
Meg tudod változtatni az árapályt, hogy megmentsd civilizációd?

A GAME BY GALEN CISCELL

TARTOZÉKOK

6 Tanácsos lap 3 Termelés 
kocka

1 Kezdő 
játékos jelző

Ez a szabálykönyv

6 Misztikus 
védelem jelző

12 
Bátorság 

jelző

40 Atlantiszi
(6 minden játékos 
színben, 4 szürke)

1 Atlantiszi 
tengerészeti 

tábla

31 Tudomány 
kártya

58 
Katasztrófa 

kártya

37 Sziget lapka 21 Alkatrész kártya

1 Atlantiszi
gálya

1 Fekete
támadás 

kocka

10 Érc 
kocka

14 
Arany 
kocka

10 
Kristály 
kocka

20 Atlantium
kocka

24 Misztikus 
energia gyöngy

”De azután jöttek az elkerülhetetlen földrengések, és árvízek; 
és egyetlen szerencsétlen nappal

és éjszaka leforgása alatt... Atlantisz szigete... eltűnt a tenger 
mélyén.” Plato
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Nothing happens.

CONTROLLED
FLOOD

Flood two tiles
in any section(s).

MAGNETIC  REPLICATORCopy the bene�t of  

any component costing three  

or fewer resources (even if  

it is not currently in the game).

POWER CORE
Gain three mystic energy.

STELLAR RUDDER

Draw three Knowledge cards 

and keep one.

BCOMPONENT
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CAN YOU TURN THE TIDE TO SAVE YOUR CIVILIZATION?

A GAME BY GALEN CISCELL

ts
3 Productiondice

Starting Playerstandup

6 Mystic Barrier tokens 12 Courage tokens

40 Atlanteans(6 In Each PlayerColor, 4 Gray)

1 Atlantean N

31 Knowledgecards 58 Misfortunecards 37 Island tiles
21 Component cards

1 AthenianGalley 1 blackAttack die
10 Ore
cubes 14 Gold

cubes 10 Crystalcubes
20 Atlantiumcubes 24 Mystic Energybeads

“But afterwards there occurred violent earthquakes and �oods;  

and in a single day and night of misfortune… the island of 

Atlantis… disappeared in the depths of the sea.”  - Plato
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1      Állítsd össze Atlantisz szigetét a 
darabokból a jobb oldali ábra alapján.

2     Tedd az erőforrás kockákat 
(érc, atlantium, arany, 
kristály), a misztikus energia 
gyöngyöket, a misztikus 
védelem és a bátorság 
jelzőket, valamint a  
termelés kockákat   
mindenki által könnyen 
elérhető helyre, a sziget 
közelébe.

3      Keverd meg külön-külön a
misztikus paklit, és a
tudomány paklit, és tedd a 
sziget mellé. 

4     Tegyél tíz alkatrész kártyát egy úgy  
nevezett “tervezet” sorba . Az első 
játéknál találomra válassz 3 kártyát az 
“A” 3-at a “B” és 3-at a “C” pakliból, és 
vedd ki a Központi energia kártyát 
(fehér pont a hátlapján).

6

7

2

5

ELŐKÉSZÜLETEK 
(6 játékos, normál játék)

HEGYVIDÉK

KOVÁCSMŰHELYEK

DOMBVIDÉK
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You gain one Courage token 

at the start of each turn.
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POWER CORE
Gain three mystic energy.

STABILIZER
Look at the top card of the 

Misfortune deck and either 
discard it or place it back on 

top of the deck.

CONTROL POD
Gain one Atlantean.

STELLAR RUDDER
Draw three Knowledge cards 

and keep one.

MATTER  
CONVERTER

Transmute one resource 
you possess into any other 

resource.

ENTROPY DRIVE
Roll a die and gain:

Nothing
=
=

=
=
=

3

4



3

1

2

8

2

2

5  Minden játékos választ egy 
tanácsos lapot, és elvesz 3 
atlantiszit a saját színében (a színt 
a tanácsos lap címe mutatja). Ezek 
lesznek a tanácsosok hűséges 
követői. Minden játékosnak elvesz 
egy misztikus energiát.

6   Tedd a megmaradt, színek szerint 
szétválogatott atlantisziakat, 
beleértve a szürke atlantisziakat is, 
készletként a tábla mellé. A nem 
használt színek visszakerülnek a 
dobozba. 

7   Tedd az atlantiszi gályát az 
atlantiszi tengerészti táblán a 
játékosszámnak megfelelően 
(2-3,4-6),“0” fölé, és tedd a tábla 
közelébe a támadás kockákat.

