
 
 

 
 

 

1. Telik az idő
2. Események
3. Frissítés

PARS
GYORSAN NŐ

PASSZÍV GÉNEK AKTÍV GÉNEK PASSZÍV GÉNEK

FÁ
ZIS

FÁ
ZIS

FÁ
ZISFELKÉSZÜLÉS CSELEKVÉS SUGÁRZÁS

1. Akció végrehajtá-
   sa (kötelező)
2. Mozgás

1. Ellenálláspróbák
2. Energiaelnyelés
3. Csökkenő sugárzás

FŐAKCIÓK

SPECIÁLIS AKCIÓK

SZIKRÁZÁS
Megtámadsz egy ellensé-
ges populációcsoportot. 
Annyi energiát kell költened, 
ahány szoba van célpontod és 
támadó csoportod szobája között.

NÖVEKEDÉS
Rakj le X darab 1-es szintű új, 
töltetlen populációcsoportot 
VAGY növeld meg X jelzővel egy 
már létező populációcsoportodat 
(a töltés nem változik).

IMPULZUS

MUTÁCIÓ

PASSZOLÁS

Hozz létre egy 2-es sugárfertő-
zést és nyelj el onnét energiát
VAGY nyelj el energiát egy már
sugárfertőzött szobából.

Költs el X energiát és vegyél
el a génbankból egy X energia-
költségű gént VAGY költs el 1
energiát és kockával dobd ki,
milyen gént kapsz.

TELEPORTÁCIÓ
Cserélj meg két tetsző-
leges populációcsopor-

tot.

HARCKÉSZÜLTSÉG
Növeld meg egy populáci-
ócsoportod szintjét 1-

gyel és töltsd fel ezt a
csoportot.

ÓRIÁS

FÓKUSZ

Hozz létre egy töltet-
len, 3-as szintű popu-

lációcsoportot.

Hozz létre egy X szin-
tű, feltöltött populá-
ciócsoportot egy tet-

szőleges szobában.



 
 

 
 

 

1. Telik az idő
2. Események
3. Frissítés

FEROX
NAGYON HARCIAS

PASSZÍV GÉNEK AKTÍV GÉNEK PASSZÍV GÉNEK

FÁ
ZIS

FÁ
ZIS

FÁ
ZISFELKÉSZÜLÉS CSELEKVÉS SUGÁRZÁS

1. Akció végrehajtá-
   sa (kötelező)
2. Mozgás

1. Ellenálláspróbák
2. Energiaelnyelés
3. Csökkenő sugárzás

FŐAKCIÓK

SPECIÁLIS AKCIÓK

SZIKRÁZÁS
Megtámadsz egy ellensé-
ges populációcsoportot. 
Annyi energiát kell költened, 
ahány szoba van célpontod és
támadó csoportod szobája között.

NÖVEKEDÉS
Rakj le X darab 1-es szintű új, 
töltetlen populációcsoportot 
VAGY növeld meg X jelzővel egy 
már létező populációcsoportodat 
(a töltés nem változik).

IMPULZUS

MUTÁCIÓ

PASSZOLÁS

Hozz létre egy 2-es sugárfertő-
zést és nyelj el onnét energiát
VAGY nyelj el energiát egy már
sugárfertőzött szobából.

Költs el X energiát és vegyél
el a génbankból egy X energia-
költségű gént VAGY költs el 1
energiát és kockával dobd ki,
milyen gént kapsz.

SZÖVETSÉG
Támadj meg egy szomszé-
dos populációcsoportot.

Támadóerődhöz annyiszor +1 járul, ahány
populációcsoportod szomszédos a cél-
ponttal (támadó csoportod is számít).

DOMINÁLÁS
Támadj meg egy szomszédos popu-
lációcsoportot. Döntetlennél te
nem veszítesz populációjelzőt.

PUSZTÍTÁS

FÚZIÓ

Pusztíts el egy tetsző-
leges szomdszédos, X szin-

tű populációcsoportot.

Válassz ki két szomszé-
dos populációcsoportot;

az egyik szintjét csökkentsd 1-gyel,
a másik szintjét növeld meg 1-gyel.



