
Pregătire:
 Ia jetonul servietă și pune-l lângă tabla ta de 
jucător.

 Trage primele 3 artefacte din pachet și pune-le 
lângă tabla ta de jucător, pe față. Asta e arhiva ta.

Profesor

Pune jetoane  și  deasupra rândului cu cărți, conform ilustrațiilor.

La începutul acestor runde, ia jetonul rundei respective și pune-l în servietă.

Servieta:
Simbolul  sau  sugerează că jetonul  sau  trebuie pus în servietă.

 ◊  din servietă poate fi folosit doar pentru a cumpăra artefacte.

 ◊  din servietă poate fi folosit doar pentru a plăti  costul unui artefact.

Arhivă:
Când cumperi un artefact, îl poți cumpăra din rândul cu cărți sau din arhiva 
personală.

 Când arhiva ta se golește, umple-o cu alte 3 artefacte noi din 
pachet și obții  în servietă. Poți face asta o singură dată per 
joc.

Note despre cărțile de start:
Efectul variază în funcție de câte artefacte sunt în zona ta de joc.

Dacă sunt 0, obții o   .

Dacă este 1, alegi ori   ori   .

Dacă sunt 2 sau mai multe, oricare dintre cele trei opțiuni 
e disponibilă.



Simboluri și concepte noi:

   Ca să folosești efectul spațiului albastru pentru idol, 
pune un idol în acel spațiu. 
Spațiile albastre pot fi folosite și pentru efectele obișnuite. 
Toate spațiile pentru idoli pot fi folosite în orice ordine.

  Poți să întorci unul dintre gardienii tăi folosiți înapoi pe față iar 
binecuvântarea sa devine disponibilă.

  Alege unul dintre gardienii nefolosiți învinși de tine și întoarce-l pe verso 
fără să îi obții binecuvântarea.

  Activează orice sit  .

  Activează orice sit descoperit de nivelul  .

  Activează un sit neocupat de nivelul  . Apoi returnează cartonașul sit - și 
gardianul de pe el - în cutie. Întoarce primul cartonaș din teancul cu idoli 
rămași și pune-l unde era situl. Aici poate fi descoperit un nou sit.

  Obții o monedă sau o busolă.

  Ia un nou asistent argintiu sau îmbunătățește un asistent propriu argintiu 
devenind auriu.

  Folosește efectul de pe partea argintie a unui asistent disponibil pe tabla 
cu provizii.

  Folosește efectul de pe partea aurie a unui asistent disponibil pe tabla 
cu provizii.

  Folosește efectul de pe partea argintie a unui asistent disponibil pe tabla 
cu provizii. Apoi pune-l la fundul teancului.



Baroneasă

Pune monede deasupra rândului cu cărți conform ilustrației. La începutul acestor 
rânduri, obții jetonul monedă.

Note despre cărțile de start:
Efectul variază în funcție de câte obiecte sunt în zona ta de joc.

Dacă sunt 0, obții un   . 
Dacă sunt 1 sau 2, alegi o   sau o   . 
Dacă sunt 3 sau mai multe, oricare dintre cele trei opțiuni 
e disponibilă.

Această carte poate fi jucată când cumperi (sau obții) un obiect. 
În loc să îl pui la fundul pachetului tău (sau unde spune efectul că 
trebuie pus), obiectul merge în mâna ta.

Livrare Specială nu ajunge niciodată în pachet. La finalul rundei, 
se întoarce în mâna ta înainte să tragi din nou cărți ca să îți 
întregești mâna. Se va întoarce și din exil.

Pregătire:
 Pune cartea Livrare Specială în mâna ta 

înainte să amesteci cărțile de start.

Trage încă 4 cărți ca să începi cu 5 cărți.



Simboluri și concepte noi:

  Ca să folosești efectul spațiului albastru pentru idol, 
pune un idol în acel spațiu. 
Spațiile albastre pot fi folosite și pentru efectele obișnuite. 
Toate spațiile pentru idoli pot fi folosite în orice ordine.

