
Tura ta
În tura ta, efectuează una dintre acțiunile principale:

◊ Sapă la un sit. Folosește-i efectul.

◊ Descoperă un sit nou. Ia idoli, folosește efectele, adaugă gardian.

◊ Învinge un gardian de pe un sit cu  tău.

◊ Cumpără un obiect . Pune-l la fundul pachetului tău.

◊ Cumpără un artefact . Pune-l în zona ta de joc. 
Folosește-i efectul, ignorând costul  .

◊ Joacă o carte. (Dar această acțiune e gratuită dacă are simbolul .)

◊ Cercetează. Nu uita să aplici efectul  sau  al acelui rând.

◊ Pas. Nu mai efectuezi ture în această rundă.

 Poți să efectuezi oricâte acțiuni gratuite vrei.

Pregătește runda următoare
Resetează-ți tabla:

◊ Recuperează   (obții  pentru ).

◊ Amestecă toate cărțile din zona ta de joc; 
pune-le la fundul pachetului propriu.

◊ Resetează-ți asistenții.

Actualizează rândul cu cărți:

◊ Exilează cărțile alăturate toiagului lunii.

◊ Mută toiagul lunii.

◊ Umple spațiile goale.

Începe noua rundă:

◊ Oferă marcatorul de prim jucător spre 
stânga.

◊ Trage până ai 5 cărți.

Angajează 
un pilot

    

Ierarhia 
de călătorie



Efecte
 Obții jetoanele de resurse ilustrate.

Poți face unul dintre aceste schimburi:    SAU   

Poți trage o carte. Dacă pachetul e gol, nu are efect.

Poți exila o carte din mâna ta sau din zona ta de joc. Cărțile exilate 
merg în partea superioară a tablei de joc (nu se întorc în pachetul tău).

Folosește o carte. O pui din mâna ta în zona ta de joc, dar ignori 
valoarea de călătorie și efectul.

Obții frică. Trebuie să iei o carte Frică de pe tabla de joc și să o pui pe 
față în zona ta de joc.

  Poți să cumperi imediat un obiect sau un artefact de pe 
rândul cu cărți, aplicând reducerea ilustrată.

Obții un obiect. Efectuează acțiunea Cumpără un obiect, sărind 
peste plata costului. Pune-o la fundul pachetului tău.

Obții un artefact. Efectuează acțiunea Cumpără un artefact, sărind 
peste plata costului, dar incluzând pasul în care îi aplici efectul.

Poți să învingi un gardian gratis pe un sit pe care se află un 
arheolog de-al tău.

Efectuează acțiunea Sapă la un sit sau acțiunea Descoperă un sit nou.

Ia un asistent de pe tabla cu provizii.

Crește nivelul unuia dintre asistenții tăi și resetează-l.

Poți să îți resetezi unul dintre asistenți.


