
(32 M€-tel kezdesz)

HATÁS

*1 kártya kiját-
szása ingyen

(48 M€-tel kezdesz)

Lerakhatsz óceánlapkát egy nem dedikált szabad helyre, amíg az
szomszédos egy másik óceánlapkával. Megkapod az összes jutalmat, amit 
lefedsz a lapkával. Jelöld meg az összes saját óceánlapkádat a terepen a 

saját kockáddal! Ez beleszámít a Földbirtokos díjba.

AKCIÓ

(Akció: Mozgass egy
óceánmezőn lévő óceánlapkát

egy nem dedikált, szabad 
helyre, ami szomszédos egy

óceánlapkával!)

AKCIÓ
(Akció: Fizess 20M€-et hogy csök-
kentsd az O2/Hőmérséklet szintet 
eggyel! Ez nem befolyásolja a TR 

szinteket. Ha a játék nem ér véget
15 generáció alatt, Te győztél.)(42 M€-tel kezdesz)

Ha a játék a 15. generáció alatt vagy előtt véget ér, 
hajtsátok végre a játék végi pontozást szokás szerint.

Győzhetsz a normál szabályok szerint is.

(42 M€-tel kezdesz)

Döntetlen esetén Te válassz ellenfelet!
Ha nincs elég M€-ed, nem történik semmi.

AKCIÓ

(Akció: Minden generációban a 
termelés/bevétel fázis előtt 

fizetned kell 10M€-t a legkevesebb 
M€-tel rendelkező ellenfelednek, 

és kapsz 2TR-t.)

(100 M€-tel kezdesz)

A M€ termelésed nem mehet 0 fölé. Nem kapsz M€-et a TR szintedért a játék során. Veszítesz 2M€-et 
minden olyan generációban, amikor nem hajtasz végre legalább 1 ackiót. Az acél/titán a szokásos 

aránnyal átváltható M€-re, amikor a megfelelő kártya fizetésekor felhasználod..

HATÁS

(Hatás: A játék során a következő 
kedvezményeket kapod: Minden palánta 
kártya /növényzet akció olcsóbb 1M€-tel 

minden palántádért.Minden másfajta 
kártya /akció olcsóbb 1M€-tel minden  

acélodért /titánodért.
A kedvezményért nem veszíted el az 

erőforrásaidat.)
(42 M€-tel kezdesz)

(Fizess 10M€-t, hogy bejelents 1 ikont! Ilyen 
ikonnal rendelkező kártya nem játszható ki 

az adott generációban.)

AKCIÓ

(Nevezz meg egy ikont a generáció 
elején! Az az ellenfeled, aki az 

adott ikonnal rendelkező kártyát 
játszik ki a generáció során, fizet 

neked 4 M€-t) ikononként.

(Hatás: Bárki lerak 1 óceánlapkát: +1M€ termelés. 
Ha Te raksz le ócaánlapkát: +3MU) 

HATÁS

(45 M€-tel kezdesz)

(Vagyis: eladsz 2 acélt, kapsz 2 M€-t, eladsz 3 acélt kapsz 6 M€-t stb.)

(Hatás: Eladhatsz acélt 2 M€-ért - 2 M€ 
eladásonként. 

Eladhatsz titánt 3 M€-ért - 3 M€ 
eladásonként) 

HATÁS

(23 M€-tel kezdesz)

(vagyis a költség 9 M€ az első generációban, 8 M€ a másodikban stb.)

(Akció: Egyszer generációnként 
növelheted valamelyik termelésedet 

(beleértve a M€-et) 10 M€-a 
generáció száma)

HATÁS

(Első akciódként a játékban rakj le 
egy óceánlapkát. 40 M€-tel kezdesz)

AKCIÓ

(Hatás: Amikor begyűjtesz egyforma képpel
felfelé lévő ikont, megkapod a jutalmat:)

Húzz

+1 termelés egy 
erőforráson

(Minden jutalmat egyszer gyűjthetsz be egy játék során. Az azonos ikonok több jutalmat is adhatnak. 
A jutalmak nem számítanak akciónak. * A kártyakorlátozások élnek)
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AKCIÓ

(Akció: Add el a cégbirodalom-
kártyádon lévő kockákat M€-ért 

1 kocka = 4M€ árfolyamon)

(44 M€-tel kezdesz)

A generációváltáskor, amikor az energiát hővé alakítod, helyette az energiakockákat a 
cégbirodalom-kártyádra teheted. Nem használhatod a palántákat vagy a palánta-

termelést. Bárminek, aminek a palántáidra vagy a palántatermelésre hatnak, nincs hatása. 
Fedd le a játékostábládon a palántarészt a cégbirodalom-kártyáddal a játék kezdetekor!