  Poți să întorci unul dintre gardienii tăi folosiți înapoi pe față iar 
binecuvântarea sa devine disponibilă.

  Alege unul dintre gardienii nefolosiți învinși de tine și întoarce-l pe verso 
fără să îi obții binecuvântarea.

  Activează orice sit  .

  Activează orice sit descoperit de nivelul  .

  Activează un sit neocupat de nivelul  . Apoi returnează cartonașul sit - și 
gardianul de pe el - în cutie. Întoarce primul cartonaș din teancul cu idoli 
rămași și pune-l unde era situl. Aici poate fi descoperit un nou sit.

  Obții o monedă sau o busolă.

  Ia un nou asistent argintiu sau îmbunătățește un asistent propriu argintiu 
devenind auriu.

  Folosește efectul de pe partea argintie a unui asistent disponibil pe tabla 
cu provizii.

  Folosește efectul de pe partea aurie a unui asistent disponibil pe tabla 
cu provizii.

  Folosește efectul de pe partea argintie a unui asistent disponibil pe tabla 
cu provizii. Apoi pune-l la fundul teancului.



Șoapte din trecut:

55
 După ce tragi până ai completat 
mâna (inclusiv la începutul 
partidei) adaugă o carte Frică din 
pachetul Frică în mâna ta.

Teancul de ritualuri:
Când exilezi una dintre cărțile tale Frică, 
pune-o în teancul de ritualuri de pe tabla ta. Aceste cărți nu îți 
vor da puncte negative la finalul partidei și pot fi folosite pentru 
ritualuri.

Ritualuri:
 Acest efect înseamnă că poți efectua un 

ritual. Nu poate fi o acțiune gratuită. Ca să 
efectuezi ritualul, scoate 2, 3 sau 4 cărți Frică din 
teancul cu ritualuri și returnează-le în pachetul 
Frică pentru a obține beneficiul indicat.

Note despre cărțile de start:
Toate cărțile tale de start pot fi jucate pentru un efect care le exilează și 
declanșează un ritual. De notat că ritualul este declanșat doar când joci cartea 
pentru acel efect, nu când exilezi cartea prin alte metode.

Spații speciale pentru idoli:
Obții Frică dacă pui un idol pe un spațiu marcat cu  . Dacă alegi un 
efect de idol ce oferă  , acea carte Frică poate fi exilată imediat.

Mistic



Simboluri și concepte noi:

  

     

Ca să folosești efectul spațiului albastru pentru idol, 
pune un idol în acel spațiu. 
Spațiile albastre pot fi folosite și pentru efectele obișnuite. 
Toate spațiile pentru idoli pot fi folosite în orice ordine.

  Când aplici un efect etichetat cu această iconiță, nu e acțiune gratuită. 
E acțiunea principală din tura ta. (Dar e posibil să o aplici cu Idol Blestemat.)

  Poți să întorci unul dintre gardienii tăi folosiți înapoi pe față iar 
binecuvântarea sa devine disponibilă.

  Alege unul dintre gardienii nefolosiți învinși de tine și întoarce-l pe verso 
fără să îi obții binecuvântarea.

  Activează orice sit  .

  Activează orice sit descoperit de nivelul  .

  Activează un sit neocupat de nivelul  . Apoi returnează cartonașul sit - și 
gardianul de pe el - în cutie. Întoarce primul cartonaș din teancul cu idoli 
rămași și pune-l unde era situl. Aici poate fi descoperit un nou sit.

  Obții o monedă sau o busolă.

  Ia un nou asistent argintiu sau îmbunătățește un asistent propriu argintiu 
devenind auriu.

  Folosește efectul de pe partea argintie a unui asistent disponibil pe tabla 
cu provizii.

  Folosește efectul de pe partea aurie a unui asistent disponibil pe tabla 
cu provizii.

