Előkészítés:
Tartsd a bőröndjelzőt a játékostáblád közelében.
Húzd fel a pakli felső 3 ereklyéjét, és tedd azokat
képpel felfelé a játékostáblád közelébe.
Ez a gyűjteményed.

Helyezz

és

Professzor

jelzőket a kártyasor fölé a képen látható módon.

Ezeknek a fordulóknak az elején vedd el az adott fordulóhoz tartozó jelzőt, és tedd
a bőröndödbe.

Bőrönd:
A

vagy

ikonok jelzik, hogy

vagy

jelzőt kell a bőröndödbe tenned.

◊ A bőröndödben lévő

csak ereklyék vásárlására használható.

◊ A bőröndödben lévő

csak ereklye

költségének kifizetésére használható.

Gyűjtemény:
Amikor egy ereklyét vásárolsz, megvásárolhatod azt a szokásos módon
a kártyasorról, vagy a személyes gyűjteményedből.
Amikor a gyűjteményed először kiürül, töltsd fel azt 3 új
ereklyével a pakli tetejéről, és kapsz
-t a bőröndödbe.
Ez játékonként csak egyszer történhet meg.

Megjegyzések a kezdőkártyákhoz:
A hatás attól függően változik, hogy hány ereklye van jelenleg
a játékterületeden.
Ha 0 van, egy
-t kapsz.
Ha 1 van, válassz az
vagy a
közül.
Ha 2 vagy több van, választhatod a három lehetőség bármelyikét.

Új ikonok és fogalmak:
 kék bálványrekeszhatásod használatához helyezz egy bálványt
A
egy kék rekeszbe.
A kék rekeszek a normál hatásokhoz is használhatók.
Minden bálványrekesz tetszőleges sorrendben használható.
	Átfordíthatod képpel felfelé egy már felhasznált őrződet, hogy az áldása
ismét használható legyen.
	Válassz egyet a már legyőzött, de fel nem használt őrzőid közül, és fordítsd
képpel lefelé anélkül, hogy megkapnád az áldását.
	Aktiváld bármelyik

helyszínt.

	Aktiváld bármelyik felfedezett

szintű helyszínt.

	Aktiválj egy nem elfoglalt
szintű helyszínt. Majd a helyszínlapkát – és
bármilyen ott lévő őrzőt – rakd vissza a dobozba. Fordítsd fel a kimaradt
bálványok halmának felső lapkáját, és rakd le oda, ahol a helyszín volt.
Mostantól egy új helyszín fedezhető ott fel.
	Kapsz egy érmét vagy egy iránytűt.
	Bérelj fel egy új ezüst segédet, vagy fejleszd az egyik ezüst segédedet
aranyra.
Használd a készlettáblán elérhető egyik segéd ezüst oldalának hatását.
	Használd a készlettáblán elérhető egyik segéd arany oldalának hatását.
	Használd a készlettáblán elérhető egyik segéd ezüst oldalának hatását.
Majd helyezd a halma aljára.

Előkészítés:


Vedd a kezedbe az Expressz küldemény
kártyát, mielőtt megkevernéd
a kezdőkártyáidat.
Húzz még 4 kártyát, hogy 5 kártya legyen
a kezedben kezdéskor.

Bárónő

Helyezz érméket a kártyasor fölé a képen látható módon. Azon fordulók elején
megkapod az érmejelzőket.

Megjegyzések a kezdőkártyákhoz:
A hatás attól függően változik, hogy hány eszköz van jelenleg
a játékterületeden.
-t kapsz.
Ha 0 van, egy
Ha 1 vagy 2 van, te választasz az
vagy az
közül.
Ha 3 vagy több van, választhatod a három lehetőség bármelyikét.
Ezt a kártyát bármikor kijátszhatod, amikor vásárolsz
(vagy kapsz) egy eszközt. Az eszköz ahelyett, hogy a paklid aljára
kerülne (vagy ahová a hatás szerint az eszköznek kerülnie
kellene) a kezedbe kerül.
Az Expressz küldemény kártya sosem fog a paklidba kerülni.
A forduló végén visszakerül a kezedbe, mielőtt teljesen
újrahúznád a kezedet, még akkor is ha száműzve lett.

