ÖSSZEVONT SZABÁLYKÖNYV
A HIVATALOS ÉS NEM-HIVATALOS
KIEGÉSZÍTŐKRŐL
1.1.) BEVEZETŐ
Hála Antoine Bauza játéktervező zseniális ötleteinek, valamint a lelkes rajongóknak, a 7Csoda társasjáték egyre inkább
kezd elburjánzani. Mivel nem várható el, hogy az amúgy nem túl bonyolultan induló játék dobozába (dobozaiba)
elsőként bepillantó játékos azonnal átlássa az egymásra (egymásba) épülő kiegészítő kavalkádját és sorrendjét, ezért
készítettem jelen szösszenetet, mely megjelenési sorrendben, idő- és logikai rendben végigvezet az egészen. Próbáltam
a szövegeken tömöríteni, és közérthetően megfogalmazni a lényeget.
1.2.) A 7CSODA KIEGÉSZÍTŐI
Hivatalos kiegészítők:
 7Csoda alapjáték
 Leaders (vezérkártyák megjelenése)
 Cities (fekete városkártyák megjelenése)
 Wonder Pack (mini kiegészítő, 4 új csodával)
 Babel (2 kis kiegészítő egyben, Bábel torony és nagyobb project építése)
 + néhány promóciós vezérkártya
Nem hivatalos kiegészítők:
 Empires (főként a csapatjátékokra ad pár új szabályt)
 Myths (világoskék mítoszkártyák megjelenése)
 Sailors (narancssárga tengerészkártyák megjelenése)
 Ruins (szürkésfekete, negatív hatású romkártyák megjelenése)
 7Wonders Collections (49+1 új rajongói csoda gyűjteménye)
A fentieken túl létezik még vagy sok tucat újabb csoda (köztük pl. a magyar parlament is) viszont ezeken látszik
szerintem, hogy nem nagyon lettek letesztelve, emiatt jellemzően túl erősre sikerültek (pl. a +12 arannyal kezdő Machu
Picchu, amelynek II. csodaszintje ráadásul +1 győzelmi pontot ad minden 3 arany után), így ezek most kimaradnak. A
nem hivatalos kiegészítők amúgy a netről ingyenesen letölthetők, és összes tartozékukkal egyetemben kinyomtathatók,
profi grafikai minőségben.
nem hivatalos kiegészítők forrása: http://boardgamegeek.com/boardgame/68448/7-wonders
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ALAPJÁTÉK
2.1.) BEVEZETŐ
A 7Csoda őrület kezdete (2010), mely (meglepő módon ) tartalmazott 7 db kétoldalas csodatáblát, a hozzájuk való
csodakártyákkal, 148 korkártyát, valamint számtalan jelzőt, és pár egyéb nyalánkságot.
2.2.) A JÁTÉK CÉLJA
A 7Csoda játék 3 korszakon keresztül játszódik, mindegyikben a 3 korkártya pakli egyikét használva (először az I. kor
kártyáit, majd a II. kor kártyáit és végül a III. kor kártyáit). Minden kor hasonlóan játszódik le, melyekben a
játékosoknak lehetőségük lesz 6 kártya kijátszására, hogy fejlesszék városukat és megépítsék saját csodájukat. A körök
végén minden játékos összehasonlítja katonai erejét a két szomszédos városéval (a jobb és bal oldalukon lévő
játékosokéval). A harmadik kor végén a játékosok összeszámolják győzelmi pontjaikat; a legtöbb pontot gyűjtött
játékos lesz a nyertes.
2.3.) TARTOZÉKOK I.: CSODATÁBLÁK
Az alapjáték az ókori világ 7 csodájának (alexandriai világítótorony, babiloni függőkertek, epheszoszi Artemisztemplom, gízai piramisok, halikarnosszoszi mauzóleum, olümpiai Zeusz-szobor és rodoszi Kolosszus), kétoldalas
csodatábláját tartalmazza. Egy csodatábla az alábbi részekből áll:
1.: a csoda neve (ókori latinul)
2.: a csoda két oldalának
jelölése (A és B)
3.: a csoda által biztosított ún.
alapvető forrás (a példánál ez
körönként 1 érc)
4.: a csoda egy szintje
5.: a csoda aktuális szintjének
megépítési költsége
6.: a szint megépítésével
kapott jutalom
7.: piramisjel, mely azt
hivatott jelölni, hogy milyen
sorrendben kell megépíteni a
csodaszinteket
Minden csodatábla kétoldalú, és ezek az oldalak némileg eltérnek egymástól. A csodák 1-4 szintből állnak (az
alapjátékban 1 szintes csoda még nem volt; a fenti Rhodos A oldala 3 szintes), melyeket a piramis jelölése szerint
sorban lehet csak felépíteni (ezt lásd még később bővebben).
Minden (hivatalos) csodához tartozik egy csodakártya is, mely arra szolgál, hogy a játékosok véletlenszerűen tudjanak
csodát választani. Megállapodás kérdése, hogy melyik oldal használható a játékban: elképzelhető, hogy csak „A” oldalú
csodákkal csapnak össze a játékosok, de demokratikusabb megoldás, hogy mindenki kiválaszt magának egy neki tetsző
csodát, és szabadon eldönti, hogy a kettő közül melyik oldala a szimpatikusabb számára.
2.4.) TARTOZÉKOK II.: KORKÁRTYÁK
A 7Csodában a korkártyák olyan épületeket, létesítményeket
képviselnek, amelyeket a játékos a csodájában (városában)
felépíthet, illetve amikkel a csodája szintjeit fejlesztheti. A
korkártyák a hátoldaluk szerint három csoportba oszthatók:
 49 db barna hátoldalú, I. korban felépíthető korkártya
 49 db sötétkék hátoldalú, II. korban felépíthető korkártya
 50 db lila hátoldalú, III. korban felépíthető korkártya
A korkártyákból 7 típus létezik, melyek könnyen beazonosíthatók a kártyák keretének színéről. Ezek a következők:
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nyersanyagok (barna kártyák): ezek a kártyák körönként nyersanyagot termelnek neked (fa, kő, érc és agyag)
kézműves termékek (szürke kártyák): ezek a kártyák körönként iparcikkeket termelnek (papirusz, textil, üveg)
civil létesítmények (kék kártyák): ezek a kártyák a rájuk (mirtuszkoszorúba) nyomtatott fix győzelmi pontot
adnak neked a játék végén
tudományok (zöld kártyák): ezek a kártyák attól függően, hogy a három tudományágban (írás - kőtábla;
eszközök - fogaskerék; mérnöki tudományok - szextáns) mennyire fejlődtél (hány kártyát gyűjtöttél össze)
több-, vagy kevesebb győzelmi pontot adnak neked a játék végén
kereskedelmi létesítmények (sárga kártyák): ezek a kártyák a legtöbbször aranyat, vagy nyersanyagot
biztosítanak neked, a kereskedelemben segítenek, illetve némi győzelmi ponttal is jutalmazhatnak
katonai építmények (piros kártyák): ezek a kártyák növelik a katonai erődet (a katonai hatalmadat jelképező
pajzsaid számát), aminek következtében az egyes korok végén, a katonai konfliktusok lejátszásával győzelmi
pontokat kaphatsz, vagy veszíthetsz
céhek (lila kártyák): ezek a játékonként változó, III. koros kártyák (véletlenszerű, hogy melyik kerül bele a
pakliba) ügyes taktikával a legtöbb győzelmi pontot adhatják neked a játék végén

Egy korkártya részei:

a példakártya egy kék színű civil létesítmény
1.: a kártya neve (Figyelem! Azonos nevű kártyából csak egyet
építhetsz fel a városodban!)
2.: játékos szám jelölő (pl. 3 játékos esetén csak a 3+ jelű kártyákat kell
használni, míg 5 játékosnál a 3+, 4+ és 5+ jelű lapokat kell összekeverni)
3.: a kártya építési költsége, ami lehet nyersanyag (a példában két érc és
egy fa), lehet arany (amit a játékosnak a bankba kell befizetnie), lehet
arany és nyersanyag vegyesen, vagy lehet ingyenes is az adott kártya
(ekkor itt nem szerepel semmi)
4.: a kártya ingyen építhető fel, ha már rendelkezel az építési költség mellé
írt nevű épülettel (ez az ún. lánc-építkezés) (a bal oldali példakártya
esetében, ha már felépítetted ez előző korban a Theater kártyát, akkor ez a
Statue ingyen felépíthető) - általában kék, zöld és piros kártyákon található
ilyen lánc-építési lehetőség
5.: tájékoztató adat, hogy az adott kártya felépítésével milyen más kártyák
lesznek ingyenesen felépíthetők egy későbbi korban
6.: a kártya által biztosított előny (a példában 4 győzelmi pont)

2.5.) TARTOZÉKOK III.: ZSETONOK
 érmék: a játékos aranykészletének nyilvántartására, illetve az
egymással való kereskedésre szolgáló aranyérmék. Három
félét találsz a játékban: 1, 3 és 6 aranyat érőt.
 konfliktusjelzők: a katonai konfliktusok kiértékelése után,
minden katonai vereséged egy -1-es piros, hatszög alakú jelzőt
eredményez (lásd jobbra), minden katonai győzelmed pedig az
adott kortól függően egy 1 (I. kor), 3 (II. kor), illetve 5 (III.
kor) győzelmi pontot érő győzelmi jelzőt
2.6.) TARTOZÉKOK IV: EGYEBEK
A játék dobozában még találsz pontozó füzeteket, és pár speciális kártyát, melyet páros játékban lehet(ne) használni, de
szerintem feleslegesek. Mivel pontozó füzetet minden hivatalos játékhoz adtak (egyre jobban bővülőt), kiválaszthatod a
használt kiegészítőktől függően, hogy melyiket szeretnéd használni. Szép kényelmesen ebbe a füzetbe írhatod a játék
végén az adott színű kártyákból (jelzőkből) megszerzett győzelmi pontokat, majd játékosonként összesítheted azokat.
2.7.) A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEI
 mindenki válasszon magának egy csodatáblát, és tegye maga elé a választott oldallal felfele
 mindenki kap 3 aranyat, a megmaradt érmék képezik a bankot
 tegyétek egy közös kupacba az asztal közepére a konfliktusjelzőket
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válasszátok ki a játékosok számától függően használt korkártyákat, és csoportosítsátok őket 3 kupacba,
koronként szétválogatva
a III. koros kártyák közé véletlenszerűen (és képpel lefelé) húzzatok a lila céhek közül kettővel többet, mint
ahány játékos van (azaz például 4 játékos esetén 6-ot), és tegyétek a III. koros kupacba
keverjétek meg mind a három kor-paklit
minden játékosnak az I. kor paklijából osszatok 7-7 lapot, képpel lefele
kezdődhet a játék!