  Folosește efectul de pe partea argintie a unui asistent disponibil pe tabla 
cu provizii. Apoi pune-l la fundul teancului.



Pregătire:
 Ai 3 arheologi.
Ia figurina gri din cutie și folosește-o ca pe un 
arheolog de culoarea ta.

Cheamă un specialist:
Ca acțiune principală, pune un arheolog 
disponibil pe acest spațiu și apoi folosește 
efectul argintiu al unui asistent disponibil pe tabla cu provizii. 
Nici arheologul și nici această acțiune principală nu mai pot fi 
folosiți pentru restul rundei.

Note despre cărțile de start:
Efectul variază în funcție de câți arheologi plasați ai:

Dacă nu ai nici unul, nu are efect. 

Dacă ai 1, obții o  . 

Dacă ai 2, alegi o   sau o  . 

Dacă ai 3, oricare dintre cele trei opțiuni e disponibilă.

 Un arheolog pe spațiul „specialist” nu se ia în considerare pentru 
acest efect.

Precum o carte Frică, această carte nu poate fi jucată pentru un 
efect.
Însă, dacă e trimisă în exil, obții   .

Căpitan



Simboluri și concepte noi:

  Ca să folosești efectul spațiului albastru pentru idol, 
pune un idol în acel spațiu. 
Spațiile albastre pot fi folosite și pentru efectele obișnuite. 
Toate spațiile pentru idoli pot fi folosite în orice ordine.

  Poți să întorci unul dintre gardienii tăi folosiți înapoi pe față iar 
binecuvântarea sa devine disponibilă.

  Alege unul dintre gardienii nefolosiți învinși de tine și întoarce-l pe verso 
fără să îi obții binecuvântarea.

  Activează orice sit  .

  Activează orice sit descoperit de nivelul  .

  Activează un sit neocupat de nivelul  . Apoi returnează cartonașul sit - și 
gardianul de pe el - în cutie. Întoarce primul cartonaș din teancul cu idoli 
rămași și pune-l unde era situl. Aici poate fi descoperit un nou sit.

  Obții o monedă sau o busolă.

  Ia un nou asistent argintiu sau îmbunătățește un asistent propriu argintiu 
devenind auriu.

  Folosește efectul de pe partea argintie a unui asistent disponibil pe tabla 
cu provizii.

  Folosește efectul de pe partea aurie a unui asistent disponibil pe tabla 
cu provizii.

  Folosește efectul de pe partea argintie a unui asistent disponibil pe tabla 
cu provizii. Apoi pune-l la fundul teancului.



Pregătire:
Ia jetonul șoim și pune-l pe spațiul de start al său. 
(Se va muta pe spațiul următor la începutul primei 
runde).

Șoimul tău:
Zbor

Acest efect avansează șoimul cu un spațiu.

Șoimul tău avansează cu 1 spațiu la începutul fiecărei runde, 
inclusiv în runda I.

Poți să folosești binecuvântarea unui gardian ca să avansezi 
șoimul în loc să obții beneficiile de pe cartonașul gardian.

Întoarcere
În tura ta, poți întoarce șoimul pe spațiul de start și să obții beneficiul de pe spațiul 
pe care se află sau de pe oricare spațiu anterior.

Note despre cărțile de start:
Efectul variază în funcție de câți gardieni ai învins:

Dacă ai învins 0, obții o   . 
Dacă ai învins 1 sau 2, alegi o  sau  . 
Dacă ai învins 3 sau mai mulți, oricare dintre cele trei opțiuni 
e disponibilă.

Când tragi 2 gardieni și alegi 1, pune-l pe celălalt la fundul 
teancului.

Șoimar



Simboluri și concepte noi:

  Ca să folosești efectul spațiului albastru pentru idol, 
pune un idol în acel spațiu. 
Spațiile albastre pot fi folosite și pentru efectele obișnuite. 
Toate spațiile pentru idoli pot fi folosite în orice ordine.