Új ikonok és fogalmak:
A kék bálványrekeszhatásod használatához helyezz egy bálványt
egy kék rekeszbe.
A kék rekeszek a normál hatásokhoz is használhatók.
Minden bálványrekesz tetszőleges sorrendben használható.
	Átfordíthatod képpel felfelé egy már felhasznált őrződet, hogy az áldása
ismét használható legyen.
	Válassz egyet a már legyőzött, de fel nem használt őrzőid közül, és fordítsd
képpel lefelé anélkül, hogy megkapnád az áldását.
	Aktiváld bármelyik

helyszínt.

	Aktiváld bármelyik felfedezett

szintű helyszínt.

	Aktiválj egy nem elfoglalt
szintű helyszínt. Majd a helyszínlapkát – és
bármilyen ott lévő őrzőt – rakd vissza a dobozba. Fordítsd fel a kimaradt
bálványok halmának felső lapkáját, és rakd le oda, ahol a helyszín volt.
Mostantól egy új helyszín fedezhető ott fel.
	Kapsz egy érmét vagy egy iránytűt.
	Bérelj fel egy új ezüst segédet, vagy fejleszd az egyik ezüst segédedet
aranyra.
	Használd a készlettáblán elérhető egyik segéd ezüst oldalának hatását.
	Használd a készlettáblán elérhető egyik segéd arany oldalának hatását.
	Használd a készlettáblán elérhető egyik segéd ezüst oldalának hatását.
Majd helyezd a halma aljára.

Túlvilági suttogás:
Miután felhúzod az új kártyáidat
a kezedbe (ideértve a játék kezdetét
is), vegyél a kezedbe egy Félelem
kártyát a Félelem pakliból.
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Rituáléhalom:

Misztikus

Ha bármikor száműzöd az egyik Félelem
kártyádat, helyezd azt a tábládon lévő rituáléhalomba.
Ezek a kártyák nem fognak neked negatív pontokat adni a játék
végén, hanem rituálékhoz használhatók fel.

Rituálék:
Ez a hatás azt jelenti, hogy végrehajthatsz
egy rituálét. Ez sosem ingyenes akció. A rituálé
végrehajtásához távolíts el 2, 3 vagy 4 Félelem
kártyát a rituáléhalmodból, és rakd vissza azokat
a Félelem pakliba, hogy megkapd a jelzett előnyt.

Megjegyzések a kezdőkártyákhoz:
Minden kezdőkártyádat ki tudod játszani egy hatásért, ami száműzi azokat,
és elindít egy rituálét. Ne feledd, hogy a rituálé csak akkor indul el, amikor
a kártyát ezért a hatásáért játszod ki, akkor nem, amikor más módon száműzöd.

Különleges bálványrekeszek:
Kapsz egy Félelem kártyát, ha egy bálványt helyezel egy -mel jelölt
rekeszre. Ha egy -t biztosító bálványhatást választasz, ez a Félelem
kártya azonnal száműzhető.

Új ikonok és fogalmak:
A kék bálványrekeszhatásod használatához helyezz egy bálványt
egy kék rekeszbe.
A kék rekeszek a normál hatásokhoz is használhatók.
Minden bálványrekesz tetszőleges sorrendben használható.
	Amikor az ezzel az ikonnal jelölt hatást használod, az nem ingyenes akció.
Az a köröd fő akciója. (De az Átkozott bálvány kártyával is használható.)
	Átfordíthatod képpel felfelé egy már felhasznált őrződet, hogy az áldása
ismét használható legyen.
	Válassz egyet a már legyőzött, de fel nem használt őrzőid közül, és fordítsd
képpel lefelé anélkül, hogy megkapnád az áldását.
	Aktiváld bármelyik

helyszínt.

Aktiváld bármelyik felfedezett

szintű helyszínt.

	Aktiválj egy nem elfoglalt
szintű helyszínt. Majd a helyszínlapkát – és
bármilyen ott lévő őrzőt – rakd vissza a dobozba. Fordítsd fel a kimaradt
bálványok halmának felső lapkáját, és rakd le oda, ahol a helyszín volt.
Mostantól egy új helyszín fedezhető ott fel.
	Kapsz egy érmét vagy egy iránytűt.
	Bérelj fel egy új ezüst segédet, vagy fejleszd az egyik ezüst segédedet
aranyra.
	Használd a készlettáblán elérhető egyik segéd ezüst oldalának hatását.
	Használd a készlettáblán elérhető egyik segéd arany oldalának hatását.
	Használd a készlettáblán elérhető egyik segéd ezüst oldalának hatását.
Majd helyezd a halma aljára.

