La finalul jocului, poți plăti 2 cuburi de
inginerie pentru a câștiga 9 puncte.
Poate fi folosită doar o dată.

Te h nolog ia A

Obține la finalul jocului 4 puncte dacă
ai o girodină activă, 8 dacă ai două
tipuri active diferite sau 16 dacă le ai
pe toate cele trei tipuri active.

La finalul jocului, poți alege un cartonaș
obiectiv și să îl evaluezi ca îndeplinit.
(Poți să și cumperi bonusurile.)

Obține imediat zarurile indicate.
Trebuie să folosești zarul roșu ca
zarul tău bonus în această tură.

Obține 3 puncte la finalul jocului
pentru fiecare zar roșu format de
transmițătoarele tale active.

Obține imediat 3 cuburi de
inginerie.

Trage imediat 2 cartonașe bonus de
explorare și obține jetoanele indicate de
modificare a zarului.

Obține imediat câte 1 punct pentru
fiecare stație pe care o deții.

Teleportează-ți imediat nava pe un sistem
de planete și continuă ca și cum tocmai ai
încheiat un zbor spre acea destinație.

Obține imediat zarurile indicate.
Trebuie să folosești zarul roșu ca
zarul tău bonus în această tură.

Când activezi o girodină, obține 3 puncte.
Poți plăti prețul cu un zar cu o valoare mai
mică sau mai mare cu 1 decât cea cerută.

Când efectuezi un
zbor care vizitează
o poartă verde,
poți scurta sau
prelungi distanța
zborului cu unu.
Zborul rezultat tot
trebuie să viziteze
o poartă verde.

În timpul fiecărei faze de producție, obține
1 punct în plus pentru fiecare girodină activă.

Revendică imediat 1 pulsar
izolat și ia 1 jeton girodină
de orice tip.

Obține 2 puncte când
patentezi o tehnologie (după
aceasta).

Când plătești cu un zar pentru a lua sau
a construi un cartonaș transmițător,
obține 1 punct. Poți folosi 1 zar cu
o valoare mai mare sau mai mică cu
1 decât valoarea cerută.

Obține 3 puncte
pentru fiecare
pulsar vizitat când
efectuezi un zbor.

Poți plăti 3 cuburi de inginerie la finalul
jocului pentru a obține 16 puncte.
Poate fi folosită doar o dată.

Te h nolog ia B

Obține 3 puncte la finalul jocului pentru
fiecare girodină activă pe care o deții.

Obține 2 puncte la finalul jocului
pentru fiecare transmițător activ pe
care îl deții.

Obține 2 puncte la finalul jocului
pentru fiecare proiect completat la
sediul tău central. (Proiectele de tip
goană printre stele se numără chiar
dacă nu au fost folosite.)

Obține 6 puncte la finalul jocului pentru
fiecare cartonaș obiectiv de pe care
cumperi toate bonusurile.

Trage imediat 1 cartonaș bonus
de explorare și obține jetoanele
modificatoare de zar indicate.

Teleportează-ți imediat aeronava pe un
sistem de planete și continuă ca și cum
tocmai ai încheiat zborul în acea locație.

Obține imediat 2 puncte pentru
fiecare tehnologie pe care ai
patentat-o deja (inclusiv aceasta).

În timpul fiecărei faze de
producție, obține puncte pentru
girodinele tale mici active:
1 punct pentru una, 3 puncte
pentru două sau 6 puncte
pentru trei sau mai multe.

Revendică acum 1 pulsar izolat și obține
1 cub de inginerie.

Obține 2 puncte
când plătești
pentru o acțiune
cu un zar bonus.

Obține imediat zarurile indicate. Trebuie să
folosești zarul roșu ca zarul tău bonus în
această tură.

Plătește acum 1 cub de inginerie pentru
a obține un 6 roșu pe care trebuie să îl
folosești ca zarul tău bonus în această tură.

Poți plăti cu 1 în minus sau în
plus de fiecare dată când plătești
pentru a lua sau construi un
cartonaș transmițător.

Obține 2 puncte când achiziționezi sau
când activezi o girodină medie sau
mare. Poți plăti cu 1 sau 2 în plus sau
în minus față de valoarea cerută.

Obține câte 1 punct în plus pentru fiecare
poartă care îți oferă cel puțin 1 punct
de fiecare dată când efectuezi o goană
printre stele.

Obține 3 puncte
când iei un bonus
de explorare
de la un sistem
de planete. (Se
aplică și dacă
alegi să tragi un
cartonaș bonus de
explorare.)

Obține imediat zarurile indicate. Trebuie
să folosești zarul roșu ca zarul tău
bonus în această tură.