8   Az a játékos lesz a kezdő játékos, 
aki mostanában volt úszni, ő 
megkapja a kezdő játékos jelzőt. 
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Whenever you build a component, 

choose one of these two bene�ts:

Pay onelessresource to build thatcomponent.

~ or ~

Receive the component’s bene�t an additional time.
1.PlaceAtlanteans 

2. Draw Misfortunes 
3. Productive Actions 

4. Athenians Attack 
5. Build Components

Add 1 to a resourceroll  
1

Transmute one resource 2

Cancel a Flood misfortune  3     *

Un�ip a �ooded tile  
5     *

*Multipleplayersmay contribute

mysticenergytoachievethiseffect.
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Cancela Flood misfortune  3     *

Cancela Flood misfortune  3     
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Whenever you build a component, 

choose one of these two bene�ts:

Pay one less resource to build that component.

~ or~

Receive the component’s bene�t an addit

Receive the component’s bene�t an additional time.

5

STABILIZER
Look at the top card of the 

Misfortune deck and either 
discard it or place it back on 

top of the deck.

SELF-HEALING
MATERIAL

No bene�t.

SUBATOMIC
SEMAPHORE

Give or take one mystic energy, 
Courage token, Knowledge  

card, or resource to/from  
another player.

MATTER  
CONVERTER

Transmute one resource 
you possess into any other 

resource.

ELECTRUM  
PLATING

Gain one Courage token.

MAGNETIC  
REPLICATOR
Copy the bene�t of  

any component costing three  
or fewer resources (even if  

it is not currently in the game).
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A JÁTÉK CÉLJA
A játék során a játékosoknak fel kell építeniük a kozmikus kapunak mind a 

tíz részét, még mielőtt a sziget teljesen elsüllyedne. 

A JÁTÉK MENETE 
Az Atlantis Rising a sziget végső órájában játszódik, és minden játékos 
egy atlantiszi tanácsos szerepébe bújik. A fejlett atlantiszi technológiát 
és a misztikus erőforrások energiáját felhasználva, mindenkinek össze 
kell dolgoznia, hogy a kozmikus kapu képes legyen a transzportálásra,
és biztonságosan el lehessen hagyni a szigetet, még mielőtt a civilizáció
mindörökre a tengerbe vész. 

Az Atlantis Rising egy kooperatív játék. A játékosok megosztoznak 
a győzelmen (ha megmentik Atlantiszt), vagy a vereségen (ha 
Atlantisz a hullámok sírjába süllyed).

A játékos fordulókon át tart. Minden forduló öt fázisra oszlik az 
alábbiak szerint. 

A JÁTÉK FÁZISAI 
1. ATLANTISZIAK LERAKÁSA 
2. KATASZTRÓFA KÁRTYA HÚZÁSA 
3. TERMELÉS AKCIÓK 
4. ATHÉNI KATONÁK TÁMADÁSA 
5. ÉPATKEZÉS 

A forduló kezdete
 A játékosok minden forduló előtthasználhatják tanácsosuk 

speciális képességét, vagy tudomány kártyákat játszhatnak ki. 

1. ATLANTISZIAK LERAKÁSA
A kezdő játékostól kezdve, majd az óramutató járása szerint a

játékosok egymás után lerakják saját készletükből az atlantiszi
embereiket egy vagy több sziget lapkára vagy az Atlantiszi gályára. 

Minden lapka csak adott számú atlantiszit képes ellátni, ezt a lapkán 
lévő körök száma jelzi. A játékosok a maximális számnál kevesebb 
atlantiszit is elhelyezhetnek egy lapkán.

Különböző színű atlantisziak osztozhatnak egy lapkán, amíg 
az nem haladja meg a lapka kapacitását. 

A középső lapka jelképezi Atlantisz misztikus erőforrását, és 
bármennyi atlantiszit képes ellátni. Az atlantiszi tengerészeti tábla 
szintén bármennyi atlantiszit ellátására képes. 

2. KATASZTRÓFA KÁRTYA HÚZÁSA 
Mialatt a tanácsnokok otthonuk megmentésén fáradoznak, számos 
katasztrófa sújtja Atlantiszt,az árvíz pánikot kelt a lkosok között, és 
a szigeten újabb gondok ütik fel a fejüket. Az atlantisziak látva 
hogyan zúzzák ösze kijelölt hadállásaikat a hullámok,kijelölt 
feladataikat nem teljesítve tanácsosaikhoz menekülnek. 