 
 

 
 

 

1. Telik az idő
2. Események
3. Frissítés

CADUM
ENERGIAMANIPULÁTOR

PASSZÍV GÉNEK AKTÍV GÉNEK PASSZÍV GÉNEK

FÁ
ZIS

FÁ
ZIS

FÁ
ZISFELKÉSZÜLÉS CSELEKVÉS SUGÁRZÁS

1. Akció végrehajtá-
   sa (kötelező)
2. Mozgás

1. Ellenálláspróbák
2. Energiaelnyelés
3. Csökkenő sugárzás

FŐAKCIÓK

SPECIÁLIS AKCIÓK

SZIKRÁZÁS
Megtámadsz egy ellensé-
ges populációcsoportot. 
Annyi energiát kell költened, 
ahány szoba van célpontod és 
támadó csoportod szobája között.

NÖVEKEDÉS
Rakj le X darab 1-es szintű új, 
töltetlen populációcsoportot 
VAGY növeld meg X jelzővel egy 
már létező populációcsoportodat 
(a töltés nem változik).

IMPULZUS

MUTÁCIÓ

PASSZOLÁS

Hozz létre egy 2-es sugárfertő-
zést és nyelj el onnét energiát
VAGY nyelj el energiát egy már
sugárfertőzött szobából.

Költs el X energiát és vegyél
el a génbankból egy X energia-
költségű gént VAGY költs el 1
energiát és kockával dobd ki,
milyen gént kapsz.

KONCENTRÁCIÓ
Hozz létre egy 3-as erejű
sugárfertőzést, majd nyelj

el onnét energiát.

TELÍTETTSÉG
Növeld meg minden mikro-

ba sugárkitettségét 2-vel.

KAPACITÁS

SZIVÁRGÁS

Töltsd fel minden 1-es
és 2-es szintű populá-

ciócsoportodat.

Mozgass át egy X erejű
sugárfertőzést egy másik

szobába. Ott azonnal ellenálláspróbákat
kell dobnotok az X erejű sugárfertőzés
ellen. Az ennek következtében vissza-
adott populációjelzőket megkapod zsák-

mányként.



 
 

 
 

 

1. Telik az idő
2. Események
3. Frissítés

ALIUM
MUTÁCIÓRA HAJLAMOS

PASSZÍV GÉNEK AKTÍV GÉNEK PASSZÍV GÉNEK

FÁ
ZIS

FÁ
ZIS

FÁ
ZISFELKÉSZÜLÉS CSELEKVÉS SUGÁRZÁS

1. Akció végrehajtá-
   sa (kötelező)
2. Mozgás

1. Ellenálláspróbák
2. Energiaelnyelés
3. Csökkenő sugárzás

FŐAKCIÓK

SPECIÁLIS AKCIÓK

SZIKRÁZÁS
Megtámadsz egy ellensé-
ges populációcsoportot. 
Annyi energiát kell költened, 
ahány szoba van célpontod és 
támadó csoportod szobája között.

NÖVEKEDÉS
Rakj le X darab 1-es szintű új, 
töltetlen populációcsoportot 
VAGY növeld meg X jelzővel egy 
már létező populációcsoportodat 
(a töltés nem változik).

IMPULZUS

MUTÁCIÓ

PASSZOLÁS

Hozz létre egy 2-es sugárfertő-
zést és nyelj el onnét energiát
VAGY nyelj el energiát egy már
sugárfertőzött szobából.

Költs el X energiát és vegyél
el a génbankból egy X energia-
költségű gént VAGY költs el 1
energiát és kockával dobd ki,
milyen gént kapsz.

ENDOSPÓRA
Kapsz 1 mázlit.

SZUPERGÉN
Kromoszómád egy passzív
génjét reaktiváld, majd

hajts végre még egy
akciót.

CSERE

HATALOMÁTÉVTEL

Kromoszómád egy génjét
cseréld ki egy tetsző-

leges génre a génbankból.

Távolíts el egy veled
szomszédos 1-es szintű
populációcsoportot és a
szobára, ahol volt, rakd
le egy saját 1-es szintű

populációcsoportodat.



 
 

 
 

 

AKCIÓGÉN HARCOSGÉN

TELEPÁTIAGÉN STRUKTURÁLIS GÉN
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