2.8.) A JÁTÉK MENETE
A játékosok nem mutathatják meg a kezükben lévő lapokat egymásnak, és nem is beszélhetnek róla!
Minden játékos körönként egyet kiválaszt a kezében lévő lapok közül, és képpel lefelé fordítva a csodatáblája mellé
készíti. Amikor már mindenki végzett a kiválasztással (kitalálta, melyik kártyát fogja kijátszani ebben a körben),
egyszerre történik a lapok kijátszása, ami háromféle lehet:
 felépíti a kártyát a városában (azaz megfordítja, majd valahová odateszi a csodatáblája mellé, képpel felfelé),
ha ki tudja fizetni az építési költségét (érdemes a kártyákat színek szerint csoportosítani, hogy könnyen
áttekinthető legyen az egész város)
 képpel lefelé, anélkül, hogy bárkinek is megmutatná, a kártyát becsúsztatja a soron következő csodaszintje alá
(azaz csodaszintet épít), ha ki tudja fizetni az adott csodaszint költségét
 eldobja a lapot képpel lefele a dobott lapok közé, anélkül, hogy bárkinek is megmutatná, majd 3 aranyat
elvesz a bankból
Ez után a kezében lévő megmaradt kártyákat képpel lefele mindenki továbbadja a szomszédjának. Az, hogy melyik
irányba kell továbbadnia (óramutató járásával megegyező irányba az I. és III. korban, illetve ellentétesen a II. korban), a
korkártyák hátoldalán lévő nyíl mutatja.
A fenti folyamat mindaddig ismétlődik, amíg a játékosoknak már csak 2-2 kártya marad a kezükben. Ezek közül egyet
kiválasztanak, és a fenti három mód egyikén kijátsszák, majd az utolsót, képpel lefelé, a dobott lapok közé eldobják.
A korok végén a katonai konfliktusok lejátszása következik (lásd később), ami során konfliktusjelzők kerülnek
kiosztásra.
Ez után a következő kor kártyái kerülnek kiosztásra (ismét mindenki kap 7-7 lapot), és minden kezdődik elölről. A III.
kor végén lévő katonai konfliktus lejátszása után a játék véget ér, össze kell számolni a győzelmi pontokat, és
meghatározni a nyertest. Az nyer, aki a legtöbb győzelmi pontot szerezte; de előfordulhat döntetlen eredmény is.
2.9.) ÉPÍTKEZÉS A 7CSODÁBAN
A játékban ingyen a sima (egyféle
nyersanyagot termelő) barna és szürke kártyákat, néhány sárga, és alacsony szintű kék
kártyát lehet csak építeni. Az összes többi
kártyának van nyersanyagköltsége, amit a
felépítéséhez meg kell fizetni.
Pl. a balra található Gíza az aktuális csodád,
amibe már jó pár ingyenesen felépíthető
nyersanyag termelő lapot beépítettél, így Gíza
minden körben összesen két követ (a csodára
nyomtatott alapvető forrás is számít), egy
agyagot, egy ércet, egy textilt és egy papiruszt
termel neked. Ezek a források minden kör
elején frissülnek.
Tehát felépíthetsz minden olyan kártyát,
aminek építési költsége a fenti nyersanyagokból kijön (vagy a kártya valami miatt ingyenes), illetve, ha az építési költség valamennyi arany, akkor rendelkezel
annyi arannyal, amit a banknak meg tudsz fizetni.
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Példa a korkártyák építési költségére:

Az első (sárga) Marketplace ingyen felépíthető, mivel nincs jelölve a kártyán építési költség. A második (barna) Mine
kártya építési költsége 1 arany, amit a banknak kell megfizetned. A harmadik (Baths) kék kártya építési költsége 1 kő; a
negyedik (sárga) Arena kártya építési költsége pedig két kő és egy érc. Ezek mindegyikét ki kell fizetned valahogy, és
nem fizethetsz egyik helyett sem másmilyen nyersanyaggal (pl. kő helyett agyaggal).
Példa a lánc-építésre:
A bal oldali Scriptorium (zöld) kártyát már
megépítetted az I. korban. A II. korban a Library
(zöld) kártya nyersanyagköltsége két kő és egy
textil lenne, de e mellett szerepel a kártyán, hogy
„Scriptorium”. Mivel Scriptoriumod már van,
alkalmazhatod a lánc-építkezés szabályát, így
ingyen építheted fel a Libraryt.
A Library kártya jobb alsó sarkában két tájékoztató
név is szerepel, azaz két újabb lapot építhetsz majd
a III. korban ingyen, ha hozzád kerülnek.
A későbbi kiegészítőkben elég sok kártya,
csodaszint képesség vonatkozik ezekre az ún. láncépítésekre.
Példa csodaszint építésére:
A bal oldali példán Alexandria a tied, aminek az első
csodaszintjét még korábban felépítetted. Most
szeretnéd a második csodaszintjét is felépíteni, aminek
költsége (bekarikázva) két fém. Mivel a városod
megtermeli a két fémet, ezért a kiválasztott kártyát nem
mutatod meg senkinek, hanem képpel lefelé szépen
alácsúsztatod a csodád második szintjének. Ettől a
pillanattól használhatod a frissen megépített
csodaszinted előnyeit (körönkénti nyersanyagtermelés).
Megjegyzés: a csodaszintek építése során igen jól el
lehet tüntetni olyan kártyákat, amik semmire nem jók
neked, vagy épp ellenkezően, mindenképp el szeretnéd
kerülni, hogy valamelyik szomszédodhoz kerüljön,
mivel neki viszont nagyon is értékes lenne.
Ne feledd! Csodaszintek csak sorban építhetők! A
példában szereplő Alexandriában, ha nem építetted volna fel korábban az első csodaszintedet, nem építhetnéd meg a
másodikat, hiába van hozzá elegendő nyersanyagod. Ugyan így, amíg nincs kész az első és második, nem építheted meg
a harmadik szintet sem.
Mi a helyzet, ha mindenképp fel szeretnél építeni egy számodra szimpatikus lapot, de nem rendelkezel minden
szükséges nyersanyaggal?
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Ha nincs nálad elég arany, akkor a kártyát nem építheted fel. (A hitel lehetősége csak a Cities kiegészítőben jön be.)
Ha a csodád nem termel elegendő nyersanyagot, akkor meg kell nézned, hogy a jobb-, illetve bal oldali szomszédod
csodája termeli-e a szükséges nyersanyagot, mert akkor kereskedhetsz velük. Ha valamelyik szomszédodnál akad ilyen
nyersanyag a csodája alapvető forrása-, a beépített barna, vagy szürke (de nem a sárga kereskedelmi) kártyáin, akkor azt
2 arany / nyersanyag áron megveheted tőle (természetesen ehhez a vásárláshoz is kell rendelkezned elegendő
arannyal). Ilyenkor a vásárlás ellenértékét a szomszédodnak fizeted meg, az után, miután felfordítottad a választott
lapodat. Nem számít, hogy a szomszédjaid éppen mit építenek maguknál, a saját, és mind a két szomszédod ÖSSZES
barna-, szürke-, és alapvető csodanyersanyaga a rendelkezésedre áll a körben, ha meg tudod fizetni.
Például: fel akarsz építeni egy 2 aranyba, egy üvegbe, egy fába, egy kőbe és egy ércbe kerülő kártyát. Köved és érced
van, ezt megtermeli a csodád. 2 aranyat a banknak kell megfizetned. Ha a bal oldali szomszédod mondjuk rendelkezik
üveggel (akár a csodatábláján, akár felépítve a városában), akkor 2 aranyat átadsz neki az üvegért. Jobb oldali
szomszédodnak meg fája van, neki is adsz hát két aranyat érte.
Figyelem! Ha a kártya felfedése után jössz rá, hogy még sem tudod megépíteni a kiválasztott lapot, illetve hogy már van
egy ugyanolyan nevű a városodban, és csodaszintként sem tudod beépíteni, akkor el kell azt dobnod, és kapsz a banktól
3 aranyat!
Jól nézd meg, hogy a felépíteni tervezett kártyád nem véletlenül egy lánc-építés eleme-e, mert akkor ingyen építheted
fel! Ha már a költségek kifizetése után jössz rá erre, a pénzedet már nem kapod vissza (illetve a játékostársaid
jóindulatán múlik, hogy visszakapod-e ).
2.10.) KATONAI KONFLIKTUSOK LEJÁTSZÁSA
Minden kor végén (tehát egy játék alatt háromszor) katonai konfliktusra kerül sor a játékosok között. Minden
játékosnak össze kell hasonlítania az összes városába felépített pajzsának számát (akár piros kártyán, akár csodaszinten
szerepel) a két szomszédjával. Ha valakinek több pajzsa van, mint az egyik szomszédja, akkor egy győzelmi jelzőt kap
(az I. korban egy 1-est, a II. korban egy 3-ast, a III. kor végén meg egy 5-öst), a vesztes szomszéd meg egy -1-es
vereségjelzőt. Ha a pajzsok száma egyenlő, egyik fél sem kap jelzőt.
Például a II. kor végén jártok, és te vagy a középső
Alexandriával. A bal oldali szomszédodnak 5 pajzsa van
összesen, neked 3, a jobb oldali szomszédodnak kettő. A bal
oldali szomszédod legyőzött téged, tehát ő kap egy +3-as
győzelmi jelzőt, te meg egy -1-es vereség jelzőt. Te viszont
legyőzted a jobb oldali szomszédodat, tehát te is kapsz egy
+3-as győzelmi jelzőt, és a jobb oldali szomszédod egy -1-es
vereségjelzőt.
Ha csak hárman játszotok épp, akkor ugye a jobb és bal
oldali szomszédod egymás szomszédjai is, így a bal oldali a
jobb oldalit is legyőzi, tehát a bal kap még egy +3-as
győzelmi jelzőt, a jobb meg még egy -1-es vereség jelzőt.
Ha a jobb oldali szomszédodnak is 3 pajzsa lenne, akkor az egymással vívott konfliktusból egyikőtök sem kapna jelzőt.
2.11.) GYŐZELMI PONTOK ÖSSZESZÁMOLÁSA
A játék végén, a 3. katonai konfliktus lejátszása után, a pontozófüzetbe szépen mindenki győzelmi pontját össze lehet
szedni. A következőkért lehet győzelmi pontokat kapni:








katonai konfliktusok
a kincstár tartalma
csodaszintek
civil létesítmények
tudományos létesítmények
kereskedelmi létesítmények
céhek