A kezdő játékostól kezdve, majd az óramutató járása szerint, 
minden játékosnak húznia kell egy katasztrófa kártyát (lásd 8. oldal). 
Ha a katasztrófa kártyánál dönteni kell, akkor azt a játékosok 
megvitathatják, de az aktív játékosé a végső szó. 

Kék nem rakhat le két 
atlantiszit erre a 
hegyvidék lapkára, 
mert ez csak egy 
atlantiszit tud ellátni.

Zöld, Piros és Sárga 
osztozhat a Kovácsműhely 
lapkán. A lapka különböző 
színű atlantisziakat is 
elláthat, amíg a teljes 
létszám nem haladja meg 
a lapka kapacitását (ebben 
az esetben három).
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A süllyedő lapkán lévő atlantisziak visszakerülnek tulajdonosuk 
saját készletébe, a lapkatermelési akciójának végrehajtása nélkül.A 
lapkák mindig a sziget szélétől a közepe felé süllyedniek. 

3. TERMELÉS AKCIÓK
A kezdő játékostól kezdve, majd az óramutató járása szerint,

minden játékos végrehajtja túlélő atlantiszi embereinek termelés 
akcióit általa választott sorrendben, levéve az akcióját végrehajtott
minden atlantiszit a tábláról, melyek visszakerülnek a saját 
készletébe. 

Hegyvidékek, dombvidékek és erdők 
Ezek az erőforrások a sziget középe felé egyre gyérebbek, míg a 
sziget széleinél kibányászatlan készletek vannak. 

Dobj minden egyes itt álló atlantiszinak a termelés kockával; minden 
sikeres dobásért vegyél el az atlantiszi helyének megfelelő erőforrást: 
hegyvidék - érc, dombvidék -arany, erdő - kristály. 

Sikeres dobásnak tekintjük, ha az eredmény egyenlő vagy nagyobb, 
mint a táblára nyomtatott szám (2, 3, 4 ércnél; 3, 4, 5 aranynál; és
4,˛5,˛6 kristálynál). Minden atlantiszinak egyenként egy kockával dobj.
Ahogy dobtál egy atlantiszinak, az visszakerül a készletbe. 

A nyersanyagok begyűjtésénél az érték soha sem lehet 6-nál 
nagyobb vagy 2-nél kisebb. 

Atlantisz híveinek kezét a misztikus energia vezeti, így rálelhetnek az 
eyébként hiányzó erőforrásokra. 

A termelés kockával való dobás után, még felhasználható misztikus 
energia, hogy az eredmény 1-gyel növekedjen. A játékos bármennyi 
misztikus energiát felhasználhat ily módon, minden egyes így 
felhasznált misztikus energiával 1-gyel növelve az eredményt. 

Könyvtárak 
Atlantisz könyvtárait, melyek egy fejlett civilizáció minden bölcsességét 
tartalmazzák, a világ legértékesebbjei között tartják számon. Néhányan 
ostobaságnak vélik, hogy miközben a sziget süllyed körülöttük valaki 
ezen könyvhalmok közé vonuljon vissza, és fellapozza a könyveket, 
csakhogy a tanácsosok tisztában vannak a tudomány valódi értékével. 

Minden idetett atlantiszi után a lapkán látható ábrák szerint, 
húzz, és tarts meg bizonyos számú tudomány kártyát (lásd 9. 
oldal): 

 : húzz kártyát (a rajznak megfelelő számút)

 : tarts meg a húzott lapból (a rajznak megfelelő 

számút); a maradékot dobd el

Minden játékosnak maximum négy tudomány kártya lehet a 
keében. Ha egy játékosnak bármikor négynél több tudomány kártya 
van a kezében, akkor azonnal addig kell tudomány kártyát kijátszania 
vagy eldobnia, amíg csak négy kártya marad a kezében. 

Piros húz 2 tudomány 
kártyát. Egyet megtarthat 
közülük, a többit el kell 
dobnia.

A narancssárga 
játékos dobása 4, és 6, 

így begyűjt egy 
kristályt.

LOST SCHEMA

Pay one less of any 

resource when 

building a component.building a component.

SCIENCE OF SHIELDINGPlace a Mystic Barrier 
token on any tile.
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Kovácsműhelyek
Atlantisz kovácsműhelyei legendásak. Egyedül itt tudják előállítani az 
értékes atlantium fémet a hegyekben található ércből. Az egyszerű érc 
hasznavehetetlen a kozmikus kapu építésénél, az atlantium viszont
elengedhetetlen a fejlett atlantiszi technológiához.A sziget közepén lévő 
kovácsműhelyek igencsak túlterheltek, de a bátrabbak, akik a hullámok 
ellenére a kovácsmunkának tudják szentelni minden figyelmüket, azok 
a sziget peremén dolgoznak. 

