
Atlantis Rising lapok
ancestor's gambit ŐSÖK ALDOZATA Dobj újra a támadás kockával. A második dobás értékével számolj, még 
akkor is, ha ez a magasabb. 

ritual of transference ÁTVITELI SZERTARTÁS Adj vagy vegyél el egy mistikusz energiát, alapanyagot, 
bátorság jelzőt vagy tudomány kártyát az egyik játékostól. 

ancient atlas ŐSKORI ATLASZ Válassz egy szekciót: hegység domb vidék vagy erdő. Minden itt megadott 
szám értéke 1-gyel csökken a forduló alatt. 

lore of presurasion MEGGYŐZÉS TUDOMÁNYA Két további szürke atlantiszit szerzel erre a fordulóra. 

science of shielding ÁLCÁZÁS TUDOMÁNYA Tegyél egy misztikus védelem jelzőt valamelyik lapkára. 

lost schema ELVESZETT SÉMA Építkezésnél egyik összetevőből eggyel kevesebbet kell leadnod.  

ballad of  bravery A BÁTORSÁG BALLADÁJA  Minden játékos, aki ebben a fordulóban legalább két atlantiszit 
rakott az Atlantiszi Gályára kap egy Bátorság jelzőt. Az a játékos, aki a legtöbb atlantiszit tette fel ide, nem kap 
plusz egy Bátorság jelzőt. 

virtue of sharing ÉRTÉKEK MEGOSZTÁSA  Minden játékos átadhat egy misztikus energiát, alapanyagot, 
Bátorság jelzőt vagy Tudomány kártyát egy másik játékosnak.  

enigma of alacriti A GYORSASÁG TUDOMÁNYA Válassz egy hegység, dombvidék vagy erdő lapkát. Minden 
itt lévő atlantiszi kétszer dobhat ennek a fordulónak a termelés fázisában. (Egy atlantiszi így két alapanyagot 
gyűjthet be.) 

libram of unity EGYSÉG Válassz egy lapkát. Kétszer annyi atlantiszi tehető ebben a körben erre a lapkára. 

foresight ELŐRELÁTÁS Nézd meg a Katasztrófa pakli felső 5 lapját, és valamennyit dobj el belőle. A 
maradékot tedd vissza tetszőleges sorrendben. 

flawless design HIBÁTLAN TERV Alkatrész építése után, annak hasznából még egyszer részesülsz. 

law of balance EGYENSÚLY TÖRVÉNYE Húzz egy Katasztrófa kártyát. Visszakerül egy elsüllyedt lapka. 

secret of greed A MOHÓSÁG TITKA Dobj el valamennyi aranyat. Minden így eldobott aranyért kapsz egy 
atlantiszit a saját színedben, vagy két szürke atlantiszit erre a fordulóra. 

codex of continuity ÁLLHATATOTTSÁG KÓDEXE Dobj el egy Bátorság jelzőt. Dobd el a húzott Speciális 
Katasztrófa kártyát, ez nem fejti ki hatását. 

untapped talent KIAKNÁZATLAN TEHETSÉG Egy másik tanácsos speciális tulajdonságát használhatod ebben 
a fordulóban ( ha a tanácsos jelenleg nem használja). Saját speciális képességed megmarad. 

scroll of sacrifice ÁLDOZATVÁLLALÁS Tegyél vissza egy atlantiszit a tábláról a saját tartalékodba (a termelés 
fázist nem hajtja végre). Kapsz három Bátorság jelzőt. 

reapplied knowledge TUDÁS FELELEVENÍTÉSE Dobj el egy Tudomány kártyát. Bármelyik még tervrajzon 
szereplő alkatrészt használhatod. 

glimpse the truth AZ IGAZSÁG PILLANATA Dobj el egy kristályt. Kapsz öt Misztikus energiát. 



rune of reprieve A HALADÉK RÚNÁJA Bárhova visszarakhatsz egy lapkát (nem kell a visszahelyezés 
szabályait követni). A termelés akció végén a (ha addig még nem süllyedt el). 

enlightenment FELVILÁGOSODÁS Dobj el tetszőleges számú Misztikus energiát.  Húzz kétszer annyi 
Tudomány kártyát, mint amennyi energiát eldobtál, és tarts meg belőle annyit, amennyi a dobott energia száma 
volt. 

riddle of steel AZ ACÉL FELTALÁLÁSA Tegyél valamennyi aranyat és/vagy atlantiumit az Atlantiszi Gályára, 
így megemelve az Atlantiszi Gályán lévő atlantisziak számát.  Mintha ezek is a saját atlantiszi embereid 
lennének (az Athéni ütközet fázisa után el kell dobni ezeket). 

riddle of redirection AZ ÁTIRÁNYÍTÁS TUDOMÁNYA  Az aktuális játékos eldobja az akkor húzott alap 
Süllyedés katasztrófa kártyát, ez nem fejti ki hatását, és húz egy másik katasztrófa kártyát. 

alchemical formula ALKÍMIAI FORMULA Átalakíthatsz három saját nyersanyagot bármely mely 
nyersanyagokká. 

