
Új felfedezések

Árucsere: A játékos az erőfor-
ráskockáit jokerként használ-
hatja. Például egy fakocka fel-
használható faként, kőként, ga-
bonaként vagy aranyként. 

Lőrések: Ha megtámadják, akkor a 
játékos 1 helyett 3 homokórát kap.

Dráma: A) Amikor a játékos a játék során presztízst (1-et vagy többet) szerez (kártyák, bónusz, 
célok, kivéve a játék végi pontszerzés), akkor 1-gyel több presztízsjelzőt kap. 
B) Amikor a játékos a játék során homokórajelzőt (1-et vagy többet) szerez (kártyák, bónusz, 
Kronosz, lovasság, kivéve a harcban szerzettek), akkor kap 1 presztízsjelzőt.
Megjegyzés: Az a játékos, aki először szerzi meg ezt a felfedezést, választhat A és B között. 

Használat: Az új felfedezéseket adjátok a régiekhez! Keverjétek össze a 6 különböző piros hátlapú felfedezéslapkát, és tegyetek 5 
felfedezést a tábla első sorának első 5 mezőjére! A hatodik felfedezés dobásra kerül. Egészítsétek ki a lapkapaklikat a játékosszámnak meg-
felelően! Hasonló módon járjatok el a másik 4 felfedezéssornál is. 

Rabszolgaság: Ez a felfedezés ad 1 kardot. 
Ha a játékos elvesz egy területet valaki mástól, 
akkor kap egy telepest a központi talonból a sa-
ját talonjába.

Orichalcum*: A játékos 2 pontot kap 
minden Atlantiszon lévő telepeséért 
(beleértve a meghódított telepest is). 

*lat. orichalcum, hegyi bronz; gör. oros, hegy és chalkos, réz: 1. arany(ozott) 
fém(tárgy), melyet az ókori Hellászban ékszerként viseltek; 2. mitikus össz-
etételű anyag; 3. tárgy, melyet Platón úgy jellemez: “a tűz fénye”
Platón a Kritiászában ír róla, mint különleges atlantiszi anyagról.Új csodák

Használat: Az új csodákat keverjétek a régiek közé. Ezután tegyetek le véletlenszerűen választva 5 csodát. Az új csodák ára 7 
akciópont, és a megépítéséhez csillagok és erőforrások meghatározott kombinációja szükséges. Csillagok területtel, technológiával és 
kártyával szerezhetőek. Azonban ezeknél a csodáknál a csoda oszlopába tett jelző nem ér csillagot (az alapjáték csodáira azonban 
továbbra is érvényes ez a szabály). Az új csodák 8 pontot adnak a játék végén. Valamint, amikor a játékos megszerzi őket, még egy bónuszt 
is adnak neki. 

Feladatok
Használat: Keverjétek össze az 5 feladatlapkát a játék elején. Húzzatok fel 2 lapkát, és tegyétek képpel felfelé a tábla mellé. A megmaradt 
lapkák dobásra kerülnek. A játék folyamán, amint valamelyik játékos teljesíti a két feladat valamelyikét, megkapja a megfelelő lapkát, 
és maga elé teszi azt. A játék végén a lapka 3 pontot ér majd neki.   

A) Árész temploma: A játékos hozzáad 1 kardot a 
mindenkori aktuális kard mennyiségéhez.

B) Héra temploma: A játékos hozáad 1 Zeuszjelet a 
mindenkori aktuális Zeuszjel mennyiségéhez.

C) Apolló temploma: A játékos felvesz 2 sorskártyát (Az 
Orákulom mindkét kártyánál használható). 

D) Kronosz temploma: A játékos 3 homokórajelzőt 
kap.

A) Elsőként érd el Atlantiszt! 

B) Elsőként szerezz meg 5 felfedezést! 

C) Elsőként építs meg egy csodát!

D) Elsőként építs meg egy lila felfedezést!

E) Elsőként szerezz meg 3 Zeuszjelet (ideértve a sorskár-
tyákat is)!  

Az alábbi lapkák egyidejűleg és egymástól függetlenül is a játékhoz adhatóak annak kezdetén.
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