
Licitálásod során játszhatod 
ki a Fejlődés fázisban.

A többi játékosnak ha 
ugyanarra a génre licitál 
mint te, legalább 3 FP-vel 

túl kell licitálnia téged. Te-
hát, amennyiben a téted 4 FP, 

automatikusan megnyered 
a licitet.

Minimum 4 FP-t kapsz 
akkor is, ha kevesebb, mint 

4 dinoszauruszod van.

Túlélés fázis alatt 
játszhatod ki.

Egy további 
dinoszauruszt helyezhetsz 
le ebben a körben:  az első 

tojás lerakásánál 1 helyett 
2 dinoszauruszt rakj le.

Szaporodás fázis alatt 
játszhatod ki.

Ebben a körben az összes 
dinoszauruszod életben 

marad a meleg éghajlaton.

Túlélés fázis alatt 
 játszható ki.

Ebben a körben az 
összes dinoszauruszod 
(csak támadáshoz) kap 

2 szarvat.

Mozgás fázis alatt 
játszhatod ki, közvetlenül 

támadásod előtt.

Az új dinoszauruszaidat 
bármely szabad területre 
lehelyezheted (nem csak 
szomszédosra) ebben a 

körben.

Szaporodás fázis alatt 
játszhatod ki.

Az új dinoszauruszt 
cserélj ki egy másikra a 
raktáradból. A kicserélt 

dinoszaurusz tulajdonosá-
nak legalább 4 dinoszaurusz-

szal kell rendelkeznie.

Szaporodás fázis alatt játszhatod ki, 
rögtön azután, hogy egy ellenfeled 

lehelyezte a dinoszauruszát.

Ebben a körben a 
dinoszauruszaidat nem 

támadhatják meg.

 Mozgásfázis elején 
játszhatod ki.

A kör során te választhatod 
ki pozíciódat a 

sorrendsoron.

Bármely fázis elején 
kijátszható.

Ebben a körben az összes 
dinoszauruszod életben 

marad a hideg éghajlaton.

Túlélési fázis alatt 
játszható ki.

Az éghajlatjelzőknek nincs 
hatása. Helyette mozgathatod 

1 vagy 2 lépéssel az éghajlatkere-
ket az óramutatóval megegye-

zően, 1 lépéssel ellentétesen vagy 
hagyhatod változatlanul is. A 

kártya nincs hatással a meteorjel-
zőre.

Éghajlat fázis során játszhatod 
ki, mikor egy éghajlatjelző 

felfedésre került.

Ebben a körben eggyel 
kevesebb génjelzőt húzunk 
(egy játékos nem kap). Ha 

nyersz egy gént a licit során, 
2 FP-vel csökkenthetd a költ-

ségét (minimum 0).

Fejlődés fázis elején 
játszhatod ki.

Ölj megy egy választásod 
szerinti dinoszauruszt! 

A dinoszaurusz 
tulajdonosának legalább 
4 dinoszaurusszal kell 

rendelkeznie.

Éghajlat fázis elején 
játszhatod ki.

Ebben a körben nincs 
szaporodás.

Szaporodás fázis elején 
játszhatod ki.

Kapsz további 
3 mozgáspontot ebben a 

körben.

Mozgás fázis alatt 
játszhatod ki.



Alchemistische trans-
formation / Alcehmical 

Mutation

Letzte Überlebende / 
Last Survivor

Inkubator Öffnen / 
Open-air Incubator

Oase / OasisRasender Angriff / 
Frenzied Attack

Menschlicher Eingriff / 
Human Intervention

Eierdieb / Egg ThiefTarnung / CamouflageDer Ältestenrat / Coun-
cil of Sages

Geysire / GeysersVorhersehen / Presci-
ence

Flüssigkeitsmangel / 
Fluid loss

Panik / PanicRattenshwarm / Plague 
of RatsMigration / Migration


