
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DĚLBA  GENŮ 
Pokud tě chce někdo přeplatit při 

dražbě genů, musí nabídnout 
o tři vývojové body více. 

Hraj kdykoli během fáze 6: 
 „Meteorit a dražba“. 

OBRANNÝ  PLYN 
Vyber si jednoho soupeře: 

V tomto kole na sebe nesmíte 
zaútočit. 

Hraj na začátku fáze 3: 
„Pohyb a boj“. 

ZDVOJENÍ 
Můžeš si vzít naposledy zahranou 

kartu a vzít si ji do ruky.  
Použít ji však můžeš 
až v dalších kolech. 

Hraj ihned po zahrání jiné karty. 

ZMĚNA POČASÍ 
Pokud je kámen určující podnebí 
na zeleném nebo hnědém poli, tak 

je přesunut na jiné pole stejné 
barvy. Hraj na začátku fáze 2: 

„Podnebí“, před hodem kostkou.

KATASTROFA! 
V tomto kole se Podnebí nezjišťuje 
kostkou. Přesuňte ukazatel Podnebí 

o dvě pole ve směru 3,4,5,6. 
Hraj na začátku fáze 2: 

„Podnebí“. 

NEOČEKÁVANÝ GEN 
Tato karta přidá při  sčítání 
vítězných bodů 2 dodatečné 

vývojové (vítězné) body. 
Hraj po posledním kole hry, při 

závěrečném hodnocení. 

 
SPÁNKOVÝ GEN 

V tomto kole již nemůže být 
zahrána žádná další karta. 

Tato karta může být 
zahrána kdykoli. 

 
NENECHEJ SE PŘIPÁLIT 

Všechny druhy mají toto kolo 
o jeden slunečník méně. 
Hraj na konci fáze 5:  

„Přežití a vývojové body“. 

NEHODA 
Odstraň jednoho soupeřova 

dinosaura z hrací desky. 
Hraj během fáze 2: „Podnebí“, 

ale pouze proti soupeři, který má 
alespoň 5 dinosaurů ve hře. 

 
OBŘÍ GEN 

Pokud tví dinosauři toto kolo útočí, 
tak mají 2 rohy navíc. 

Hraj na začátku fáze 3: 
„Pohyb a boj“. 

GEN POČASÍ 
V tomto kole nebude podnebí 
určeno náhodně. Ty urči, jaký 

výsledek padne na kostce. 
Hraj na začátku fáze 2: 

„Podnebí“. 

 
VELKÝ BRATR 

Pokud jsou tví dinosauři napadeni, 
tak mají na obranu dva rohy navíc.

Hraj na začátku fáze 3: 
„Pohyb a boj“.

MÍRUMILOVNÍ 
DINOSAUŘI 

V tomto kole se nebude bojovat. 
Hraj na začátku fáze 3: 

„Pohyb a boj“. 

 
STUDENÝ JAKO LED ! 
Každý druh má v tomto kole 

o jednu kožešinu méně. 
Hraj během fáze 5: 

„Přežití a vývojové body“.

 
NEPOVEDENÝ VÝVOJ 

Bude vytažen o jeden gen méně 
než kolik hráčů se zúčastní dražby. 

Hraj během fáze 6: 
„Meteorit a dražba“. 

 
NEJDŘÍV JÁ ! 

Jste nyní až do konce tohoto kola 
první v pořadí 

Hraj na začátku libovolné fáze.

 
GENETICKÝ PŘESKOK 
Při dražbě se tato karta počítá 

jako 3 vývojové body. 
Hraj během fáze 6: 

„Meteorit a dražba“. 

OMEZENÍ VÝVOJE 
V tomto kole je vynechána 

fáze 4 Rozmnožování. 
Hraj na začátku fáze 4: 

„Rozmnožování“. 
 

SILNÁ MLÁDEŽ 
Můžeš nasadit nové dinosaury i  

do obsazených oblastí. Tvůj druh 
má pro okamžité vyřešení těchto 

bojů jeden roh navíc. Hraj 
 během fáze 4: „Rozmnožování“.

MOTIVACE 
V tomto kole máš tolik bodů pohybu, 
kolik máš svých dinosaurů na hrací 
desce. Bez ohledu na počet nožiček, 

které tvůj druh vlastní. 
Hraj na začátku fáze 3: 

„Pohyb a boj“. 

SLUNEČNÍ OCHRANA 
Všichni dinosauři, kteří se 

nacházejí v teplém (ale ne ve velmi 
horkém) pásmu, toto kolo přežijí. 

Hraj na konci fáze 5: 
„Přežití a vývojové body“. 

SPORTOVNÍ MNOŽENÍ 
Všichni noví dinosauři mohou být 
nasazováni do oblastí vzdálených 
až 3 pole od dinosaurů, kteří již na 

hrací ploše jsou. Hraj během 
fáze 4 : „Rozmnožování“. 

GEN PŘEŽITÍ 
Na konci fáze 5 ztratí tví soupeří 
za každého svého odstraněného 
dinosaura jeden vývojový bod. 

Hraj na konci fáze 5: 
„Přežití a vývojové body“ 

NEOPREN 
Všichni dinosauři, kteří se 

nacházejí v chladném (ale ne ve 
velmi chladném) pásmu, toto kolo 

přežijí. Hraj na konci fáze 5: 
„Přežití a vývojové body“. 

PŘIJDE MŮJ MANŽEL ! 
Vyber si jednoho nově nasazeného 

soupeřova dinosaura a nahraď jej svým 
dinosaurem ze zásoby.  Hraj na konci 
fáze 4: „Rozmnožování“, ale pouze 

proti soupeři, který má 
nejméně 5 dinosaurů ve hře. 

POTOPA 
Hoď kostkou pro každého dinosaura, 
který se nachází na pobřeží. Připočti 

1 za každý slunečník, který daný druh 
má. Jestliže je výsledek 3 a méně, tak 
odstraňte dinosaura ze hry. Hraj tuto 
kartu na začátku fáze 2 "Podnebí".

PRŮBĚH JEDNOHO KOLA 
1. Iniciativa: určení pořadí hráčů 
2. Podnebí: je určeno podnebí tohoto 
    kola 
3. Pohyb a boj: Hráči mohou  pohy- 
    bovat svými dinosaury a jsou 

vyřešeny případné druhové rozepře. 
Teprve až všichni hráči provedou 
svůj pohyb, začíná fáze 4. 

4. Rozmnožování: teprve až 
všichni hráči umístí své nové 
dinosaury, začíná fáze 5. 

5. Přežití a vývojové body: 
někteří dinosauři musí být 
odstraněni z hrací desky a hráči 
obdrží vývojové body. Teprve 
až všichni hráči dokončí tuto 
fázi, začne fáze 6. 

6. Meteorit a dražba: Meteorit je  
posunut o jedno pole. Pokud hra  
neskončila, mohou hráči za vyděla- 
né geny zdokonalovat svůj druh.
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