Te h nolog ia C
Obține 3 puncte la finalul jocului
pentru fiecare transmițător activ care
îți permite să cumperi puncte sau îți
generează puncte în fiecare rundă.
(Dar nu și pentru cele care doar produc
cuburi de inginerie.)

Obține 5 puncte la finalul jocului
pentru fiecare bonus premiu pentru
construcție pe care l-ai câștigat.

Obține 5 puncte la finalul jocului
pentru fiecare rând din piramida de
proiecte a sediului central în care ai
completat toate proiectele. (Proiectele
de tip goană printre stele se numără
chiar dacă nu au fost folosite.)

Obține 2 puncte la finalul jocului pentru
fiecare obiectiv pe care l-ai îndeplinit și
pentru fiecare bonus de pe cartonașele
obiectiv pe care le cumperi.

Teleportează-ți imediat aeronava pe
o locație (cu excepția unui pulsar izolat)
și continuă ca și cum tocmai ai încheiat
zborul în acea locație.

Obține acum jetoanele indicate de
modificare a zarului.

Când tragi cartonașe bonus de
explorare, tragi două și alegi unul
și obții 2 puncte.

Obține imediat zarurile indicate. Trebuie să
folosești zarul roșu ca zarul tău bonus în
această tură.

În timpul fiecărei faze de
producție, obține puncte pentru
rândurile din piramida de
proiectele a sediului tău central
în care s-au completat toate
proiectele: 2 puncte pentru
un rând, 3 pentru două sau
6 pentru trei sau mai multe.

Când plătești pentru a clona un zar ne-ales
ca zarul tău bonus, te costă 3 cuburi de
inginerie în loc de 4.

Când efectuezi
un zbor care
vizitează o poartă
violet, poți scurta
sau prelungi
distanța zborului
cu unu. Zborul
rezultat tot
trebuie să viziteze
o poartă violet.

Obține 4 puncte atunci când activezi
o girodină.

Obține 2 puncte când completezi un
proiect la sediul central. (Proiectele de tip
goană printre stele se numără când sunt
completate, nu folosite.)

Când plătești cu un zar pentru a patenta
o tehnologie, poți folosi un zar cu valoarea
mai mică sau mai mare cu 1 decât cea
cerută. (Această tehnologie nu poate fi
folosită pentru a se auto-patenta.)

Obține 4 puncte când activezi un
transmițător și primești puncte ca beneficiu
imediat pentru completarea acestuia.

Obține 1 punct când
construiești o centrală
pe o planetă.

Te h nolog ia D

Trage acum un cartonaș bonus de
explorare și obține 2 puncte.

Obține 5 puncte la finalul jocului pentru
fiecare proiect de tip goană printre
stele pe care l-ai completat și folosit.

Obține 2 puncte la finalul jocului
pentru fiecare tehnologie pe care ai
patentat-o.

Când numeri centralele la finalul
jocului, această tehnologie
reprezintă 2 centrale în plus. (Nu se
aplică la cartonașele obiectiv.)

Obține 2 puncte în plus în fiecare fază
de producție pentru fiecare girodină
mare activă pe care o deții.

Teleportează-ți imediat aeronava
pe un pulsar neizolat și continuă ca
și cum tocmai ai încheiat zborul în
acea locație.

Când construiești o centrală pe o planetă
și nu ar trebui să primești un bonus de
explorare, obține acel bonus (sau trage
un cartonaș bonus de explorare).

Plătește acum 1 cub de inginerie
pentru a obține un 5 roșu pe care
trebuie să îl folosești în această
rundă ca zarul tău bonus.

Obține imediat zarurile indicate și jetonu
modificator de zar. Trebuie să folosești zarul
roșu ca zarul tău bonus în această tură.

Obține câte 1 punct în fiecare
fază de producție pentru fiecare
proiect de tip goană printre stele
pe care l-ai completat și folosit.

Când efectuezi un zbor care vizitează
o poartă portocalie poți scurta sau prelungi
distanța zborului cu unu. Zborul rezultat tot
trebuie să viziteze o poartă portocalie.

Când plătești cu
un zar pentru
a completa un
proiect la sediul
central, poți folosi
un zar cu o valoare
mai mică sau mai
mare cu 1 decât
cea cerută.

Ia imediat 2 jetoane girodină (de același tip
sau de tipuri diferite).

În timpul fiecărei faze de producție, obține
puncte pentru girodinele tale medii active:
1 punct pentru una, 3 puncte pentru două
sau 6 puncte pentru trei sau mai multe.

Când vizitezi un pulsar
nerevendicat în timpul
zborului tău, îl poți
revendica.

Obține 4 puncte când efectuezi o goană
printre stele.

Când construiești
o centrală pe
o planetă și nu poți
primi un bonus de
explorare, obține
2 puncte. Obții
2 puncte și dacă
poți primi bonusul
doar ca efect al
altei tehnologii.