(32 M€-tel kezdesz)

Minden játékos egyszer generációnként egy akcióként átteheti bármennyi M€-jét a 
cégbirodalom-kártyájára. A generáció végén minden játékos kap/veszít 1 TR-t, ha 10 

M€-tel több/kevesebb van a kártyáján, mint a szomszédjának. Akinek mindkét 
szomszédjánál több/kevesebb M€-je van, 2 TR-t kap/veszít.

(Hatás: Nem veszítesz TR-t 
a lentiek szerint.)

HATÁS

(42 M€-tel kezdesz)

Fizethetsz palántával a növényikonos kártyákért. Minden palánta 3M€-t ér. 

(Hatás: Kapsz 1 palántát, ha 
az oxigénszint nő)

HATÁS

(42 M€-tel kezdesz)

AKCIÓ
(Generációnként egyszer végre-

hajthatod az alábbiakat akcióként: 
Adj el 3 palántát vagy 7 hőt 

1 TR-ért VAGY 5 titánt vagy 7 
vasat, hogy növelhesd a hőmér-
sékletet vagy az oxigénszintet.)

(48 M€-tel kezdesz)

(Hatás: Egyszer minden generáci-
óban 3 akciót hajthatsz végre egy-
más után. Ha passzolsz a 3 akció

végrehajása nélkül, +2M€.)

HATÁS

(40 M€-tel kezdesz)

Felhasználhatod ezeket az erőforrásokat 4M€-ként minden akciónál, amivel 
leraksz egy lapkát. A megmaradt erőforrások 1GYP-ot érnek a játék végén.

(Hatás: Rakj egy erőforrást a cég-
birodalom-kártyádra, valahányszor:

-- Kijátszol egy speciális lapkát
-- Kijátszol egy lapkát egy üres 

(nyersanyagmentes) helyre
(Ezek összeadódnak))

Hard Hat 
Construction

HATÁS

(45 M€-tel kezdesz)

(Hatás: Senki sem lophat/vehet/
távolíthat el tőled semmit. Nem 

lophatsz/vehetsz/távolíthatsz el 
semmit az ellenfeleidtől. 

Valahányszor letesznek egy 
városlapkát, +1 M€ termelés.)

HATÁS

(40 M€-tel kezdesz)

(A kezdeti 10 kártyaválasztás rész változatlan)

(Hatás: Húzz 5 kártyát a kutatás-
fázisban és azonnal dobj el egyet!

Ha 3 kártyát tartasz meg, 8 M€-t fizess
9 M€ helyett! Ha 4 kártyát tartasz meg, 

9 M€-t fizess 12 helyett!)

HATÁS

(42 M€-tel kezdesz)

Ezeket átteheted mikrobakártyákra (beleértve a Kutatás az élet után) bármikor.

(Hatás: Az ellenfeleid nem 
vehetnek el mikrobát Tőled. 

Minden generációban tégy egy 
mikrobát a cégbirodalom-
kártyádra. +/- 2 feltétel a 

mikrobás kártya kijátszásakor.)

HATÁS
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(42 M€-tel kezdesz)

(Hatás: Elérhetsz egy 4. mérföldkövet 
is 8 M€-ért. Alapíthatsz egy 4. díjat 20 
M€-ért. Az össz jutalompontod +2. Ha
egy ellenfeled elér egy mérföldkövet 
vagy alapít egy díjat, kapsz 2 M€-et.)

HATÁS

(48 M€-tel kezdesz)

(Hatás: Kijátszhatsz állatkártyát 4 
lépéssel előbb.Nem játszhatsz ki 

ragadozót. Az állataidat nem 
lehet ellopni/csökkenteni. +1 M€ 

termelés, ha egy ellenfeled 
állatkártyát játszik ki.)

HATÁS

(42 M€-tel kezdesz)
(Hatás: Valahányszor Űresemény 

kártyát játszanak ki, kapsz 1 M€-et. 
Valahányszor Te játszol ki Űresemény 

kártyát, +1 M€ termelés.)

HATÁS

(36 M€-tel kezdesz)
(Hatás: Generációnként egyszer, ha növeled az O2

szintet, +1 növénytermesztés Neked.
Ha más növeli az O2 szintet, kapsz egy palántát. 
Palántakártya/ növényzet akció -1M€ Neked.)

HATÁS
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