Minden idetett atlantiszi át tud alakítani egy ércet egy vagy több 
atlantiummá.Az érc átalakításának aránya atlantiummá a lapka 
alapján 1:3, 1:2, vagy 1:1 lehet. Minden idetett atlantiszi egy ércet 
tud atlantiummá alakítani (egy játékoshoz tartozó, kovácsműhely 
lapkára tett több atlantiszi több érc kockát alakít atlantiummá). 

Városok

A misztikus erőforrás a fejlett atlantiszi technológia kulcsa. Ellentétben 
más kultúrákkal, melyekben harcok dúlnak a jelentős erőforrások 
birtoklásáért, az atlantisziaknál ez minden polgár számára ingyen 
elérhető. 

Minden idetett atlantiszi kap egy misztikus energiát (lásd 10. oldal). 
A misztikus erőforráson minden fordulóban bármennyi atlantiszi 
letehető. 

Az atlantiszi gálya

Egy roszul feltöltött város lapka. 
Egyetlen játékosnak kell az 
összes elérhető kört feltöltenie 
ahhoz, hogy a város lapka 
hasznot hozzon. 

Minden játékos hozzájut a 
misztikus energiához; a kék 
kettőt, a zöld és a sárga egyet-
egyet kap.

Atlantisz lakói büszke és ésszerű emberek - nem könnyű őket 
meggyőzni arról, hogy az istenek tulajdonképpen eltűntetik a szigetet; 
számos hívőnek bizonyosság kell, hogy részt vegyenek a 
küzdelemben. Azok akik a tengerhez közelebb élnek látják a közelgő 
hullámokat, így őket könnyebb meggyőzni, hogy segítsenek 
civilizációjuk megmentésében.

Kapsz egy új atlantiszit minden iderakott 1, 2 vagy 3 atlantiszi 
után, ahogy a lapka mutatja.Az ide tett atlantiszi a termelés akciót 
végrehajtó atlantiszivel együtt visszakerül a saját kézletbe. 

Fontos: Egy város lapka használatához egyetlen játékosnak le
kell tennie a lapka által megengedett maximális számú atlantiszit. 
Ez az előírás csak a város lapka használatára vonatkozik. 

Misztikus erőforrás (középső lapka)

Zöld reméli, hogy több ércet 
szerez ebben a fordulójában, de 
végül csak két ércet tud 
átalakítani atlantiummá, így zöld, 
erre a kovácsműhelyre tett 
harmadik atlantisziját nem 
használja. 

Athén mindig is Atlantisz ellensége volt. hiába süllyed a sziget az 
óceánba, Athén akkor is elküldi tengerészeit, hogy Atlantiszt kifosszák, 
és lerombolják.Atlantisz bátor férfiakkal és nőkkel büszkélkedhet, akik 
védelmezik. 

Minden idetett atlantiszi segít megvédeni Atlantiszt. Az Atlantiszi 
tengeri táblára tett atlantisziak nem kerülnek vissza a játékosok saját 
készleteibe, amíg az athéni katonák támadása fázis véget nem ér. 

Bármennyi atlantiszi letehető az atlantiszi gályára.
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4. ATHÉNI KATONÁK TÁMADÁSA
Az athéni katonák rohama kiszámíthatatlan, de egy dolog biztos - ahogy 
Atlantisz gyengül,az athéni katonák támadása egyre inkább fokozódik, így 
kegytlen támadás sújtja a süllyedő szigetet. A sziget védelmére nagy 
gondot fordító tanácsos látni fogja, amint bátor veterán tengerészei  
mindent megtéve a sziget védelméért, visszatérnek a csatából,

A kezdő játékos dob a támadás kockával, és hozzáadja a 
harcvonalon jelzett számot, majd az eredményt összehasonlítja az 
atlantiszi gályára tett atlantisziak számával.Ha az atlantisziak száma 
kevesebb, mint a teljes harci erő, akkor elsüllyed (lekerül) annyi lapka, 
amennyivel kevesebben voltak az atlantisziak (a játékosok döntése 
szerint). Ha nincs egyetértés, akkor a kezdő játékos választja ki az 
elsüllyedő sziget lapkát. Ha nincs egyetértés, akkor a kezdő játékos 
választja ki az elsüllyedő sziget lapkát. A lapkák mindig a sziget széle 
felől süllyednek annak középső része felé.Ha az atlantisziak száma 
egyenlő vagy nagyobb a teljes harci erőnél, akkor nem történik semmi.