Nézzük ezt a következő példában kicsit részletesebben!
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Katonai konfliktusok:
Számold össze az összes győzelmi- és vereségjelződre nyomtatott számot. A végeredmény negatív szám is lehet! A fenti
Alexandria után 1+3+5-1-1-1=6 pontot kapsz.
Kincstár taralma:
Minden 3 aranyad után egy pontot kapsz (a kimaradt érmék nem hoznak pontot). A fenti példában 14 db 1 aranyas
érméd van, ami (4×3) 4 pontot ad, a maradék 2 aranyad nem ér pontot.
Csodaszintek:
Annyi győzelmi pontot kapsz, ahány pont a megépített csodaszintjeidre lett nyomtatva. Ha nincs ilyen, nem kapsz
pontot. Mindhárom csodaszintedet megépítetted, ami 3+7=10 győzelmi pontot ad. A 2. csodaszinted győzelmi pontot
nem ér, de bizonyára jól jött korábban a segítsége.
Civil létesítmények:
Annyi győzelmi pontot kapsz, mint amennyi az összes felépített kék kártyáidon található. 2+5+6=13 pontot kapsz a 3
kék kártyád után.
Tudományos létesítmények:
A zöld kártyák összeszámolása kissé eltér az eddigiektől. Csoportosítsd oszlopokba a zöld kártyáidat úgy, hogy minden
oszlopba csak azonos szimbólum kerüljön (lásd a példát). Ez után megkapod pontban minden szimbólum után a kártyák
számának négyzetösszegét, valamint 7 pontot pluszba minden 3 különböző szimbólumért járó sorozat után. A példában
a szextánsból 3-at sikerült összegyűjtened, ez 3×3=9 pontot ér. Kőtáblából kettőt szereztél, ami 2×2=4 pont,
fogaskerékből csak egyet, ami 1×1=1 pont. Sikerült egy hármas sorozatot is összegyűjtened (szextáns + kőtábla +
fogaskerék), ez után további 1×7=7 pontot kapsz. Összesen zöld kártyákból 9+4+1+7=21 pontot nyertél. Ha építettél
volna még egy fogaskereket, akkor 9+4+4 pontot kapnál az azonos szimbólumok, és 2×7=14 pontot a két hármas
sorozat után (azaz összesen 31-et). Ebből is látszik, hogy a zöld kártyák igazából akkor érnek sok pontot, ha jó sokat
építesz belőlük.
Kereskedelmi létesítmények:
A sárga kártyák ritkán adnak pontot, és akkor sem túl sokat. Kövesd a kártyára írt utasításokat! A példában egy olyan
sárga kártyát építettél meg, ami 2 győzelmi pontot ad neked minden szürke kártyád után. Mivel 2 szürke kártyát építettél,
így 4 pontot nyersz.
Céhek:
Minden céh egyedi, így követned kell a kártyára írt utasítást ahhoz, hogy megtudd, hány pontot ér. Te most nem építettél
céhet (lila kártyát), így nem kapsz pontot.
Add össze az összes fent részletezett pontodat, hogy megtudd, ebben a játékban összesen hány győzelmi pontot sikerült
szerezned! (58)
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2.12.) A JÁTÉK SZIMBÓLUMAINAK ISMERTETÉSE
Megjegyzés: próbáld megérteni a játékban használt szimbólumok logikáját, és akkor a még ismeretlenek jelentését is
könnyedén ki tudod majd következtetni.

fa

kő

agyag

fém

dupla nyersanyagtermelő (a példában két követ termel), amiből egy körben mind a kettő felhasználható
kettős nyersanyagtermelő (a példában követ VAGY agyagot termel), amiből körönként választanod kell,
hogy éppen melyiket termelje (a te választásod nem befolyásolja a szomszédod kereskedését, ő is
eldöntheti, hogy ebből most követ, vagy agyagot akar-e venni tőled)
négyes nyersanyagtermelő (mint a kettes, de itt négyből lehet választani), ha sárga kártyán /
csodaszinten szerepel, akkor csak a tulajdonos használhatja, szomszéd nem vehet az így
termelt nyersanyagból! (a perjel jelentése minden szimbólumban: „vagy”)

papirusz

textil

üveg

hármas iparcikk termelő (három közül lehet egy termelt iparcikket választani körönként), ha
sárga kártyán / csodaszinten szerepel, akkor csak a tulajdonos használhatja, szomszéd nem
vehet az így termelt iparcikkből!
a nyíl irányába ülő (bal vagy jobb oldali) szomszédodtól a jelölt nyersanyagokat 1-el kevesebb
aranyért veheted meg (ezek a hatások összeadódnak, két ilyen hatással ingyen veheted ezt a 4
nyersanyagot a nyíllal jelölt szomszédodtól) - a nyíl mutathat a jobb és bal szomszédod felé is,
de mutathat mind a két irányba is
mind a két szomszédodtól 1 arannyal olcsóbban veheted a 3 (szürke) iparcikket (ezek a
hatások összeadódnak, két ilyen hatással ingyen veheted ezt a 3 iparcikket szomszédjaidtól)

fogaskerék

szextáns

kőtábla

a játék végén a három lehetséges közül egy tetszőleges tudományos szimbólumot ad neked,
amit kezelj úgy, mintha plusz egy zöld kártyád lenne abból a fajta szimbólumból
győzelmi pont: annyi győzelmi pontot kapsz a játék legvégén, amennyi a koszorúba beírt szám - esetünkben
kettő (ezt hívjuk kártyára nyomtatott, vagy más néven „fix” győzelmi pontnak)

pajzs: számold össze a pajzsaid számát: ez a városod katonai ereje

arany (az érmébe írt szám jelöli, hogy hány aranyról is van szó - a képen 5 arany)
amint ez a hatás létrejön (a kártyát felépíted, vagy ha csodán szerepel, a csodaszintedet
felépíted) össze kell számolnod, hogy mindösszesen hány barna kártyája van a két
szomszédodnak ÉS neked, majd ennyiszer 1 aranyat kapsz a banktól (a szimbólum létezik
minden féle színű kártyával, illetve az 1-es helyett állhat más szám is, akkor értelemszerűen
annyiszoros aranyat kapsz a kártyák össz-száma után)
amint ez a hatás létrejön össze kell számolnod, hogy mindösszesen hány szürke kártyája van a
két szomszédodnak ÉS neked, majd ennyiszer 2 aranyat kapsz a banktól
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amint ez a hatás létrejön (pl. a kártyát megépíted) azonnal kapsz annyiszor 1 aranyat, ahány sárga kártyád
van már a városodban felépítve, az éppen most felépítettet is beleszámolva; a játék végén pedig annyiszor
1 győzelmi pontot kapsz, ahány sárga kártyád van összesen (mindenféle színben előfordul ez a szimbólum)
mint előző, csak itt a hatás létrejöttének pillanatában annyiszor 2 aranyat kapsz, ahány szürke kártyát van
már a városodban felépítve, és a játék végén annyiszor 2 győzelmi pontot kapsz, ahány szürke kártyád van
összesen felépítve a városodban
amint a hatás létrejön, azonnal kapsz annyiszor 3 aranyat, ahány csodaszinted már felépült, illetve a játék
végén annyiszor 1 győzelmi pontot kapsz, ahány csodaszinted épült fel (a piramis mindig a csodádra, a
csodaszintekre vonatkozik)
a játék végén annyiszor 1 győzelmi pontot kapsz, ahány csodaszintet építettél te, illetve
ahányat épített a két szomszédod összesen (például: ha mindhárman 3-3 csodaszintet
építettetek fel, akkor 9 győzelmi pontot kapsz)

a játék végén annyiszor 1 győzelmi pontot kapsz, ahány -1-es vereségjelzőt összegyűjtöttél a
játék során

a játék végén annyiszor 1-1 győzelmi pontot kapsz, ahány barna ÉS szürke ÉS lila kártyát
építettél fel a városodban összesen (ez később sokféle színben és variációban előfordulhat)

a játék végén annyiszor 1 győzelmi pontot kapsz, ahány zöld kártyát a bal ÉS jobb oldali
szomszédod épített a városában (de a saját zöld kártyáid után nem kapsz pontot!);
mindenféle színben előfordul
a játék végén annyiszor 2 győzelmi pontot kapsz, ahány szürke kártyát a bal ÉS jobb oldali
szomszédod épített a városában (de a saját szürke kártyáid után nem kapsz pontot!)

2.13.) CSODATÁBLÁK ISMERTETÉSE
A játék összes kiegészítőjének (így az alapjátéknak is) csodatábláját a szabálykönyv legutolsó fejezetében, ABC
sorrendben ismertetem.
2.14.) KÉTSZEMÉLYES JÁTÉK
Az eredeti szabálykönyvben létezik egy metódus, hogy miként lehet ketten játszani (felváltva kezel a két játékos egy
semleges várost és egy semleges korpaklit), de ennél szerintem sokkal szórakoztatóbb a kisfiammal kitalált, és az
Empires rajongói kiegészítőben megjelentekkel finomított verzió: amikor is mindenki két várost menedzsel.
A saját két városodat úgy kell kezelnie, mintha azt teljesen különálló játékos kezelné (nem adhat egyik városod a
másiknak csak úgy aranyat, ingyen nyersanyagot; természetesen az elfogadott, hogy inkább a másik városoddal
kereskedj (még ha drágábban is), ha hiányzik egy nyersanyagod, mint az ellenfeled szomszédos (szemben lévő)
városával. Az alábbi példában A1 város bal oldali szomszédja B2 város, jobb oldali szomszédja (természetesen) A2
város, és B1 város nem szomszédos vele.
A két módosítás közül az egyik a katonai konfliktus
kijátszásánál van: minden saját városod csatázik mind a két
ellenséges várossal (még ha az nem is szomszédos vele), de
egymással a saját városaid nem. Azaz A1 városod csatázik
B1 és B2 várossal, A2 városod szintén B1 és B2 várossal.
A másik módosítás a kártyák továbbadásában van. A jobb
oldali ábrán látható, hogy a kártya útja egy 8-ast formál, így
elkerülhető, hogy ugyan az a kártyacsomag egymás után
kerüljön a játékos egyik, majd második városába. A sorrend
minden korban megfordul, azaz a II. korban A1->B2->A2
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->B1->A1 lesz. (Megállapodás kérdése, hogy a kártya útja az alapjáték szerinti lesz-e, vagy a fenti 8-ast követi-e,
véleményem szerint ez nem sokban befolyásolja a végeredményt).
A játék végén össze kell számolni a városokért kapott pontszámokat. Itt is kialakulhat egy sorrend (melyik lett a
négyből a legerősebb város), de a játék abszolút győztese az lesz, akinek a két városa összesen több pontot szerez. Így
egyik játékosnak sem érdeke, hogy egyik városát elhanyagolva, és minden aranyat a másikba „szivattyúzva” csak egy
városára koncentráljon.