raze the land FÖLDCSUSZAMLÁS Süllyessz el egy erdő, dombvidék vagy hegység lapkát. Gyűjtsd be az 
alábbi nyersanyago(ka)t az általad választott lapka szerint: Erdő: 1 kristály, dombvidék: 2 arany, hegység: 3 
arany 

spur the cycle KÖRFORGÁS FOKOZÁSA Keverd újra a Katasztrófa pakliba az eldobott katasztrófa kártyákat. 
(Az aktuális játékos ebben a fordulóban nem húz új Katasztrófa kártyát.) 

controlled flood KONTROLLÁLT SÜLLYEDÉS Süllyessz el két lapkát azonos vagy különböző területekről. 

hopelessness KÉTSÉGBEESÉS Minden játékos azonnal elveszti a Bátorság jelzőit (még a már lerakottakat is). 

earthquake FÖLDRENGÉS Minden hegység, dombvidék és erdő lapkán jelzett szám 1-gyel nő ebben a 
fordulóban. 

rioting end looting LÁZADÁS ÉS FOSZTOGATÁS Minden játékos elveszat egy általa választott nyersanyagot 
(ha lehetséges) . 

sabotage SZABOTÁZS Tegyél vissza egy már felépített alkatrészt a tervrajzhoz. Ezt az alkatrészt újra fel kell 
építeni (és a hasznot is újra be lehet hajtani). 

crisis of faith MEGRENDÜLT BIZALOM A középső lapkán elhelyezett atlantisziak nem kapnak ebbe 
TÁMOGATÁS HIÁNYA A játékosok nem használhatják a következő fordulóban saját speciális képességüket. 
(Ezt a kártyát tedd félre emlékeztetőül.) 

panic PÁNIK Mozgass minden atlantiszit egy lapkával a középső lapka felé. 

athenians press the attack ATHÉNIAK TÁMADÁSA Tedd eggyel előrébb az Athéni Gályát a támadási vonalon 
(ha lehetséges). 

power core KÖZPONTI ERŐ Kapsz két misztikus energiát. 

self-healing material ÖNGYÓGYATÓ ANYAG Nem termel. 

stabilizer STABILIZÁTOR Nézzd meg a katasztrófa pakli felső kártyáját, és vagy dobd el vagy tedd vissza a 
pakli tetejére. 

solar matrix NAPANYAG Keverd vissza az eldobott nyugodt vizek kártyákat a Katasztrófa pakliba. 



quantum resonator RÉSZECSKE REZONÁTORÚjra építhetsz ebben a fordulóban. 

matter conventer ANYAG ÁTALAKÍTÓ Alakíts át egy saját nyersanyagot bármilyen másik nyersanyaggá. 

electrum plating ELECTRUM PLATING Kapsz egy Bátorság lapkát. 

subatomic semaphore SUBATOMOS FÉNYJELENSÉG Adj vagy vegyél el egy misztikus energiát, Bátorság 
lapkát, Tudomány kártyát vagy nyersanyagok egy másik játékosnak/játékostól. 

magnetic replicator MÁGNESES ERŐSÍTŐ Vedd újra a jutalmát bármely három vagy kevesebb nyersanyagból 
álló alkatrésznek (hacsak ez éppen nincs játékban). 

astral watchtower CSILLAGVIZSGÁLÓ TORONY Tegyél egy Atlantiszit erre a kártyára. A következő Termelés 
fázis elején ezt az atlantiszit bármelyik lapkára leteheted. 

jump accelerator UGRÁS ERŐSÍTŐ Kapsz plusz egy szürke Atlantiszit, akit használhatsz a következő 
fordulóban. 

control pod IRÁNYÍTÓ TÁR Kapsz egy Atlantiszit. 

dimensional anchor DIMENZIONÁLIS KAPCSOLAT Tegyél egy misztikus védelem jelzőt valamelyik lapkára. 

targeting spire CÉLZÓ TORONY Ne húzz Katasztrófa kártyát a következő fordulóban. 

entropy drive RENDEZETLENSÉG IRÁNYÍTÓ Dobj egy kockával, és kapsz: 

stellar rudder CSILLAG KORMÁNYLAPÁT Húzz három Tudomány kártyát és tarts meg egyet. 

temporal keyhole ÁTMENETI KULCSLYUK Húzz a játékosok számának megfelelő számú Katasztrófa kártyát. 
nézd meg ezeket, és tedd vissza úgy, hogy a sorrenden nem változtatsz. 

cosmic codex KOZMIKUS KÓDEX Húzz három Tudomány kártyát, és oszd szét a játékosok között, ahogy 
szeretnéd. 

actuality shield ÁTMENETI  PAJZS Mozgasd az Atlantiszi gályát eggyel visszafelé a harcvonalon. 

light drive FÉNYENERGIA Visszakerül egy elsüllyedt lapka. 

provisional dam IDEIGLENES GÁT Keresd ki a Katasztrófa pakliból három alap Süllyedés kártyát, ezek 
kikerülnek a játékból. Ezután keverd meg a Katasztrófa paklit. 