Az athéni katonák támadása fázis végén az athéni gálya egyet 
előrelép a harcvonalon. A harcvonalon jelzett érték soha sem lehet 
több +5-nél 2 fős játékban, +8-nál 3 fős játékban vagy +12-nél 4-6 fős 
játékban.

Valamint, ha egy játékos által küldött, legalább 2 atlantiszi egyben a 
legtöbb atlantiszi is az Atlantiszi gályán, akkor a játékos kap egy 
bátorság jelzőt (lásd 9.oldal). Ha két vagy több játékos közt 
holtverseny van a legtöbb atlantiszit nézve, akkor a kezdő játékos 
vagy a kezdő játékoshoz legközelebbi (óramutató járása szerint) 
játékost vesszük a legtöbb atlantiszit küldő játékosnak. Így minden 
fordulóban mindig csak egy játékos kaphatja meg a bátorság jelzőt. 

5. ÉPÍTKEZÉS
Miközben az athéni katonák támadnak, és a sziget sülled a tenger 
mélyére,a tanácsosok azon dolgoznak, hogy a szükséges alkatrészekből 
megépítsék a kozmikus kaput, mely megmentheti az embereket a 
megsemmisüléstől. Nincs sok idő az együttműködésre, így minden 
tanácsosnak külön-külön kell megépítenie az egyes alkatrészeket. 

A kezdő játékostól kezdve, az óramutató járása szerint, minden 
játékos építhet egy (és csakis egy) alkatrészt, amennyiben rendelkezik 
a megfelelő erőforrásokkal, vagy passzolhat. Egy alkatrész 
befejezéséért  a kártyán feltűntetett jutalom jár, melyet csak egyszer, 
az alkatrész felépítése után azonnal kapnak meg a játékosok. Ezután 
az alkatrészt felépítő játékos elveszi a kártyát. 

Egy alkatrész megépítéséhez legalább egy előírterőforrás mindig 
szükséges, melyet, függetlenül a költséget csökkentő tényezőktől az 
alkatrészt építő játékosnak be kell fizetnie. 
Megjegyzés: A játékosok nem kereskedhetnek egymás közt az 

erőforrásokkal, hacsak nem használnak fel bizonyos tudomány 
kártyákat vagy alkatrész jutalmakat. 

Piros dob a támadás 
kockával (a3), és 
hozzáadja a harcvonalon 
jelzett számot (+8), így az 
eredmény 11. Kivon belőle 
9-et (az összes atlantiszi 
száma plusz 1 bátorság 
jelző), így az eredmény két 
süllyedő lapka. Továbbá, 
piros kap egy bátorság 
jelzőt. Piros, kék és zöld 
holtversenyben van az 
atlantiszi gályára küldött 
legtöbb atlantiszit nézve. 
Piros a kezdő játékos, ezért
ő nyeri a holtversenyt. 

Ez a példa nem 
kivitelezhető. Minden 
alkatrész megépítéséhez 
legalább egy erőforrás 
szükséges (A tudomány 
kártyák enm erőforrások). 

LOST SCHEMA

Pay one less of any 
resource when 

building a component.

Pay one less of any resource when building a component.

LOST SCHEMA

Pay one less of any 

resource when 

building a component.

STABILIZER
Look at the top card of the 

Misfortune deck and either 

discard it or place it back on 

top of the deck.
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Új kezdő játékos
Minden forduló végén az aktuális kezdő játékos tovább adja a kezdő 

játékos jelzőt a tőle balra lévő játékosnak, aki az új kezdő játékos 
lesz. 

GYŐZELEM VAGY VERESÉG
A játékosok elvesztik a játékot, ha minden sziget lapka elsüllyed. 

Mindig a középső lapka süllyed el utoljára. Atlantisz örökre elvész! 
A játékosok megnyerik a játékot, ha a kozmikus kapu összes 

alkatrészét befejezik (és ezáltal aktiválják a kaput), még mielőtt a 
középső lapka elsüllyedne. Atlantisz megmenekül! 

KATASZTRÓFA KÁRTYÁK 
Az atlantisziak nem csak a sziget süllyedése miatt aggódnak.  A 
szigetet kívülről földrengések és pestis pusztítja, míg belülről a 
kétségbeesés és a szabotázsok hátráltatják a tanácsosok 
erőfeszítéseit. 