  Poți să întorci unul dintre gardienii tăi folosiți înapoi pe față iar 
binecuvântarea sa devine disponibilă.

  Alege unul dintre gardienii nefolosiți învinși de tine și întoarce-l pe verso 
fără să îi obții binecuvântarea.

  Activează orice sit  .

  Activează orice sit descoperit de nivelul  .

  Activează orice sit descoperit de nivelul  .

  Activează un sit neocupat de nivelul  . Apoi returnează cartonașul sit - și 
gardianul de pe el - în cutie. Întoarce primul cartonaș din teancul cu idoli 
rămași și pune-l unde era situl. Aici poate fi descoperit un nou sit.

  Obții o monedă sau o busolă.

  Ia un nou asistent argintiu sau îmbunătățește un asistent propriu argintiu 
devenind auriu.

  Folosește efectul de pe partea argintie a unui asistent disponibil pe tabla 
cu provizii.

  Folosește efectul de pe partea aurie a unui asistent disponibil pe tabla 
cu provizii.

  Folosește efectul de pe partea argintie a unui asistent disponibil pe tabla 
cu provizii. Apoi pune-l la fundul teancului.



Pregătire:

Folosești un singur arheolog. Lasă-l pe celălalt în 
cutie.

Ia 3 jetoane snack. Pune-l 
pe cel cu compasul pe 
spațiul III deasupra 

rândului cu cărți și pe celelalte 2 pe spațiile de pe tabla ta. 
Vei obține al treilea jeton la începutul rundei a treia.

Jetoane Snack:
 ◊ Poți consuma un jeton snack ca să îți refolosești arheologul. Ca să faci asta, 

pune jetonul pe spațiul de pe care pleacă arheologul tău.

 ◊ Trebuie și să plătești costul jetonului din colțul stâng superior, dacă are un cost.

 ◊ Nu te poți întoarce pe situri care au un jeton snack pe ele. Însă jetoanele tale nu 
îi afectează pe ceilalți jucători.

 ◊ Poți folosi jetoanele în orice ordine.

 ◊ Toate jetoanele snack folosite se întorc pe tabla ta la finalul rundei.

Note despre cărțile de start:

Folosește un jeton 
snack ca să obții  și 
să activezi efectul unui 
idol pe față de pe un sit 

nedescoperit.

Folosește un jeton snack 
ca să activezi orice sit  .

Când tragi 2 și alegi 1, 
pune celălalt sit la fundul 

teancului.

Explorator



Simboluri și concepte noi:

   Ca să folosești efectul spațiului albastru pentru idol, 
pune un idol în acel spațiu. 
Spațiile albastre pot fi folosite și pentru efectele obișnuite. 
Toate spațiile pentru idoli pot fi folosite în orice ordine.

  Poți să întorci unul dintre gardienii tăi folosiți înapoi pe față iar 
binecuvântarea sa devine disponibilă.

  Alege unul dintre gardienii nefolosiți învinși de tine și întoarce-l pe verso 
fără să îi obții binecuvântarea.

  Activează efectul unui idol pe față de pe tabla de joc.

  Activează orice sit  .

  Activează orice sit descoperit de nivelul  .

  Activează un sit neocupat de nivelul  . Apoi returnează cartonașul sit - și 
gardianul de pe el - în cutie. Întoarce primul cartonaș din teancul cu idoli 
rămași și pune-l unde era situl. Aici poate fi descoperit un nou sit.

  Obții o monedă sau o busolă.

  Ia un nou asistent argintiu sau îmbunătățește un asistent propriu argintiu 
devenind auriu.

  Folosește efectul de pe partea argintie a unui asistent disponibil pe tabla 
cu provizii.

  Folosește efectul de pe partea aurie a unui asistent disponibil pe tabla 
cu provizii.

  Folosește efectul de pe partea argintie a unui asistent disponibil pe tabla 
cu provizii. Apoi pune-l la fundul teancului.


