Betaal
om één punt bij één van je
ongeplaatste schepen bij te tellen.
Je krijgt 1 overwinningspunt
zolang je deze kaart bezit.

Betaal
per
in een gebied om
het voordeel van dat gebied te gebruiken
OF

Leg deze kaart af om

Je krijgt 1 overwinningspunt
zolang je deze kaart bezit.

Betaal
om een punt van één van
je ongeplaatste schepen naar een ander
schip te verplaatsen.

OF

Leg deze kaart af om
of
of
te verwijderen uit een gebied.

Je tegenspelers mogen geen
van
je stelen met de RAIDERS’ OUTPOST.

OF

op een ander

gebied te plaatsen of
naar een ander
gebied te verplaatsen.

Leg deze kaart af om

op een ander

gebied te plaatsen of
naar een ander
gebied te verplaatsen.

OF

Als er

bij je wordt gestolen, moet
het deze kaart zijn.

Betaal
om een ruimteschip van
een tegenstander naar een ander
ruimtestation te verpaatsen en het te
gebruiken alsof het jouw schip is.
Het schip mag niet van waarde veranderen
en niet van of naar het TERRAFORMING
STATION worden verplaatst

Betaal
om één van je
ongeplaatste schepen om te draaien
naar de onderzijde.
OF

Leg deze kaart af om 2
te wisselen.

van gebied

Betaal
om één van je schepen
opnieuw te gebruiken bij een ander
ruimtestation
OF

Leg deze kaart af om een
Naar een ander gebied te verplaatsen

Sorteer je even en oneven schepen na je
rol Heb je:
• Meer even schepen, ontvang:
• Meer oneven schepen ontvang:
• Evenveel even als oneven schepen,
ontvang:
&
leg daarna deze
kaart af

Betaal
per schip van een andere
speler dat je verwijdert van een
ruimtestation naar de
OF

Leg deze kaart af om een schip terug
naar de SHIPYARD STOCK te zetten. Die
speler moet nog minstens 3 schepen
bezitten voor zijn volgende ronde

Betaal
om een punt van één van je
ongeplaatste schepen af te trekken
OF

Leg deze kaart af om

op een ander

gebied te plaatsen of
naar een ander
gebied te verplaatsen.

Betaal
om een willekeurig aantal
schepen te herrollen.
OF

Doorzoek de aflegstapel en neem een
reeds afgelegde

Bij het gebruik van de RAIDERS' OUTPOST
mag je
stelen uit de
voorraad of een
nemen van de
ALIEN ARTIFACT in plaats van te stelen van
de andere spelers.

Schuif je kolonie een extra
veld verder als je meer dan 1
schip dokt bij de
COLONIST HUB.

Betaal & minder dan
gewoonlijk voor het gebruik
van de SHIPYARD.

Je ruilkoers is altijd
:
als
je de ORBITAL MARKET
gebruikt.

Betaal
minder bij het
gebruik van de
COLONY CONSTRUCTOR.

Koop het RELIC SHIP voor
+ tijdens je speelbeurt.
Leg het schip onmiddellijk
terug als je de controle over dit
gebied verliest.

Neem extra voor elk schip
dat je dokt bij de
SOLAR CONVERTER.

Het eerste schip dat je dokt bij
de LUNAR MINE mag van een
willekeurige waarde zijn.

Betaal
minder dan
gewoonlijk voor elke
ALIEN TECH KAART die je
gebruikt.

REPULSOR FIELD

ISOLATION FIELD

POSITRON FIELD

Niemand mag hier
kolonies plaatsen of
wegnemen

Niemand mag de bonus
van dit gebied
gebruiken

+1 OP voor de speler
die dit gebied
controleert

Nederlandse Vertaling & Bewerking: Christophe Mannaert (Christophe.Mannaert@telenet.be)

