
Cărți promo

Saxofon
Efectul e  similar celui de la cartea Ploscă din cocos, cu excepția că poți folosi 
efectele a 1, 2 sau toți 3 asistenții.

Efectul Saxofonului e  considerat acțiunea principală a  turei tale, chiar dacă 
efectele asistenților sunt acțiuni gratuite. Asistenții nu sunt epuizați după ce 
au fost activați pe tabla cu provizii. Dacă folosești cartea ca să generezi valoare 
de călătorie, acea valoare este irosită dacă nu o folosești într-o acțiune gratuită 
până la finalul turei tale. De notat că efectul nu poate fi aplicat unui asistent de 
pe spațiul cu supraviețuitori de pe pista de cercetare a Templului Șarpelui și nici 
unui asistent de pe tabla cu provizii care nu se află la suprafața teancului din 
care face parte.

Dacă e disponibil asistentul cu reducere pentru artefacte, îi poți folosi efectul 
ca să cumperi un artefact - chiar un artefact precum Ploscă din cocos, care ți-ar 
permite să mai cumperi un artefact, toate acestea ca acțiunea ta principală. În 
cazuri precum acesta, în care cumperi mai multe cărți de pe rândul cu cărți, nu 
uita că acesta se reumple la finalul turei tale.

Runele prezicătorului
copiază: Când copiezi efectul altei cărți cu Runele prezicătorului, folosești Runele 
ca și cum textul acelei cărți e scris ca efect pe Runele tale. Dacă acea carte spune 
„Exilează această carte ca să...”, trebuie să exilezi Runele (nu cartea adversarului) 

ca să aplici acel efect. Costul de tablete    nu e considerat parte din efectul 

unui artefact, așadar dacă joci Runele din mâna ta, plătești , indiferent dacă 
acea carte copiată e artefact sau obiect.

Note
◊ Nu amesteci pachetul adversarului. Toate cărțile trebuie lăsate în aceeași 

ordine, doar cartea aleasă de tine e  pusă la suprafață. Nu poți alege un 
adversar fără cărți rămase în pachet.

◊ Dacă ai copiat o carte Frică, singurul efect al Runelor este că vei plasa acea 
carte la suprafața pachetului adversarului. Nu poți copia simboluri de 
călătorie.

◊ După ce te-ai uitat la cărți, poți alege să nu copiezi nicio carte, dar tot trebuie 
să alegi una pe care să o pui la suprafață.

EFECT ÎN VERSIUNEA SOLO
În versiunea solo, simulează expediția rivală astfel:

Amestecă toate artefactele și obiectele pe care le deține rivalul. Trage 3 în mod 
aleatoriu. Aceste 3 cărți îți sunt disponibile pentru copiere.

Folosește efectul de pe fața argintie 

a maximum 3  disponibili 

pe tabla cu provizii.
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   Alege pachetul unui 

adversar. Alege orice carte din 
pachet și copiază-i efectul. 

Apoi pune acea carte la suprafața 
pachetului oponentului.
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Cornul inorogului
Proprietățile mistice ale cornului inorogului calmează bestia feroce. O calmează 
atât de mult că adoarme și nu îți poate oferi binecuvântarea sa.

 

Cornul inorogului

Lost Ruins of Arnak 
 cge.as/ar-promo | RO03

  

Apoi întoarce gardianul pe verso 

fără să îi folosești binecuvântarea.
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