Előkészítés:
3 régészed van.
Vedd el a szürke régészfigurát, és használd ugyanúgy,
mint bármely másik régészt a színedben.

Hívj egy szakértőt:

Kapitány

Fő akciódként tegyél egy rendelkezésedre
álló régészt erre az akcióhelyre, majd
használd a készlettáblán elérhető egyik segéd ezüst hatását.
Sem a régész, sem ez a fő akció nem használható újra a forduló
hátralévő részében.

Megjegyzések a kezdőkártyákhoz:
A hatás attól függően változik, hogy hány felhelyezett régészed
van jelenleg:
Ha nincsen, nincs hatása.
Ha 1 van, egy
-t kapsz.
Ha 2 van, válassz az
vagy az
közül.
Ha 3 van, választhatod a három lehetőség bármelyikét.
 „szakértő“ akcióhelyeden lévő régész nem számít bele ebbe
A
a hatásba.
A Félelem kártyához hasonlóan, ezt a kártyát nem tudod egy
hatásért kijátszani.
Azonban ha száműzöd,
-t és
-t kapsz.

Új ikonok és fogalmak:
A kék bálványrekeszhatásod használatához helyezz egy bálványt egy
kék rekeszbe.
A kék rekeszek a normál hatásokhoz is használhatók.
Minden bálványrekesz tetszőleges sorrendben használható.
	Átfordíthatod képpel felfelé egy már felhasznált őrződet, hogy az áldása
ismét használható legyen.
	Válassz egyet a már legyőzött, de fel nem használt őrzőid közül, és fordítsd
képpel lefelé anélkül, hogy megkapnád az áldását.
Aktiváld bármelyik

helyszínt.

	Aktiváld bármelyik felfedezett

szintű helyszínt.

	Aktiválj egy nem elfoglalt
szintű helyszínt. Majd a helyszínlapkát – és
bármilyen ott lévő őrzőt – rakd vissza a dobozba. Fordítsd fel a kimaradt
bálványok halmának felső lapkáját, és rakd le oda, ahol a helyszín volt.
Mostantól egy új helyszín fedezhető ott fel.
	Kapsz egy érmét vagy egy iránytűt.
	Bérelj fel egy új ezüst segédet, vagy fejleszd az egyik ezüst segédedet
aranyra.
Használd a készlettáblán elérhető egyik segéd ezüst oldalának hatását.
	Használd a készlettáblán elérhető egyik segéd arany oldalának hatását.
	Használd a készlettáblán elérhető egyik segéd ezüst oldalának hatását.
Majd helyezd a halma aljára.

Előkészítés:
Vedd el a sasjelzőt, és helyezd a sas kezdőmezőjére.
(Az első forduló kezdetén a következő mezőre fog
átmozogni.)

A sasod:

Solymász

Repülés
Ezzel a hatással a sasod egy mezőt előrehalad.

A sasod minden forduló kezdetén 1 mezőt előrehalad, beleértve
az I. fordulót is.
Használhatod egy őrző áldását is a sas előrehaladásához,
az őrzőlapkára nyomtatott hatás helyett.
Visszahívás
A körödben visszahívhatod a sast a kezdőmezőjére, hogy megkapd a jelenlegi vagy
bármelyik korábbi mezőjének előnyét.

Megjegyzések a kezdőkártyákhoz:
A hatás attól függően változik, hogy hány őrzőt győztél már le.
-t kapsz.
Ha ez 0, egy
Ha ez 1 vagy 2, válassz az
vagy a
közül.
Ha ez 3 vagy több, választhatod a három hatás bármelyikét.

Amikor 2 őrzőt húzol és kiválasztasz egyet, a másikat helyezd
a halom aljára.

Új ikonok és fogalmak:
A kék bálványrekeszhatásod használatához helyezz egy bálványt
egy kék rekeszbe.
A kék rekeszek a normál hatásokhoz is használhatók.
Minden bálványrekesz tetszőleges sorrendben használható.
	Átfordíthatod képpel felfelé egy már felhasznált őrződet, hogy az áldása
ismét használható legyen.
	Válassz egyet a már legyőzött, de fel nem használt őrzőid közül, és fordítsd
képpel lefelé anélkül, hogy megkapnád az áldását.
	Aktiváld bármelyik

helyszínt.