A legtöbb katasztrófát az alap “süllyedés” kártyák okozzák. 
Ezeken a kártyákon a “süllyedő [terület]” szerepel (pl.: Süllyedő 
erdő). Amikor a játékosok egy alap süllyedés kártyát húznak, akkor 
az aktkív játékosnak el kell süllyesztenie (le kell vennie) a 
megnevezett terület következő elérhető lapkáját. 

Ha a szigetnek az a területe már teljesen elsüllyedt, és egy azon a 
területen lévő lapkának kéne elsüllyednie, akkor az aktív játékosnak 
két másik lapkát kell választania az elsüllyesztésre (egy vagy két 
területről, ahogy szeretné). Ha már nincs két másik megmaradt lapka, 
akkor a játékosok elvesztik a játékot. 

Néhány katasztrófa különleges katasztrófa. A különleges 
katasztrófák soha nem eőzhetőek meg misztikus energiával, és a 
felhúzás után azonnal bekövetkeznek. A játékosok  a kihúzott 
különleges katasztrófa kártya utasításait követik. 

Megjegyzés: Az irányított süllyedés egy különleges 
katasztrófa,és nem tekinthető alap süllyedés katasztrófának abban 
a tekintetben, hogy ez a süllyedés katasztrófa nem semlegesíthető 
misztikus energiával, valamint nem előzhető meg misztikus gát 
jelzővel (lásd 10. oldal). 

Nyugodt vizek: Amikor egy játékos nyugodt tenger kártyát húz, 
nem történik semmi. 

Körforgás fokozása: Amikor a Körforgás Fokozása kártya 
kihúzásra kerül, akkor a játékosok keverjék egybe a katasztrófa paklit 
és a dobott lapokat a körforgás fokozásával együtt. Az aktív játékos 
ebben a körben nem húz másik katasztrófa kártyát (de a többi 
hátralévő játékos fog húzni katasztrófa kártyát). Fontos: A Körforgás
Fokozása kártya hatása még akkor is érvényesül, ha felfedik és egy 
tudomány vagy egy alkatrész kártya segítségével eldobják.

A városos területe már 
teljesen elsüllyedt. 
Kihúzva a süllyedő város 
katasztrófát, a 
játékosoknak választaniuk  
kell, és el kell 
süllyeszteniük két másik 
lapkát.  

A lapkák  mindig a sziget 
végétől annak közepe 
felé süllyednek.
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TUDOMÁNY KÁRTYÁK
A tudomány kártyák bármikor kijátszhatóak, de soha sem 

szakíthatnak meg akciót. Például az Álcázás Tudománya 
tudomány kártya (ábra az 5. oldalon) kijátszható válaszként egy 
Süllyedő Kovácsműhely katasztrófára, de a katasztrófa 
bekövetkezik még a misztikus gát jelző lerakása előtt. Mivel már 
fel lett húzva, ezért a katasztrófa kártyát végre kell hajtani, még 
mielőtt a tudomány kártya kifejti hatását. 

Minden játékos kézlimitje négy tudomány kártya. Ha egy 
játékosnak bármikor négy kártyánál több van a kezében, akkor 
azonnal addig kell tudomány kártyát kijátszania vagy eldobnia, 
amíg a kezében négy kártya marad. 

BÁTORSÁG JELZŐK
Az atlantisziak bátran ellenállnak az athéni katonáknak vagy a 
közelgő hullámoknak, hogy elérjék kitűzött céljaikat, még akkor is, 
ha közelgő végzetükkel néznek szembe.

A megszerzett bátorság jelző a felhasználásáig megmarad. Az 
atlantisziak lerakásánál a játékos tehet egy bátorság jelzőt egyik 
atlantiszi embere alá (több bátorság jelző több atlantiszi ember 
alá tehető le). Ha egy a katasztrófa kártya húzása fázisban 
elsüllyedő lapkán bátorság jelzős atlantiszi van, akkor a bátorság 
jelző felhasználásával az atlantiszi, még mielőtt visszakerülne a 
játékos saját készletébe, azonnal végrehajtja az adott lapkán a 
termelés akciót. Az így felhasznált bátorság jelző “elveszik”, és 
visszakerül a készletbe. 

Ha egy lapkán egy bátorság jelzős atlantiszi van, akkor az 
megmenekül a katasztrófától, és a bátorság jelző az atlantiszi 
emberrel/emberekkel visszakerül tulajdonosa saját készletébe 
a termelés fázis után, és a következő fordulóban újra lerakható 
lesz. 

