В тВоя ход
По време на хода си извърши едно основно действие:
• Разкопай локация. Изпълни нейния ефект.
• Открий нова локация. Вземи идолите, изпълни ефекта на локацията,
добави пазител.
• Надвий пазител, намиращ се на локация с твой
• Купи предмет

.

. Постави го на дъното на тестето си.

• Купи артефакт
. Постави го в игровата си зона.
Изпълни ефекта му, като игнорираш цената за активация

.

• Изиграй карта. (Това обаче е свободно действие, ако има символ
• Изследвай. Не забравяй да изпълниш ефекта на
съответния ред на изследователската пътека.
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• Пасувай. Не може да играеш повече ходове в този рунд.
Може да извършиш също и неограничен брой свободни действия.

ПодготоВка за следВащия рунд
Разчистете игралното поле:
(получавате
• Върнете
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• Размесете картите от игровата си зона.
Поставете ги на дъното на тестетата си.
• Активирайте асистентите си.
Придвижете редицата с карти:
• Отстранете 2-те карти до лунния жезъл.
• Преместете лунния жезъл.
• Попълнете редицата с карти.
Започнете новия рунд:
• Предайте маркера за стартовия играч
наляво.
• Попълнете ръката си до 5 карти.

Йерархия на

ВидоВете ПътуВане

ефекти
Вземи посочените ресурси.
Може да извършиш 1 от тези замени:
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Може да изтеглиш карта. Ако тестето ти е изчерпано, ефектът не се
изпълнява.
Може да отстраниш карта от ръката или игровата си зона.
Отстранените карти се слагат в горната част на игралното поле.
(Те не се връщат в тестето ти.)
Изразходвай карта. Постави я от ръката в игровата си зона, без да
ползваш иконите ѝ за пътуване или нейния ефект.
Получаваш карта Страх. Трябва да вземеш карта Страх от
игралното поле и да я поставиш с лицето нагоре в игровата си зона.
Може веднага да купиш предмет или артефакт от
редицата с карти, с посоченото намаление.
Вземи предмет. Извърши действие за купуване на предмет, без да
плащаш неговата цена. Постави предмета на дъното на тестето си.
Вземи артефакт. Извърши действие за купуване на артефакт, без
да плащаш неговата цена. Може да изпълниш ефекта му безплатно,
както обикновено при покупка.
Може безплатно да надвиеш пазител, намиращ се на локация, на
която имаш археолог.
Изпълни действието Разкопай локация или действието Открий
нова локация.
Вземи един асистент от таблото с ресурси.
Повиши един от асистентите си и го активирай.
Може да активираш един от асистентите си.