LEADERS
2.1.) BEVEZETŐ
A játék első hivatalos kiegészítője (2011-ből), amely a fehér hátoldalú vezérkártyákkal behozta a hősöket, ókori
tudósokat, hadvezéreket, hírességeket, hogy segítsék a játékosokat. A kiegészítő egy új csodatáblát is tartalmazott
(Roma), 36+1 üres vezérkártyát, 4 új céhkártyát, egy kisebb kupac 6-os aranyjelzőt, és még pár apróságot. A
játékmenetet csak kis mértékben módosította ez a kiegészítő (egy új, ún. vezérfázis került be a korok elejére), de
alapvetően minden maradt a régiben, és a győzelmi feltételek sem változtak semmit.
2.2.) A VEZÉRKÁRTYÁK

A vezérkártyákat nem szabad a korkártyák közé keverni (ezért is teljesen más a hátoldala), hanem képpel lefelé össze
kell keverni őket, és egy új vezér-paklit kell belőlük képezni. Az összes vezérkártya építési költsége valamennyi arany
(1-5 között), és mindegyike valamilyen előnyt biztosít, vagy a megépítése pillanatában, vagy a játék végén.
2.3.) A VEZÉRFÁZIS
Nagyon fontos, amennyiben használjuk ezt a kiegészítőt, minden játékos kezdetben nem 3, hanem 6 aranyat kap!
A játék legelején, mielőtt az első korpaklit szétosztanánk a játékosok között, egy új vezérfázis kerül beiktatásra:
 minden játékosnak osszunk véletlenszerűen 4 vezérkártyát, képpel lefele (melyeket titokban tartanak); majd a
kimaradt vezérkártyákat anélkül, hogy megnéznénk őket, visszatesszük a dobozba
 minden játékos választ titokban egy vezérkártyát a 4 közül, és maga elé helyezik azt képpel lefelé; ezután a 3
megmaradt kártyát átadják a tőlük jobbra ülő játékosnak (az átadás iránya - a megszokott módon - a kártya
hátoldalán lévő nyíllal lett megjelölve)
 minden játékos választ titokban egy kártyát a 3 közül, melyeket a baloldalukon ülő játékostól kaptak és ezt is
képpel lefele maguk elé helyezik; ezután a 2 megmaradt kártyát átadják a tőlük jobbra ülő játékosnak
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minden játékos választ titokban egy kártyát a 2 közül, melyeket a baloldalukon ülő játékostól kaptak és ezt is
képpel lefele maguk elé helyezik; ezután a megmaradt utolsó kártyát átadják a tőlük jobbra ülő játékosnak
a játékosok ezután a baloldalukon ülő játékostól kapott utolsó kártyát megtartják és hozzáadják a korábban
kiválasztott 3 kártyához, így az első vezérfázis végére minden játékos összeállította magának a 4 vezérből álló
készletét
most már elkezdődhet az I. Kor, kioszthatók az I. korpakli kártyái
az I. korpakli kártyáinak megnézése után, de még az első korkártya kijátszása előtt, minden játékosnak ki kell
választania egyet a négy vezérkártyája közül, és valamilyen módon azt ki kell játszania (lásd később)
a II. és III. kor korpaklijának szétosztása, és a korkártyák megnézése után, de még az első korkártya kijátszása
előtt, minden játékosnak ki kell választania egy-egy újabbat a megmaradt (képpel lefelé fekvő) vezérkártyái
közül, és valamilyen módon azt ki kell játszania (lásd később)
a harmadik vezérkártya kijátszása után az utolsó, 4. vezérkártyáját minden játékos, továbbra is képpel lefelé
fordítva, a dobott lapok közé dobja

2.4.) A VEZÉRKÁRTYÁK KIJÁTSZÁSA
Minden kor elején tehát egy-egy vezérkártyát lehet kijátszani, az alábbi három mód egyikén:
 A játékos kifizeti a banknak a vezérkártya építési költségét (a megfelelő mennyiségű aranyat), és a vezért
képpel felfelé fordítva a csodája mellé teszi. A vezérkártya hatalma innentől kezdve él, az általa nyújtott
segítséget innentől használhatja az építője. Amennyiben nincs elegendő aranya, akkor nem építheti meg a
vezérkártyát, azt el kell dobnia (a hitel lehetősége csak a Cities kiegészítő használatával jön majd be).
 A játékos kifizeti a csodája soron következő szintjének építési költségét, és a vezérkártyát képpel lefele, a
szokott módon, a csodaszintje alá csúsztatja. (Minden vezérkártya annyiadik szintű korkártyának is számít,
ahányadik kor van éppen - néhány csoda esetében, annak csodaszintjének építési költségénél lehet fontos). A
nyersanyagok a vezérfázis után frissülnek, tehát az első korkártyát már a teljes nyersanyagkészlet megléte
mellett lehet építeni.
 A játékos képpel lefele eldobja a kiválasztott vezérkártyát a dobott lapok közé, majd 3 aranyat vesz el a
bankból.
2.5.) A KIEGÉSZÍTŐBEN FELBUKANNÓ ÚJ SZIMBÓLUMOK

a lila kártyákat innentől kezdve ingyen építheted fel (bármilyen színű kártyával előfordulhat)

a zöld kártyákat egy tetszőleges (barna vagy szürke) nyersanyaggal levesebbért építheted fel, ha a kártya
csak egy nyersanyagba kerül, akkor ingyen (bármilyen színű kártyával előfordulhat)
onnantól kezdve, amitől ez a hatás érvényesül (felépítettél egy ilyen szimbólumos kártyát), minden
általad felépített sárga kártya után kapsz 2 aranyat a banktól (bármilyen színű kártyával előfordulhat)
-> a fekete szaggatott nyíl jelentése: „minden általad felépített … után”
onnantól kezdve, amitől ez a hatás érvényesül (felépítettél egy ilyen szimbólumos kártyát),
minden általad ingyenesen, a lánc-építést kihasználva felépített kártya után kapsz 2 aranyat a
banktól

minden lejátszott katonai konfliktus után, 2 aranyat kapsz a banktól, minden győzelmi jelződ után
(függetlenül a győzelmi jelződ értékétől); ha két győzelmi jelzőt kapsz egy konfliktus után, mert mindkét
szomszédodat legyőzted, 2×2=4 aranyat kapsz a banktól
a játék végén minden győzelmi jelződ után, azok értékén túl, +1 győzelmi pontot kapsz (például ha a
játék végeztével négy győzelmi jelződ van, akkor +4 pontot)
a játék végén 3-3 győzelmi pontot kapsz minden kék-piros-zöld kártyából álló, teljes, hármas
sorozatodért (például ha 4 kék, 2 piros és 3 zöld kártyád van, az két teljes hármas sorozat, így 2×3=6
győzelmi pontot kapsz); sokféle verzióban előfordulhat, a kártyák száma, és a színek számítanak
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a játék végén, minden három különböző tudományos szimbólumból álló sorozatod +3
győzelmi pontot ér (azaz a 7 helyett 10-et kapsz egy-egy ilyen sorozatért); a hatások
összeadódhatnak, két ilyen után már 13 pontot kapsz egy sorozatért, stb.
azonnal kapsz a banktól 6 aranyat (annyit, ahány az érmébe van írva); a hatás egyszeri

+1 győzelmi pontot kapsz minden 3 aranyad után (azaz így 3 aranyanként 2-t kapsz 1 helyett), a hatások
összeadódhatnak (két ilyen után már 3-at kapsz 1 helyett)

2.6.) A VEZÉRKÁRTYÁK ISMERTETÉSE
Minden további kiegészítőben adtak ki pár újabb vezérkártyát, de ezek a Leaders kiegészítő nélkül nem játszhatók,
hiszen az alap vezérpakli közé kell őket keverni. Hogy ne kelljen egy vezérkártyák hatalmának leírása után kutakodni a
kiegészítők között, az ÖSSZES megjelent, nem egyértelmű vezérkártyát (ABC sorrendben) ennél a kiegészítőnél
gyűjtöttem össze.
Jelmagyarázat:
[C] - csak a Cities kiegészítővel együtt használható
[B] - csak a Babel kiegészítővel együtt használható
[M] - csak a Myth kiegészítővel együtt használható
[S] - csak a Sailors kiegészítővel együtt használható
[R] - csak a Ruins kiegészítővel együtt használható

