A játékos letehet bátorság jelzőt az atlantiszi gályán lévő 
atlantiszi alá is. Ilyenkor az atlantiszi egy helyett két 
atlantiszinak számít, az athéni katonák támadásánál (de az 
atlantiszi nem számít két atlantiszinak az atlantiszi gályára 
rakott legtöbb atlantiszi meghatározásánál, amikor a játékosok 
a bátorság jelzőt osszák ki). Ilyenkor a bátorság jelző mindig 
“elveszik”, és az athéni katonák támadása fázis után, a csata 
kimenetelétől függetlenül visszakerül a készletbe. 

Sárga egy érccel egy bátorság 
jelzős atlantiszit rak a legalsó 
kovácsműhely lapkára. lA 
játékos felhúzza a süllyedő 
kovácsműhel katasztrófát.
Sárga átalakítja az ércét 
három atlantiummá, elveszti a 
bátorság jelzőjét; majd a lapka 
elsüllyed. 

You may choose to place your Atlanteansat the end of the Misfortune phase.

You may choose to place your Atlanteansat the end of the Misfortune phase.

1. Place Atlanteans 2. Draw Misfortunes 3. Productive Actions 4. Athenians Attack 5. Build Components

Add 1 to a resource roll  1Transmute one resource 2Cancel a Flood misfortune  3     *Un�ip a �ooded tile  5     **Multiple players may contribute mystic energy to achieve this effect.

MYSTIC ENERGY COSTS

PHASES

2Cancel a Flood misfortune  3     *
Cancel a Flood misfortune  3     Un�ip a �ooded tile  5    *
Un�ip a �ooded tile  5    

PLAGUE

All players must  

return one Atlantean 

from play 

(on an Island tile or in 

the Atlantean Navy) 

to their personnal 

supply.

PANICMove all Atlanteans 
one tile towardthe center of the island.

A Pánik és a Pestis katasztrófa 
kártya nem hat azokra az 
atlantiszi emberekre, melyek a
katasztrófa kártya húzása alatt 
még nem voltak lerakva a 
táblára.(A Megrendül Bizalom 
katasztrófa még megvédheti a 
lerakott atlantiszi embereket a 
katasztrófa kártya húzása fázis 
után misztikus energia 
gyűjtésével.)
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MISZTIKUS VÉDELEM

 components): 
Narancssárga 3-at dob, és 
úgy dönt, hogy elhasznál két 
misztikus energia gyöngyöt, 
hogy az erdményt 5-re 
növelje. Narancssárga kap 
egy aranyat. 

A játékosok elvesztették az 
athéni katonákkal vívott csa-
tát, és el kell süllyeszteniük 
egy lapkát. Egy misztikus 
védelemmel ellátott könyvtár 
lapkát választanak. A lapka 
nem pusztul el az alap 
süllyedés katasztrófában, a 
misztikus védelmet eldobják 
hatástalanul. 

A misztikus energia hatalmának kézzel fogható megnyilvánulása a 
misztikus védelem, mely meg tudja védeni a sziget egy adott területét a 
pusztulától. 

A játék folyamán a játékosok hozzájuthatnak misztikus védelem 
jelzőkhöz. A megszerzett misztikus védelem jelző bármelyik sziget 
lapkára letehető. Ha egy misztikus védelem jezős terület süllyedne 
el, akkor ehelyett el kell dobni a misztikus védelem jelzőt. A 
misztikus védelem csak az alap süllyedés katasztrófák ellen nyújt 
védelmet. 

Megjegyzés: Minden lapkán csak egy misztikus védelem jelző 
lehet. 

MISZTIKUS ENERGIA
A misztikus energia elvezetheti a követőit az általuk keresett 
erőforrásokhoz, visszafordíthatja a közelgő hullámokat, vagy akár még 
az óceánból is kiemelheti a földet. 

A misztikus energia felhasználható: 
1) A hegyvidék, dombvidék vagy erdő lapkák termelés dobását eggyel 
növeli (1 energia); 
2) Átalakít egyetlen erőforrást bármilyen másik erőforrássá (2 
energia);
3) Semlegesít egy alap süllyedés katasztrófát (de az Irányított 
Süllyedést nem) (3 energia); vagy 
4) Megment egy süllyedő lapkát (5 energia).  
a játékosok nem járulhatnak hozzá misztikus energiával, egy másik 
játékos termelés dobásának növeléséhez vagy egyik erőforrásának 
átalakításához. De megoszthatja több játékos a misztikus energiát, 
hogy semlegesítsenek egy alap süllyedés katasztrófát vagy 
megmentsenek egy süllyedő lapkát. 

