
Archipelago – kártyasegédlet
ADMIRAL – ADMIRÁLIS
Minden hajóddal legfeljebb 3 régiónyit vándorolhatsz.

AMPHITHEATER – AMFITEÁTRUM

ARCHBISHOP – ÉRSEK

ARCHITECTURE – ÉPÍTÉSZET
Akciókorong felhasználása nélkül végrehajthatsz egy építkezési akciót.

ASSASSIN – ORGYILKOS
1 AK
Dobj el egy másik játékos tulajdonában lévő karaktert. Az eldobott karakter legalacsonyabb árát fizesd ki és a 
kártyát tegyétek ki a játékból. Az orgyilkos saját magát nem dobathatja el.

BARBARIAN – BARBÁR
Válassz ki egy régiót, melyen van legalább egy nem elfoglalt, nem lázadó polgárod. Az adott régió minden 
szabad nyersanyagikonjáért elvehetsz egy nyersanyagot. A paravánod mögül helyezz 1f-t minden kifosztott 
nyersanyagra.

BISHOP – PÜSPÖK

CATHEDRAL – KATEDRÁLIS
2 AK

COLOSSUS – KOLOSSZUS
1 AK

COMMERCIAL FISHING – KERESKEDELMI HALÁSZAT

DICTATORSHIP – DIKTATÚRA
Állítsd fel minden irányításod alatt álló, lázadó polgárod. Ők újra aktív polgárok lesznek.

EDUCATION – OKTATÁS

EMIGRATION – VÁNDORLÁS

EXPANSIONISM – TERJESZKEDÉS
Akciókorong felhasználása nélkül végrehajthatsz egy vándorlási akciót.

EXPLORER – FELFEDEZŐ
A felfedezés során húzd fel a felső 3 hatszögletű lapkát és válassz közülük egyet. A másik kettőt dobd el.

EXPORT – EXPORT
Tegyél egy választásod szerinti nyersanyagkockát a bankból az export piacra, vagy az export piacról a bankba.

EXPORTER – EXPORTŐR
Egy adott típusú nyersanyagból korlátlan számú kockát vásárolhatsz az export piacról vagy adhatsz el az 
export piacra. A megfelelő összeget a bankból vesszük el vagy oda fizetjük be.

FALSE PROPHET – HAMIS PRÓFÉTA
Minden irányításod alatt álló templomért végrehajthatsz egy vándorlást az egyik polgároddal. 

FARM – FARM



FINANCIAL ADVISOR – PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ
Minden birtokodban lévő 5f-ért, melyet megmutatsz ellenfeleidnek, 1f-t kapsz a bankból.

GIFTS FROM THE CLERGY – A PAPSÁG AJÁNDÉKAI

GREAT LIGHTHOUSE – NAGY VILÁGÍTÓTORONY
1AK

HEAD-HUNTER – FEJVADÁSZ
1AK
Fedd fel az evolúciós pakli első 5 kártyáját. Ezek közül megvásárolhatsz egy karakterkártyát, kifizetve annak 
legalacsonyabb árát. A többi kártyát dobd el.

IMMIGRATION – BEVÁNDORLÁS

IRON MINE – VASBÁNYA

IRRIGATION CANALS – ÖNTÖZŐCSATORNÁK

KING – KIRÁLY
A játékosok sorrendjének meghatározásakor a Király az őt birtokló játékos ajánlatához automatikusan 3f-t ad.

LOCAL COMMERCE – HELYI KERESKEDELEM
Akciókorong felhasználása nélkül végrehajthatsz egy választásod szerinti tranzakciót a hazai piacon.

MERCHANT – KERESKEDŐ
Egy adott típusú nyersanyagból korlátlan számú kockát vásárolhatsz a hazai piacról vagy adhatsz el a hazai 
piacra. A megfelelő összeget a bankból vesszük el vagy oda fizetjük be.

MINISTER OF AGRICULTURE – FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER
Tegyél legfeljebb két marhát és/vagy egzotikus gyümölcsöt a készletből a hazai piacra.

MINISTER OF COMMERCE – KERESKEDELMI MINISZTER
Legfeljebb két nyersanyagkockát átmozgathatsz a hazai piacról az export piacra vagy fordítva.

MINISTER OF LABOR – MUNKAÜGYI MINISZTER

MISSIONARY – MISSZIONÁRIUS
A felfedezés során az adott régión az egyik kunyhó felesleges munkás helyett termelhet egy aktív polgárt a 
saját színedben.

PEACE & PROSPERITY – BÉKE  ÉS JÓLÉT

PIRATE – KALÓZ
1 AK
Elpusztíthatsz egy ellenséges hajót, mely azonos régióban van az egyik saját hajóddal. Az elpusztított hajó 
tulajdonosának át kell adnia neked egy választása szerinti nyersanyagot. Ha nincs neki egy sem, paravánja 
felemelésével kell azt bizonyítania.

POPE – PÁPA

PYRAMID – PIRAMIS
2 AK

QUARRY – KŐBÁNYA

QUEEN – KIRÁLYNŐ
A játékosok sorrendjének meghatározásakor a Királynő az őt birtokló játékos ajánlatához automatikusan 2f-t 
ad.



RECRUITER – TOBORZÓ
Akciókorong felhasználása nélkül toborozhatsz egy felesleges munkást, kifizetve az aktuális árát.

RESEARCHER – KUTATÓ
1 AK
Fedd fel az evolúciós pakli első 5 kártyáját. Ezek közül megvásárolhatsz egy fejlődéskártyát, kifizetve annak 
legalacsonyabb árát. A többi kártyát dobd el.

ROADS – UTAK
A vándorlás során minden polgárod egy régióval többet mozoghat.

SAWMILL – FŰRÉSZMALOM

SCOUT – FELDERÍTŐ
A felfedezés során az első felfedezést követően egy másodikat is végrehajthatsz.

SHIPBUILDING – HAJÓGYÁRTYÁS
Építs akciókorong felhasználása nélkül egy hajót egy olyan régióban, ahol van nem elfoglalt, nem lázadó 
polgárod.

SLAVERY – RABSZOLGASÁG
Szabadítsd fel minden irányításod alatt álló polgárod. Azonnal végrehajthatsz velük egy másik akciót.

SPY – KÉM
Nézd meg egy választásod szerinti játékos célkártyáját, beleértve azt a játékost, akinek a Kém a tulajdonában 
van. A kártyán látható információt nem fedheted fel.

THIEF – TOLVAJ
Válaszd ki az egyik játékost. Ennek a játékosnak paravánja mögül egy-egy nyersanyagát két összezárt 
markába kell tennie. A tolvajt aktiváló játékos kiválasztja az egyiket és elveszi a nyersanyagot. A másik 
nyersanyag visszakerül tulajdonosához.
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