Aspasia [C]: kapsz egy békejelzőt, amikor felépíted, a játék végén 2 győzelmi pontot ér
Attila: minden felépített pajzsod után kapsz 1 aranyat
Berenice: minden alkalommal eggyel több érmét kapsz, ha bármiért pénzhez jutsz a bankból; ez a plusz jövedelem
fordulónként legfeljebb 1 érmét hozhat (például: egy kártya eldobása 4 érmét ad 3 helyett, egy Kocsma 6-ot 5
helyett)
Bilkis: körönként egyszer befizethetsz egy aranyat a banknak, és egy tetszőleges nyersanyagot kapsz cserébe
Caligula [C]: minden korban egyetlen fekete városkártyát ingyen építhetsz fel
Cyrus [R]: dobd el az egyik rom-kártyádat
Darius [C]: a játék végén minden fekete városkártyád +1 győzelmi pontot ad
Dinocrates: minden három koron átívelő lánc-építkezésed után 4-4 győzelmi pontot kapsz
Diocletian [C]: miután felépítesz egy fekete városkártyát, kapsz 2 aranyat a banktól
Esteban (promo card): miután megépítetted, játékonként egyszer „lefagyaszthatod” a kör végi kártya továbbadást
(a kör végén senki nem adja tovább a kezében lévő lapokat, hanem még egy körig abból játszik). A képesség
használatát a kör során bármikor bejelentheted. Jelezd az Esteban kártya 90-os elforgatásával, hogy használtad
már a képességét. A Kurtizánok céhe nincs hatással Estebanra, hiszen ő még túl kicsi ehhez. 
Euclid: egy szextánst ad, mely a zöld tudományos kártyáid értékelésekor számít (maga ez a vezér nem számít zöld
kártyának)
Gilgames: minden kor végén megtarthatod mind a két utolsó kártyádat, és vagy felépíted mindkettőt (közben
frissülnek a nyersanyagjaid), vagy eldobod egyiket, vagy mindkettőt aranyért cserébe
Hatshepsut: minden alkalommal, amikor egy vagy több alapanyagot vásárolsz a bal, vagy a jobb oldali
szomszédodtól, 1 érmét kapsz a banktól (körönként és szomszédonként csak 1 érmét hozhat)
Heracles: 7 győzelmi pontot kapsz a játék végén, ha NEM építetted teljesen fel a csodádat
Imhotep: minden csodaszintedet egy (tetszés szerint választott) barna, vagy szürke nyersanyaggal kevesebbért
építheted meg
Luis (promo card): 7 minusz annyi győzelmi pontot kapsz a játék végén, ahány győzelmi jelződ van (a jelzők
értéke nem számít, csak a darabszáma)
Maecenas: minden további vezérkártyádat ingyen építheted fel
Marduk [S]: mindhárom korban egyszer egy narancssárga kártyát ingyen építhetsz fel
Nabonidus [R]: kapsz egy újjáépítés jelzőt
Nimrod (promo card) [B]: 3 aranyat kapsz minden alkalommal, amikor egy Bábel torony építőlapkát építesz be a
Bábel toronyba, valamint a játék végén +1 győzelmi pontot kapsz minden beépített lapka után
Odysseus [M]: az mítoszkártyáid fohász költsége ingyenes lesz számodra
Platon: 7-7 győzelmi pontot kapsz minden barna-szürke-kék-sárga-zöld-piros-lila kártyából álló teljes sorozatodért
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Ptolemy: egy kőtáblát ad, mely a zöld tudományos kártyáid értékelésekor számít (maga ez a vezér nem számít zöld
kártyának)
Pythagoras: egy fogaskereket ad, mely a zöld tudományos kártyáid értékelésekor számít (maga ez a vezér nem
számít zöld kártyának)
Ramses II [S]: két győzelmi pont, valamint kapsz egy inváziójelzőt, amit le kell tenned egy ellenséges városra
Semiramis: minden -1-es vereségjelződ egyben pajzsnak is számít a katonai konfliktusok kiértékelésénél
Semiramis (saját): annyiszor 2 aranyat kapsz a banktól, ahány -1-es vereségjelzőt kapsz egy-egy katonai
konfliktus kijátszása után
Solomon: nézd át az eldobott kártyákat, válassz közülük egyet, és vagy építsd meg ingyen, vagy dobd el 3 aranyért
Spartacus: bal és jobb oldali szomszédjaid a lila céh kártyáikból nem kapnak győzelmi pontokat a te városod után
(pl. egyik szomszédod 1 győzelmi pontot kapna a saját, és két szomszédja csodaszintje után, Spartacus kijátszásával
csak a saját, és a másik szomszédja csodaszintjei után kap)
Stevie (promo card): a vezér fázisban, ha őt választod ki, dönthetsz úgy, hogy Steviet felhasználod a következő
csodaszinted építéséhez: fizess ki annyi aranyat, ahány darab nyersanyagba a következő csodaszinted kerülne, majd
csúsztasd képpel felfele Steviet a csodakártya megépített szintje alá
Tomyris: miután játékba került, a konfliktuskiváltás során az esetleg kapott veszteségjelzőket a szomszédos
győztes város kapja meg helyetted (ha te győzöl, nincs hatása)
Vercingétorix: azonnal kicserélheted két vereség jelződet egy 3 pontos győzelem jelzőre; ezt csak egyszer teheted
meg, és ha a vezér kijátszásakor nincs két vereségjelződ, semmit nem kapsz utána

2.7.) ÚJ CÉHKÁRTYÁK ISMERTETÉSE
 Courtesans Guild: amikor a Kurtizánok céhét megépíted, azonnal rá kell helyezned a kurtizánjelzőt
egy olyan vezérkártyára, mely valamelyik szomszédos városban található. Ezután ennek a vezérnek a
segítségét is megkapod és az ő képességeit is használhatod (mintha a te városodban is lenne egy olyan
vezérkátya). Az eredeti tulaj nem veszíti el a vezérkártyájának képességét a ráhelyezett kurtizánjelzőtől.
 Diplomatic Guild: 1 győzelmi pontot kapsz minden szomszéd városban található felépített vezérkártya után (a
saját nem számít)

CITIES
3.1.) BEVEZETŐ
A játék második hivatalos kiegészítője (2012-ből), amely a fekete városkártyákat, az adósságjelzőket, és a béke jelzőt
hozta be. A kiegészítő két új csodát (Byzantium és Petra), minden korban 9-9 db fekete városkártyát, 3 új céhkártyát, 6
új vezérkártyát, egy marék adósságjelzőt és 3 békejelzőt tartalmazott. Az új fekete kártyák paklikba való keverésével
immár 8-an is játszhatják e remek játékot. A kiegészítőhöz tartozást egy fehér maszk jelöli a lapokon.
3.2.) VÁROSKÁRTYÁK ÉS A KORPAKLIK ELŐKÉSZÍTÉSE
Minden korpaklihoz adjunk hozzá annyi fekete kártyát (képpel lefelé összekeverve őket, és véletlenszerűen kiválasztva),
ahány játékos játszik. A többi új kártyát keverjük a hasonló lapokhoz (céheket a céhek közé, vezéreket a vezérek közé).
A bekevert fekete kártyák miatt, minden játékos minden kor elején egyel több, azaz immár nyolc lapot fog kézhez
kapni, amiből 7-et játszhat ki, így a játék koronként egy körrel meghosszabbodik. A városkártyák jelentését lásd a
szabálykönyv végén!
3.3.) ADÓSSÁGJELZŐK
Minden alkalommal, amikor pénzt kellene a banknak fizetned, de nincs elegendő arany
nálad, kapsz annyiszor -1 adósságjelzőt, ahány aranyat nem tudtál a banknak megfizetni.
Adósságot önként is bevállalhatsz, például ha a pénzhiány miatt nincs aranyad arra, hogy
a szomszédjaidtól vegyél nyersanyagot, vagy arany költségű kártyát játssz ki: ilyenkor
elveszel a banktól annyi aranyat, hogy ki tudd fizetni a vásárlást / építést és mellé
ugyanannyi -1-es adósságjelzőt.
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Nagyon fontos, hogy az adósságjelzőid a játék végéig nálad maradnak, azokat nem válthatod vissza egy későbbi
körben aranyért cserébe!
Az adósságjelző annyi negatív győzelmi pontot ér a játék végén, amennyi rá van nyomtatva. A kincstár tartalma
értékelő sávba kell összegezni az adósságot az aranyaidért kapott pontokkal együtt. Például a játék végén van 10
aranyad és négy -1-es adósságjelződ, az 3-4=-1 pont.
3.4.) BÉKEJELZŐ
Minden alkalommal, amikor egy béke szimbólummal (lásd balra) ellátott kártyát
játszol ki, vagy csodaszintet építesz fel, azonnal el kell venned a készletből egy
békejelzőt (ha még van), és rá kell tenned a csodatábládra. A békejelző elvételét
illik hangosan bejelenteni, nehogy valaki a katonai konfliktus során jöjjön rá,
hogy te valamikor már egy ilyet kaptál.
A békejelzők száma erősen korlátozott:
 2-3 játékos esetén maximum 1 db
 4 játékos esetén maximum 2 db
 5+ játékos esetén maximum 3 db
A játékos számtól függő többlet békejelzőket vissza kell tenni a dobozba.
Ha már nincs békejelző a készletben, nem kaphatsz ilyet, ekkor a békeszimbólumos kártyád (csodaszinted) hatás nélkül
épült fel. Amennyiben egy körben többen szeretnének békejelzőhöz jutni, de már nem jutna mindenkinek, a jelző
elvétele a békeszimbólumot tartalmazó kártya / csoda neve ABC sorrendjében zajlik. Ha már van nálad egy békejelző,
akkor is magadhoz vehetsz egy másikat, csak azt később fogod majd felhasználni.
Ha van nálad békejelző, a kor végi katonai konfliktusból teljesen kimaradsz (akár kedvező neked, akár nem): nem
támadhatsz, de téged sem támadhatnak semmilyen módon, így sem győzelmi-, sem vereségjelzőkhöz nem juthatsz. Az
esetlegesen téged támadók egyszerűen „elmennek” a városod mellett, mintha ott sem lennél, és a következő
szomszédodat támadják meg, hacsak annál is nincs épp egy békejelző, mert akkor még eggyel tovább mennek (stb.).
Például: békejelzőt játszottál ki, így a bal és jobb oldali szomszédod egymással csatázik. Ha négyen játszotok, és ketten
is kijátszottak békejelzőt, akkor a két megmaradt város kétszer harcol egymással.
Minden konfliktus kijátszása után, vissza kell tennie a készletbe egy békejelzőt, akinél van legalább egy. Ha több
békejelződ van, és még marad az eldobás után nálad, az a következő kor végi konfliktusnál fogja kifejteni a hatását.
3.5.) NYOLCSZEMÉLYES JÁTÉK
Készítsük elő a korpaklikat úgy, ahogy a 3.2. pontban le van írva, és osszunk minden játékosnak 7-7 lapot. Minden
korban így (akár csak az alapjáték szabályai szerint) 6-6 kör lesz.
3.6.) ÚJ SZIMBÓLUMOK ISMERTETÉSE
minden ellenfelednek (azaz rajtad kívül minden más játékosnak) be kell fizetnie a bankba annyi aranyat,
amennyi szám a törött érmében szerepel (ha nincs pénze, adósságjelzőt kap)
a játék végén a fehér maszk lemásol egy tudományos szimbólumot egy zöld kártyáról, mely a két
szomszédos város egyikében található, és a lemásolt szimbólumot számítsd úgy, mintha nálad épült volna
fel, függetlenül attól, hogy a lemásolt lappal azonos nevűd esetleg már van a városodban felépítve
Háziszabály: mivel elég ritka, hogy a játékosnak épp a szomszédjai is építsenek zöld kártyákat (általában egy, vagy két
játékos „zöldezik” egy játék alatt összesen), az amúgy nagyon ötletes maszk így csak kevésbé használható. A későbbi
kiegészítőkben még előbukkan szürke és fekete maszk is, amikkel nem szomszédos játékosokról másolhatsz. Javaslatom
az, hogy a maszk szimbólum (színétől függetlenül) azt jelentse, hogy bármelyik játékostársad egy zöld kártyájának
tudományos szimbólumát lemásolhasd.
körönként 1 érményi kedvezményed van arra a nyersanyagra, melyet először megvásárolsz a szomszédos
városból (a nyíl szimbólumnak megfelelően a jobb- vagy baloldali szomszédodtól); a hatás összeadódhat
más kedvezményekkel is, így előfordulhat, hogy ingyen veheted az első nyersanyagodat
körönként kapsz egy választásod szerinti plusz nyersanyagot azok közül, melyeket már termel a
városod a barna vagy szürke kártyáidon, illetve a csodatáblád bal felső sarkában
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körönként kapsz egy választásod szerinti plusz tetszőleges nyersanyagot azok közül, melyeket NEM
termel a városod a barna vagy szürke kártyáidon, illetve a csodatáblád bal felső sarkában

