
3
Ця картка негативно впли-
ває на загальну ситуацію. 
Крім того, гравець, якого 
обстріляли, має тягнути 

картки «наслідків обстрілу» 
та обов’язково реалізувати 

завдання цієї картки.

ОБСТРІЛ



ОБСТРІЛ



Ця картка змушує вашого 
противника сплатити 

відповідну кількість грошей 
за відповідне коло. Картка 

діє лише одне коло. Викори-
стовувати можна не більше 
однієї картки на одне коло.

4

САНКЦІЇ



САНКЦІЇ



3
Негідна поведінка іншої 
команди викликає осуд 

суспільства. Ви зробили це 
публічною справою. В резуль-
таті інша команда несе репу-

таційні втрати. За одне коло ви 
можете використовувати не 
більше 1 картки розголосу.

РОЗГОЛОС



РОЗГОЛОС



5
Ця картка суттєво погіршує 
ситуацію гри. Однак для її 

застосування потрібні умови. 
Ви повинні сконцентрувати 3 

військових юніти поблизу 
зони, в якій хочете почати 
ескалацію. Ви можете цією 

карткою знищити один об'єкт 
противника на власний розсуд.
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