Paranoia

Panika

Kosmické šílenství

Kdo chce přistát na Planetě, dostane
nejprve velkou střelou zepředu.

Kdykoliv se stane, že z nějaké tvé
kabiny trčí nenapojená přípojka, tuto
kabinu okamžitě opustí posádka
(lidé i mimozemštani).

Po každém vyhodnocení karty náhodně
hoďte souřadnice. Pokud na nich hráči
mají kabinku s aspoň jedním člověkem
(ne mimozemštanem), člověk zešílí
a dílek odpálí.

Tvrdý let

Zvrácený vesmír

Slabé zdroje

Když přidáváte čtvrtou hromádku
karet před letem, přidejte navíc stejný
počet karet stupně III.

Malé meteory jsou velké,
velké meteory jsou malé.

Na každé použití zařízení na baterie
potřebujete o jeden žetonek energie
více.

Únava materiálu

Nelítostný osud

Tvrdá konkurence

Při Bojových zónách a Sabotáži jsou
postiženi všichni hráči kromě toho, kdo
má nejvíc. Při Epidemii se postižené
kabinky odstraní, při Hvězdném prachu
otevřené části lodí upadnou.

Pokud chce hráč využít Opuštěnou
stanici nebo Loď bez posádky, dostane
od každého hráče, který letí za ním
a je silnější než on, jednu velkou střelu
zezadu.
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Po každé kartě Volný vesmír náhodně
hoďte souřadnice. Hráči ztrácejí dílek,
který je na dané pozici.
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Kdo s koho

Závistiví parťáci

Astro-odbory

Všichni nepřátelé jsou o dvě silnější.

Na začátku letu dostane každý hráč
malý zásah od hráče za ním.
Pokaždé, když se po vyhodnocení karty
dostane do vedení nový hráč, dostane od
druhého hráče malou střelou zezadu.

Členy posádky, o které cestou přijdeš
(kromě karty Opuštěná loď), dávej
k odloženým dílkům. Na konci zaplatíš
3 kredity za každého. Nevztahuje se
na to pojištění.

Průrazné projektily

Mazaná posádka

Zlomyslná náhoda

Kdykoliv je nějaký dílek zničen
meteoritem nebo střelou, je zničen
i případný bezprostředně následující
dílek ve směru zásahu.

Před otočením poslední letové karty
buď odstoupíš z letu anebo každému
členovi posádky zaplatíš jeden kredit
nebo jedno zboží (vrátíš do banku).

Když při hodu kostkama na meteority
nebo střely není zničen žádný dílek
ani nikdo nepoužil baterku, házej
znovu (až třikrát).

Nestabilní zboží

Nestabilní energie

Je-li zasažen či vybouchne-li dílek se
zbožím, vybouchne i sousedních osm
dílků (vertikálně i diagonálně). Může to
způsobit i řetězovou reakci.

Je-li zasažen či vybouchne-li dílek
s nespotřebovanými bateriemi,
vybouchne i sousedních osm dílků
(vertikálně i diagonálně). Může to
způsobit i řetězovou reakci.
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