minden ellenfeled annyi aranyat veszít, ahány győzelmi jelzője van

minden ellenfeled annyi aranyat veszít, ahány csodaszintet már felépített

amikor ez a hatás létrejön, egy aranyat kapsz minden fekete kártyád után (beleértve azt is, amin esetleg
szerepel), és a játék végén egy győzelmi pontot kapsz minden fekete kártyád után

amikor ez a hatás létrejön, egy aranyat kapsz minden győzelmi jelződ után, és a játék végén +1 győzelmi
pontot kapsz minden győzelmi jelződ után

kapsz a banktól 6 aranyat, a két szomszédod 1-1 aranyat kap a banktól (más összegekkel is
előfordul)

innentől ingyen építheted meg a csodaszintjeidet

a játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz a szomszédjaid győzelmi jelzői után

innentől kezdve, minden banktól elvett aranyösszeg 1 érmével nő (egy eldobott kártya után 4 aranyat
kapsz 3 helyett, stb.); körönként csak egy plusz aranyat kaphatsz ilyen módon

minden korban egyszer (azaz a játékban összesen maximum háromszor) ingyen felépíthetsz egy fekete
kártyát (másféle színekben is előfordul)

WONDER
PACK
Mini kiegészítő (2013-ból), ami csupán négy új csodát tartalmazott: kínai nagy fal, Abu Simbel, Stonehenge és
Manneken Pis.
A csodák ismertetését lásd a szabálykönyv végén!
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BABEL
4.1.) BEVEZETŐ
A Babel az első olyan hivatalos kiegészítő (2014-ből), amely teljesen új játékelemeket tartalmaz a megszokott
kártyákon kívül, és tulajdonképpen két játék egy csomagban: Babel és Greater Project. A dobozban hemzsegnek a
cuccok: 1 Bábel tábla, 24 Bábel torony építőlapka, 15 nagy project (tényleg nagy méretű) kártya, 10 fa részvétel-jelző
és 166 különböző egyéb jelző. A tervező zsenialitását dicséri, hogy bármelyik (hivatalos, vagy nem hivatalos)
kiegészítővel együtt játszhatók, mindkettő együtt, vagy külön-külön is, és kellemesen színesítik az amúgy sem unalmas
és színtelen játékmenetet.
4.2.) A BÁBEL TORONY ELŐKÉSZÜLETEI
Vegyük elő a nagy méretű, karton, Bábel torony alapját szimbolizáló táblát, fordítsuk arra a felére, ahányan játszunk:
3-4 játékos esetén a három építőlapka elhelyezését engedélyező oldalra, és 5+ játékos esetén a négy építőlapka
elhelyezését engedélyező oldalra, majd tegyük az asztal közepére, hogy mindenki elérje.
Keverjük meg az összes Bábel torony építőlapkát képpel lefelé, és véletlenszerűen mindenkinek osszunk belőle 3-3
darabot, majd a többit, anélkül, hogy megnéznénk őket, tegyük vissza képpel lefelé a dobozba.
4.3.) A BÁBEL TORONY FÁZIS
Minden játék legelején (de csak a legelején, a későbbi korok előtt már nem), még az első vezér-fázis előtt, sor kerül erre
a fázisra:
 minden játékos titokban választ egyet a nála lévő 3 építőlapka közül, leteszi a csodája mellé képpel lefelé, és a
másik kettőt tovább adja a jobb oldali szomszédjának
 minden játékos a bal oldali szomszédjától kapott 2 építőlapka közül megint kiválaszt egyet titokban, és képpel
lefelé leteszi a csodája mellé, majd az utolsót tovább adja a jobb oldali szomszédjának
 a bal oldali szomszédjától kapott utolsó lapkával együtt így mindenki 3 építőlapkával kezdi a játékot
4.4.) AZ ÉPÍTŐLAPKÁK BEÉPÍTÉSE
Mikor a játékosok egy kártyát játszanak ki, az eddigi 3 lehetőségük (felépítik a városukba, beépítik képpel lefelé egy
csodaszintjük alá, eldobják 3 aranyért) egy negyedikkel bővül:
 eldobja a kártyát képpel lefelé a dobott lapok közé, hogy a nála lévő egyik építőlapkát beépíthesse a Bábel
toronyba, de ezért nem kap aranyat a banktól
A Bábel torony alapkartonon jelölve van, hogy milyen sorrendben kell beépíteni az építőlapkákat. Az
első lapkát oda kell helyezni képpel felfele, ahol a nyíl van, a következőt a nyíllal jelölt irányba lévő
üres építési helyre, stb. Ha már elfogytak az üres helyek, a torony építése a nyíl irányába folytatódik
tovább, csak épp letakarásra kerülnek a korábban felépített lapkák.
Ha több játékos jelent be Bábel torony építést az adott körben,
akkor a lapkákat a csodájuk neve szerinti ABC sorrendben kell
beépíteni. Az építőlapkák beépítése az adott kör kártyaépítései,
kereskedései után következnek be, tehát a hatásukat erre az
építkezésre, kereskedésre még nem fejtik ki (illetve az építkezés
végén letakarásra kerülő lapkák még használhatók ebben a
körben).
Minden beépített építőlapka attól a pillanattól aktív, azaz a
hatását akkortól fejti ki, amikor megépült, és addig aktív, amíg
nem kerül letakarásra egy újabb lapka által. Minden lapka
minden játékosra kifejti a hatását amíg aktív, legyen az akár
pozitív, akár negatív, az építőjétől függetlenül.
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4.5.) JÁTÉK VÉGI PONTOZÁS
A beépített Bábel torony építőlapkák után minden játékos kap bizonyos mennyiségű győzelmi pontot, melyeket a
pontozófüzetben a csodaszint sorban kell elszámolni:
 0 beépített lapka: 0 pont
 1 beépített lapka: 2 pont
 2 beépített lapka: 5 pont
 3 beépített lapka: 10 pont
4.6.) BÁBEL TORONY ÉPÍTŐLAPKÁK JELENTÉSE
1, 6, 13, 16 lapka: minden játékosnak annyi aranyat kell fizetnie a
banknak, ahányadik kor van éppen, ha a lapkán lévő dolgot (piros
kártya, kék kártya, lánc-építkezés, csodaszint) építi fel: az I.
korban 1 aranyat, a II. korban 2-t, a III. korban 3-at

2, 15 lapka: minden játékos ingyen építhet ettől kezdve piros kártyát, illetve csodaszintet

7 lapka: minden játékos használhatja lánc-építkezéshez a két szomszédja már felépített kártyáit
úgy, mintha az ő városában lenne felépítve
22 lapka: minden játékos, mikor -1-es vereség jelzőt kap, két ilyen jelzőt kap egy helyett (ha
valakit mind a két szomszédja legyőz, akkor egy kor végén 4 db -1-es vereségjelzőt is kaphat)

19 lapka: minden játékos a lapkán jelölt módon kap győzelmi jelzőt (az I. korban nem kap, a II. korban
1 pontot érőt kap 3-as helyett, a III. korban pedig 3 pontot érőt 5-ös helyett), a vereségjelző kiosztása
nem változik

5, 14 lapka: minden játékos annyi aranyat kap a banktól, ahányadik kor éppen
van, minden alkalommal, amikor a lapkán lévő kártyát építi fel (kék, illetve láncépítkezéssel felépített): az I. korban 1 aranyat, a II. korban 2-t, a III. korban 3-at

24 lapka: minden játékos 5 aranyat kap a banktól, minden alkalommal, amikor lila kártyát épít fel

9, 10, 11, 12 lapka: minden játékos a lapkán jelölt nyersanyagokat 1 arannyal
olcsóbban (zöld körben lévő -1-es), vagy 1 arannyal drágábban (piros körben
lévő +1-es) vásárolhatja meg a szomszédjaitól (ezek és az egyéb kereskedelmi
hatások összeadódnak)

4 lapka: a lapkán jelölt sárga kereskedelmi kártyák elveszítik a hatásukat, úgy kell tekinteni
őket, mintha nem lennének felépítve

17, 18, 21 lapka: minden játékos használhatja a lapkán jelölt nyersanyagokat
építkezésre (vagy egyiket, vagy másikat egy körben)

3 lapka: a dupla és kettős barna nyersanyagkártyák nem termelnek semmilyen nyersanyagot, csak
a szimpla barna kártyák (amiken egyetlen nyersanyag található)
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20 lapka: a szimpla (egy nyersanyagot termelő) barna kártyák végtelen mennyiségű nyersanyagot
adnak

8, 23 lapka: minden játékos építhet kék, illetve lila kártyát annyi aranyért, ahány nyersanyagba a
kártya kerül

4.7.) A NAGY PROJECT ELŐKÉSZÜLETEI
A játék legelején (még a Bábel fázis előtt) keverjük meg az 5 db nagyméretű, barna
hátoldalú, I. koros Greater Project lapokat képpel lefelé, és húzzunk közülük egyet, majd
képpel felfelé tegyük az asztal közepére úgy, hogy mindenki jól hozzáférjen.
Tegyünk a kártya felső részére egyel kevesebb fából készült, barna, zsák alakú
részvétel jelzőt, mint ahány játékos van (4 játékos esetén 3 zsákocska kerül ide).
Ezt a procedúrát minden kor legelején ismételjük meg, értelemszerűen a II., illetve III.
koros hátoldalú nagyméretű lapok közül egyet-egyet húzva.
4.8.) EGY NAGY PROJECT KÁRTYA RÉSZEI