	Aktiváld bármelyik felfedezett

szintű helyszínt.

	Aktiváld bármelyik felfedezett

szintű helyszínt.

	Aktiválj egy nem elfoglalt
szintű helyszínt. Majd a helyszínlapkát – és
bármilyen ott lévő őrzőt – rakd vissza a dobozba. Fordítsd fel a kimaradt
bálványok halmának felső lapkáját, és rakd le oda, ahol a helyszín volt.
Mostantól egy új helyszín fedezhető ott fel.
Kapsz egy érmét vagy egy iránytűt.
	Bérelj fel egy új ezüst segédet, vagy fejleszd az egyik ezüst segédedet
aranyra.
Használd a készlettáblán elérhető egyik segéd ezüst oldalának hatását.
	Használd a készlettáblán elérhető egyik segéd arany oldalának hatását.
	Használd a készlettáblán elérhető egyik segéd ezüst oldalának hatását.
Majd helyezd a halma aljára.

Előkészítés:
Csak egy régészfigurát használj. A másikat hagyd
a dobozban.
Vedd el a 3 uzsonnajelzőt.
Tedd az iránytűvel jelzettet
a kártyasor feletti III-as
mezőre, a másik 2-t pedig a tábládon lévő mezőkre.
A harmadik jelzőt a harmadik forduló kezdetén fogod megkapni.

Felfedező

Uzsonnajelzők:
◊ Elkölthetsz egy uzsonnajelzőt, hogy újra igénybe vedd a régészedet. Ehhez tedd
a jelzőt arra a helyszínre, ahonnan a régészed távozik.
◊ Ki kell fizetned az uzsonnajelző bal felső sarkában lévő költséget is, ha van ilyen.
◊ Nem térhetsz vissza olyan helyszínekre, amelyeken van uzsonnajelző. A jelzőid
nem befolyásolják a többi játékost.
◊ A jelzőidet bármilyen sorrendben felhasználhatod.
◊ A forduló végén az összes felhasznált uzsonnajelző visszakerül a játékostábládra.

Megjegyzések a kezdőkártyákhoz:

Használj egy
uzsonnajelzőt,
hogy
-t kapj, és
aktiváld egy felfedezetlen
helyszínen lévő, képpel
felfelé álló bálvány hatását.

Használj egy
uzsonnajelzőt,
hogy aktiváld bármelyik
helyszínt.

Valahányszor 2-t húzol
és egyet választasz,
a másik helyszínt tedd
a halom aljára.

Új ikonok és fogalmak:
A kék bálványrekeszhatásod használatához helyezz egy bálványt
egy kék rekeszbe.
A kék rekeszek a normál hatásokhoz is használhatók.
Minden bálványrekesz tetszőleges sorrendben használható.
	Átfordíthatod képpel felfelé egy már felhasznált őrződet, hogy az áldása
ismét használható legyen.
	Válassz egyet a már legyőzött, de fel nem használt őrzőid közül, és fordítsd
képpel lefelé anélkül, hogy megkapnád az áldását.
	Használd a táblán lévő egyik képpel felfelé álló bálvány hatását.
Aktiváld bármelyik

helyszínt.

	Aktiváld bármelyik felfedezett

szintű helyszínt.

	Aktiválj egy nem elfoglalt
szintű helyszínt. Majd a helyszínlapkát – és
bármilyen ott lévő őrzőt – rakd vissza a dobozba. Fordítsd fel a kimaradt
bálványok halmának felső lapkáját, és rakd le oda, ahol a helyszín volt.
Mostantól egy új helyszín fedezhető ott fel.
	Kapsz egy érmét vagy egy iránytűt.
	Bérelj fel egy új ezüst segédet, vagy fejleszd az egyik ezüst segédedet
aranyra.
	Használd a készlettáblán elérhető egyik segéd ezüst oldalának hatását.
Használd a készlettáblán elérhető egyik segéd arany oldalának hatását.
	Használd a készlettáblán elérhető egyik segéd ezüst oldalának hatását.
Majd helyezd a halma aljára.