LAPKA MEGMENTÉSE
Ha a játékosoknak lehetőségük van egy lapka megmentésére, 

akkor mindig a sziget közepe felől haladnak a sziget szélei felé. 

ERŐFORRÁS KOCKÁK, TUDOMÁNY KÁRTYÁK
Az erőforrás kockák száma nincs korlátozva. Ha mégis elfogyna, akkor 

egyszerűen helyettesíthetők bármilyen általatok választott dologgal. Ha 
elfogynak a tudomány kártyák, akkor a játékosok keverjék meg a dobott 
lapokat új paklit képezve belőlük. 

HALADÓJÁTÉK
A nehézségi szint emelése

A játék nehézségi szintjénak emeléséhez a játékosok használják a 
következő alkatrész paklikból találomra választott kilenc alkatrészt, a 
Központi Erőn kívül (összesen 10 alkatrész): 

•Könnyű: 3 alkatrész az A, B és C pakliból
•Normál: 3 alkatrész az A, B és D pakliból  

 •Nehéz: 3 alkatrész az A, C és D pakliból
•Kozmikus: 3 alkatrész a B, C és D pakliból. 

Amint a játékosok a nehezebb szintek mesterévé váltak, még vár 
rájuk egy végső kihívás. Azok a jázékosok, akik a szokásos védelem 
nélkül néznek szembe a katasztrófa korai szakaszával, kezdhetik a 
játékot misztikus energia nélkül! 
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GYORSABB JÁTÉKMENET 
Hogy a játék gyorsabb legyen, a játékosok végrehajthatják az akciókat 

az Atlantisziak lerakása fázisban egyszerre (ahelyett, hogy kivárnák, 
amíg egymás után minden játékos fordulója sorra kerülne). Ha két vagy 
több játékos ugyanarra a lapkára szeretné tenni az atlantisziját, akkor a 
forduló sorrendje dönt. A játékosok szintén végrehajthatják egyszerre az 
akciókat a termelés akciók és az építkezés fázisa alatt Ismét a forduló 
sorrend dönt, ha az akciók alatt szükségessé válik. 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
K: Hogyan viszonyul egymáshoz az Ősi Atlasz, a Földrengés és a 

Felfedezés különleges hatása? 
V: Úgy alkalmazd a hatásokat, ahogy azok sorban megtörténnek, de 

emlékezz rá, hogy a hatás soha sem emelheti a célszámot 6 fölé, 
és nem csökkentheti 2 alá semmilyen módon. A Felfedezés 
különleges képességét a termelés dobásnál alkalmazd. 

K: Az Ősök Áldozata szerint a támadás kocka második dobásának 
eredményét el kell fogadni. Használhatunk több Ősök Áldozata
kártyát ugyanabban a fordulóban, hogy a támadás kocka újradobását 
folytasuk? 

V: Igen. A támadás kocka értékének vállalása nem elsődleges az 
újradobás szempontjából, kijátszhatsz több Ősök Áldozata 
kártyát, hogy folytasd a támadás kocka újra dobását. 

K: Kijátszhatok Tudomány kártyát azért, hogy elkerüljem a 
kézlimit túllépése miatti kártya-eldobást? 

V: Igen. Amikor a kézlmited túllépi a négy kártyát, akkor azonnal 
kijátszhatsz egy vagy több kártyát, hogy elkerüld a kártya-
eldobást. 

K: Minden alkatrész újra ad jutalmat, ha egynél többször 
használjuk? 

V: Néhány alkatrész nem nyújt további jutalmat a második 
használatnál (Napanyag, Célzótorony, Átmeneti kulcslyuk). 

K: Az Athéniak támadása lehetővé teszi, hogy az Atheni Gálya 2 vagy 3 
fős játéknál a maximum érték fölé menjen a harcvonalon? 

V: Nem. Ha nem tudod az Atheni Gályát úgy előre léptetni, hogy 
ne lépje túl a megengedett maximális értéket, akkor az Athéni 
Gály nem lép előre. 

K: Mi tekinthető erőforrásnak? 
V: A kocka játékelemek: Atlantium, kristály, arany és érc. 
K: Ha a Készlethiány különleges katasztrófa kártya érvénybe lép, 

akkor használhatom a Kiaknázatlan Tehetség tudomány 
kártyát, hogy utánozzam egy másik tanácsos képességét a 
forduló alatt? 

V: Igen.

K: Melyik atlantiszi emberekre hat a Megrendült Bizalom kártya?
V: A középső lapkára tett összes atlantiszira ha, még a katasztrófa 
fázis után lerakottakra is. 
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