1.: a kártya neve
2.: ide kerülnek a részvétel jelzők (zsákocskák)
3.: a nagy project kártya színe
4.: a részvétel költsége
5.: a project esetleges elbukása után járó negatív
következmények
6.: a project felépülte után kapott jutalom

4.9.) NAGY PROJECT JÁTÉKMENET
Minden nagy project kártyának van egy színe (a példakártya színe barna). Minden alkalommal, mikor egy játékos egy
olyan kártyát játszik ki, aminek színe megegyezik a nagy project színével, dönthet úgy, hogy kifizeti a részvétel többlet
költségét, azaz beszáll a nagy project építésébe. A példaprojectnél minden alkalommal, amikor valaki barna kártyát
játszik ki, dönthet úgy, hogy befizet +2 aranyat a bankba, és ezzel részt vett a projectben. A részvétel többletköltségét a
kártya építési költségével egy időben kell megfizetni! Ha meg tudja fizetni a részvétel többlet költségét, a játékos
elvesz egy részvételi jelzőt (zsákocskát) a nagy project kártyájáról (ha még van rajta ilyen jelző), és a csodatáblájára
teszi. Amennyiben egy körben több játékos szeretne részvételi jelzőhöz jutni, de már nincs elegendő, úgy a felépített
kártya nevének ABC sorrendjében veszik el a jelzőket (ha már nincs több jelző, a többletköltséget megfizető játékos
visszakapja azt). Nincs korlátozva, hogy egy játékos összesen hány részvételi jelzőt vehet le egy kor alatt (akár az
összes kerülhet hozzá).
Minden kor végén, a katonai konfliktus lejátszása után, ki kell értékelni a nagy projectet:
 ha minden részvételi jelző elfogyott róla, azaz a project felépült, minden játékos minden részvételi jelzője után
kap egy-egy jutalmat (két jelző után kétszer kapja meg ugyan azt, stb.); akiknél nincs egy jelző sem, azt
semmilyen hátrány nem sújtja
 ha maradt rajta akár egyetlen részvételi jelző is, azaz a project elbukott, akkor minden olyan játékost, akinél
nincs egy részvételi jelző sem, sújtja a negatív következmény; akiknél van jelző, semmit nem kap
Attól függetlenül, hogy a project felépült, vagy elbukott, minden részvételi jelző visszakerül az asztal közepére, és ha
van még hátra kor, új nagy project kártyát kell húzni, és a részvételi jelzőket arra rá kell tenni.
4.10.) JUTALMAK
A jutalmakat a játékos általában jelzők formájában kapja meg, amiket a csodatáblájára kell tennie. Ezek a jelzők vagy
szabadon felhasználhatók a további játék során bármikor, vagy a játék végén plusz győzelmi pontokat érnek. Nagyon
fontos, hogy a játékos annyiszor kapja meg ugyan azt a jutalmat, ahány zsákocskát szerzett a nagy project építése során!
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annyi aranyat kapsz a banktól, amennyit az érmébe írtak

egy sima-, vagy egy dupla pajzs jelzőt kapsz, ami ugyan úgy beszámít a pajzsaid közé, mint a
többi

egy (az ábrán jelzett értékű) győzelmi jelzőt kapsz
egy zsák-jelzőt kapsz, amit későbbi nagy projectek építésekor kamatoztathatsz: a nagy project kiértékelésekor bedobhatsz akárhány ilyen jelzőt, és ez úgy számít, mintha ugyanannyi részvételi jelzővel rendelkeznél
(azaz ha a project elbukott, egy zsák-jelzőért cserébe téged nem sújt a negatív hatás; illetve bedobhatsz
akárhány zsák-jelzőt is jutalomért cserébe)
egy ingyenes építkezés jelzőt kapsz, amit későbbi építkezéseknél kamatoztathatsz: eldobhatsz egy ilyen jelzőt,
hogy egy kártyát ingyen építs fel

egy ingyenes csodaszint-építkezés jelzőt kapsz, amit későbbi építkezéseknél kamatoztathatsz: eldobhatsz egy
ilyen jelzőt, hogy egy csodaszintet ingyen építs fel
a játék végén minden ilyen jelző után +3 pontot érnek a hármas tudományos sorozataid (egy jelzővel
10 pontot, 2 jelzővel már 13-at)

a játék végén minden ilyen jelző után 1-1 győzelmi pontot kapsz minden saját, és a szomszédos
városokban felépített lila kártyák után

a játék végén +1 győzelmi pontot kapsz minden felépített csodaszinted után

4.11.) NEGATÍV KÖVETKEZMÉNYEK
Ha a nagy project elbukott, minden olyan játékos elszenvedi egyszer a negatív következményeket, akinél nem volt
legalább egy részvételi jelző. Aki nem szeretné elszenvedni ezeket a káros hatásokat, vagy nem tudja megfizetni az árat
(pl. nem tud kártyát eldobni) az annyiszor egy -1-es adósságjelzőt kap, ahányadik kor éppen van: az I. korban 1-et, a II.
korban 2-t, a III. korban 3-at. Háziszabály: érzésem szerint ez a -1/-2/-3 adósságjelző túl kevés veszteség ahhoz, hogy a
játékosok nagyon strapálják magukat, hogy megépüljön a nagy project. Sokkal célravezetőbb, ha a negatív
következmény adósságjelzőre való kiváltását megduplázzuk, azaz annyiszor KÉT adósságjelzőt kap, ahányadik kor
éppen van: I. korban 2-t, a II. korban 4-et, a III. korban 6-ot.
a játékosnak el kell dobnia egy megfelelő színű, az adott korban felépült kártyát (a lap
képpel lefele a dobott kártyák közé kerül) például: a II. kor végén egy II. korban
felépült lapot kell eldobnia
a játékos elveszíti az összes aranyát (a bankba teszi)

a játékosnak el kell dobnia két, tetszőleges értékű győzelmi jelzőjét

a játékos elveszíti a csodája alapvető forrását (le kell takarni ezzel a jelzővel)
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EMPIRES
5.1.) BEVEZETŐ
Nem ez az első, de ez az elsőként kitárgyalt nem-hivatalos rajongói szabálybővítés (2013-ból), amely főként a csoportos
játékra koncentrál. A kiegészítő 8 új, jópofa csodatáblát tartalmaz (Roma II, Babylon II, Alexandria II, Athénai, Ninúe,
Párśapura, Pergamon és Saqqara), 5 új birodalom kártyát, 7 új fekete városkártyát, 4 új vezért és egy hatszög alakú
speciális csodatáblát (Yerushláyim). Az új kártyák a hollós-kardos jelölésük által különböztethetők meg az eddigiektől.
5.2.) BIRODALOM KÁRTYÁK
Ez az 5 kártya csak csapatjátékban használható.
Minden páros húz magának egy birodalomkártyát (a példában Perzsiát). Csak a kártyán
feltüntetett csodákból választhatnak (a példában
Babylon, Babylon II, Párśapura, Petra és Ninüe),
de mindegy, hogy az A, vagy a B oldalt.
Válogasd ki a kártyán szereplő vezérkártyákat (a
„Leaders” felirat alatt találod a neveket) és a
páros mindkét tagja ebből választ magának 4-4-et
(tehát nem húznak, hanem eldöntik, kinek melyik
kell). A vezérkártyák továbbadása (draftolása)
ebben az esetben elmarad.
A páros tagjai egymás mellé ülnek. A játék a
normál szabályok szerint folyik, az alábbi
kivételekkel: a katonai konfliktus lejátszásában a
csapattagok egymással nem harcolnak, ehelyett
mindegyikük az ellenséges szomszédjával harcol
kétszer (azaz vagy kétszer győz, vagy kétszer
veszít). Négy személyes játéknál használjátok a 2.14. pontban leírtakat. A játék végén a csapatok városainak
megszerzett győzelmi pontjait össze kell adni, és a legmagasabbat elérő csapat lesz a győztes.
5.2.) AGRESSZIÓ
Amikor felépítesz egy kártyát, vagy csodaszintet, amin a bal oldali hollós-kardos jel látható, vegyél el egy
agresszió jelzőt (ugyan ez az ábra vörös alapon), tedd a csodatábládra, és jelentsd be a többieknek, hogy
agresszió jelzőt vettél magadhoz. A következő katonai konfliktus lejátszásánál, ha van legalább egy
agresszió jelződ, akkor mind a két szomszédoddal (valamint ha használjátok a Sailors kiegészítőt is, akkor
az invázióval sújtott ellenfeleid ellen is) kétszer harcolsz egymás után, függetlenül attól, hogy ez
előnyös-e a számodra, vagy nem. Ez után dobd el az egyik agresszió jelződet (ha maradt még nálad, azt egy következő
konfliktusban felhasználhatod). Az agresszió jelző és a béke jelző kölcsönösen semlegesítik egymást: azaz ha van már
egy béke jelződ, és egy agresszió jelző kerül hozzád (vagy viszont), akkor dobd el mindkettőt.
5.3.) ÚJ VÁROSKÁRTYÁK JELENTÉS
 Hermitage: a játék végén az egyik tudományos szimbólumodat megduplázhatod
 Memorial Garden: amikor ez a hatás életbe lép, válaszd ki az egyik, már megépített vezérkártyádat, és tedd ez a
kártya (vagy csodaszint) alá képpel lefele (a vezérkártya hatása innentől nem érvényesül); a játék végén kétszer
annyi győzelmi pontot kapsz, ahány aranyba az „eltemetett” vezér került
 Memorial Garden (vezérkártya nélküli verzió): nézd át az eldobott kártyákat, válassz belőlük kettőt, és építsd
meg mind a kettőt ingyen, vagy dobj el közülük egyet, vagy kettőt aranyért cserébe
 Moneylenders: minden alkalommal, amikor egy másik játékos vásárol tőled bármilyen nyersanyagot, kapsz 1
aranyat a banktól (de maximum csak körönként és vásárlónként egyet)
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5.4.) A JERUZSÁLEMI SALAMON-TEMPLOM

