
השכרת מטוס
    

 היררכיית
אמצעי הנסיעה

בתורך
בתורך, חובה עליך לבצע פעולה עיקרית אחת: 

חפירה באתר. הפעל/הפעילי את השפעת האתר. 	 
גילוי אתר חדש. קח/י פסל, הפעל/הפעילי את השפעת האתר, הוסף/הוסיפי שומר. 	 
הבסת שומר. סילוק השומר מאתר בו יש לך       . 	 
קניית פריט       . הוסף/הוסיפי את הפריט לתחתית החפיסה שלך. 	 
קניית ממצא         . הוסף/הוסיפי את הממצא לאזור המשחק שלך. 	 

השתמש/י בהשפעה שלו מבלי לשלם את מחיר              המופיע עליו.   
שיחוק קלף. )פעולה זו תיחשב פעולה חופשית אם הסימן       מופיע לצד ההשפעה של 	 

הקלף(. 
מחקר. אל תשכח/י להחיל את השפעת ה־         או ה־         המתאימה של השורה. 	 
דילוג. לא תבצע/י פעולות עיקריות נוספות בסיבוב זה. 	 

מותר לך לבצע מספר בלתי מוגבל של פעולות חופשיות בכל תור.

הכנת הסיבוב הבא
איפוס הלוח שלך: 

החזר/החזירי              )קבל/י        על כל           באתר ממנו חזרת(.   •
ערבב/י את כל הקלפים מאזור המשחק שלך ושימ/י אותם    •

      בתחתית החפיסה שלך.
רעננ/י את העוזרים שלך.   •

קידום שורת הקלפים: 
שלחו לגלות את שני הקלפים הצמודים משני צידיו   •

      של מוט הירח. 
הזיזו את מוט הירח.   •

מלאו את שורת הקלפים.   •
התחלת סיבוב חדש:

יש להעביר את סמן השחקנ/ית הראשונ/ה לשחקנ/ית   •
      שמשמאלך. 

יש לשלוף קלפים עד שיהיו חמישה קלפים ביד כל שחקן    •
      ושחקנית. 

 



השפעות
קבל/י את סמני המשאבים המצוינים. 

מותר לך לבצע אחת מההחלפות הבאות:                           או

מותר לך לשלוף קלף. אם החפיסה שלך ריקה, לקלף זה אין השפעה. 

מותר לך לשלוח קלף לגלות מהיד שלך או מאזור המשחק שלך. קלפים שהוגלו מועברים 
לראש לוח המשחק )הם אינם חוזרים לחפיסה שלך(. 

נצל/י קלף. הקלף עובר מהיד שלך לאזור המשחק שלך, אבל עליך להתעלם מאמצעי 
הנסיעה שלו או מההשפעה שלו. 

קח/י קלף פחד. חובה עליך לקחת קלף פחד מהלוח ולהניח אותו, כשפניו מעלה, באזור 
המשחק שלך.

מותר לך לקבל מיד פריט או ממצא משורת הקלפים תוך החלת ההנחה 
המצוינת על המחיר שלהם. 

קבל/י פריט. בצע/י פעולת קניית פריט תוך דילוג על שלב תשלום המחיר שלו. הפריט 
מתווסף לתחתית החפיסה שלך.

קבל/י ממצא. בצע/י פעולת קניית ממצא תוך דילוג על שלב תשלום המחיר שלו, אבל 
מבלי לדלג על החלת ההשפעה שלו.

מותר לך להביס שומר בחינם באתר בו יש לך ארכיאולוגית. 

בצע/י את פעולת החפירה באתר או פעולת גילוי אתר חדש. 

קח/י עוזר מלוח האספקה. 

שדרג/י אחד מהעוזרים שלך, כולל ריענון העוזר אם הוא מותש. 

מותר לך לרענן את אחד העוזרים שלך.