Vegyük elő, és tegyük az asztal közepére a hatszögletű Yerushaláyim táblát. Ez egy olyan speciális csodatábla, amely
mindegyik kiegészítővel együtt használható, ha úgy döntünk, hogy kipróbáljuk. Jeruzsálem előnyeit a játékosok
közösen élvezhetik, illetve közösen építhetik meg csodaszintjeit (A oldal). Négy (sárga alappal jelölt) állandó alapvető
forrással rendelkezik, amely mindegyike minden játékosra vonatkozik (felülről kezdve és az óramutató járásával
egyezően haladva):
 a játékosok nem csak a szomszédjaiktól vásárolhatnak, hanem bárki mástól is, ha kifizetik a vámmal növelt
vételárat: a vám nem más, mint plusz annyi arany, ahány játékos a vevő és az eladó között található (a két
irányba elindulva, amelyik irányba közelebb); például: ha egy fát akarsz venni a szomszédod szomszédjától,
akkor egy játékos van köztetek (a szomszédod), így alapból 2+1=3 aranyba kerül a fa, aminek árát a
különböző kereskedelmi és fekete kártyák csökkenthetik még
 két aranyat kap minden játékos, minden alkalommal, amikor egy szürke kártyát épít be a városába
 lehetnek azonos nevű nyersanyagkártyáid a városodban (pl. két fatelep)
 egy aranyat kap minden játékos, minden alkalommal, amikor egy barna kártyát épít be a városába
A játék végi pontozás némileg eltér a jeruzsálemi csoda oldalától függően (az így kapott pontokat a csodaszintekhez
számoljuk a pontozófüzetben).
A oldal: a győzelmi pontokkal jelölt 4 csodaszintet bárki felépítheti a normál szabályok szerint (kártyát csúsztat alá),
csak ezeknek nincs építési költsége. Ha megépült egy jeruzsálemi csodaszint, az minden játékosra vonatkozni fog,
függetlenül az építőtől. Ha egy körben kettő, vagy több játékos akarja ugyanazt a jeruzsálemi csodaszintet megépíteni,
akkor a felesleges kártyá(ka)t el kell dobni, és minden építő 2-2 aranyat kap cserébe a banktól.
Ha megépül egy csodaszint, minden játékos, aki a játék végére teljesíti a feltételeket, megkapja a csodaszinten
feltüntetett győzelmi pontokat:
 minden három azonos barna nyersanyaga után 4-4 győzelmi pontot
 minden két azonos szürke iparcikke után 5-5 győzelmi pontot
 minden négy különböző barna nyersanyagból álló sorozata után 6-6 győzelmi pontot
 minden három különböző szürke iparcikkből álló sorozata után 7-7 győzelmi pontot
B oldal: A B oldalnál nem kell csodaszinteket építeni! A játék elején tegyünk egy-egy 3-4-6-5 győzelmi jelzőt (a három
azonos nyersanyagtól indulva, óramutató járásában haladva - mindig egyel kisebb jelzők, mint amit az A oldal adott) a
2+ dobozra, illetve két-két jelzőt, ha ötnél többen játszanak, a 6+ dobozra is. Amint egy játékos teljesíti bármelyik fent
felsorolt feltételt (azaz pl. lett három egyforma nyersanyaga), azonnal elvesz onnan egy jelzőt, ha még van. Ha
egyszerre több játékos teljesít egy feltételt, de már nincs elég jelző, akkor az utoljára felépített kártya nevének ABC
sorrendjében vehetik el a játékosok a jelzőket (már akinek jut). Nincs korlátozva, hogy egy játékos hány jelzőt vehet el
(ha kétszer teljesít egy feltételt, lehet két ugyanolyan jelzője is), de ha a jelzők már elfogytak, hiába teljesíti a feltételt,
már nem kap érte semmit.
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MYTHS
6.1.) BEVEZETŐ
Logikailag ez a 2. nem-hivatalos rajongói szabálybővítés (2012-ből), ami 35 mítoszkártyával (isten kártyával) bővíti a
játékot, valamint található még benne 3 új céh, 6 vezér és két új csoda (Ithaca és Tartaros). A későbbi (Ruins és Sailors)
bővítések már mind tartalmaznak új mítoszkártyákat is.
A játékosok immár fohászkodhatnak a különböző panteonok ősi isteneihez és hírnökeihez, áldozatot mutathatnak be
nekik, és élvezhetik az általuk biztosított áldásokat.
6.2.) MÍTOSZKÁRTYÁK
Az új világoskék előlapú, és egyedi, világoskék hátlapú kártyák a mítoszkártyák,
amik öt részből állnak: kor száma, fohász költsége, az áldás, keret design, és
esetlegesen egy speciális szimbólum.
a.) Kor száma
A kártya bal oldalán, egymás alatt található római számok (I-II-III) azt a kort jelölik,
amelyben a kártya kijátszható.
b.) Fohász költsége
A római számok mellett közvetlenül találhatók az adott korhoz kapcsolódó fohász
költségek. Például a bal oldali kártyánál ez az I. korban egy tetszőleges nyersanyag,
a II. korban egy fa, a III. korban egy fa és egy textil (lásd még később bővebben).
c.) Áldás
Ha az istenek és hírnökök elfogadják a megfelelő áldozatot, akkor a fohász sikeres,
és megajándékozzák a mítoszkártya birtokosát hatalmukkal. Az áldások a kártyák
jobb oldalán szerepelnek, a kép fölött. A példakártyán ez koronként változó mértékű
aranyveszteséget jelent minden ellenfelünknek (lásd még később bővebben).
d.) Keret design
Három panteon felsőbb hatalmaihoz könyöröghetünk: az ókori görög, egyiptomi és
babiloni mitológia lényeihez. Minden csoport egyedülálló képességekkel bír, és a
keretének típusáról lehet őket megkülönböztetni (lásd még később bővebben).
e.) Speciális szimbólum
Néhány kártyán, a bal alsó sarkában látszik egy kis jel (a példakártyán egy áthúzott
„C” betű). Ennek oka az, hogy néhány kártyát ki kell venni attól függően, hogy
használjuk-e az adott kiegészítőt, vagy nem, illetve hányan játszanak az adott
játékkal. Ezek a következők:
 C - csak akkor használható, ha a Cities kiegészítőt is használjuk
 C áthúzva - csak akkor használható, ha a Cities kiegészítőt NEM
használjuk
 L - csak akkor használható, ha a Leaders kiegészítőt is használjuk
 két fekete gyalog figura - csak csapatjátékban használható
 a fenti szimbólum áthúzva - csapatjátékban NEM használható
 számok - a játékosok minimális / maximális száma esetén használható
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6.3.) FOHÁSZ KÖLTSÉGE
A mítoszkártyák fohász költsége általában a 7Csodánál már megszokott szimbólumokat követi. Néhány újdonság:
Pajzs
A játékosoknak legalább annyi pajzzsal kell rendelkeznie amennyi a kártyán szerepel (vezérkártyákon
szereplők, csodáján szereplő, piros kártyákon szereplő, stb. pajzsai összesen). A pajzsok nem
semmisülnek meg a fohász során, igazából ez nem valódi költség, amit ki kell fizetni, csupán az
előfeltétele a fohász elmondásának.
Fix győzelmi pontok
A játékosok rendelkeznie kell legalább a fohász költségében jelzett fix mennyiségű (azaz nyomtatott)
győzelmi ponttal. Jó példa erre a kék kártyákra fixen rányomtatott győzelmi pont, de nem használható pl.
egy olyan lila kártya, ami változó mennyiségű győzelmi pontot generál valami függvényében (pl. hány
zöld kártyája van a szomszédjaidnak). Mint a pajzsnál, ezen győzelmi pontok sem vesznek el, ez is csak
előfeltétele a fohász költségének.
Piramis
A játékosoknak kell lennie fel-nem-épített csoda szintjének, hogy fohászkodni tudjon.
Kártya eldobása
Játékosnak el kell dobnia egyet a kezében lévő kártyákból a dobott lapok közé. Ebben a körben új kártyát
már nem építhet, dobhat el, vagy játszhat ki. A kártya fohász miatti eldobásakor nem kap aranyat (ami a
dobott lap után járna amúgy).
Nyersanyagok
A játékosoknak el kell költenie a fohász számában megadott mennyiségű, barna forrásból származó
nyersanyagot.
Iparcikk
A játékosoknak el kell költenie a fohász számában megadott mennyiségű, szürke forrásból származó
iparcikket (papiruszt, textilt, vagy üveget).
Nyersanyag / iparcikk
A játékosoknak el kell költenie a fohász számában megadott mennyiségű, barna és/vagy szürke forrásból
származó nyersanyagot és/vagy iparcikket (tetszőleges).
Piros X
Nincs a fohásznak előfeltétele, vagy költsége.
6.4.) KERET DESIGN
Háromféle kerettel találhatunk mítoszkártyákat. Ezek a keretek a kép körül, illetve (ha van olyan) a koronként eltérő
áldásokat választja el.
Görög panteon
A legtöbb mítoszkártya a görög panteonba tartozik. Ezeket csak az akció fázisok (körök)
előtt lehet használni.
Egyiptomi panteon
Minden egyiptomi mítoszkártya fohász költsége arannyal kifizethető. Ezeket a játékos az
akció fázisban bármikor használhatja.
Babiloni panteon
Csak csapatjátékban használható ez a pár kártya, és ugyan úgy, mint a görögöket, csak az
akció fázisok (körök) előtt lehet használni.
6.5.) ÁLDÁS
Egyes mítoszkártyák mindhárom korban különböző áldással rendelkeznek (pl.: Aphrodite, Ares), amik jól
elkülöníthetően el vannak egymástól választva; míg mások két-, vagy három korban is azonos áldással bírnak (pl.:
Demeter, Atlas).
Az mítoszkártyákat NEM lehet beépíteni a csodákba (ellentétben pl. a vezérekkel).
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Az áldások részletesen kifejtésre kerülnek később, a mítoszkártyák ismertetésénél. Néhány új, használt szimbólum:


a gyalog figura legtöbbször csapatjátékban használt kártyákon bukkan elő: a fekete gyalog
jelképezi a játékost, a piros pedig az ellenséges játékosokat, akiknek nem kell feltétlenül
szomszédosnak lenniük



a fél pajzs csak akkor számít, ha egy katonai konfliktus esetén egyenlő a pajzsok száma,
ilyenkor a több fél pajzzsal rendelkező fél nyer (semmi más esetben nem számít pajzsnak)

6.6.) JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEK
Az új céh kártyákat keverjük a III. kor céh kártyái közé, így előkerülhetnek, mikor a játékosok száma +2 céh kártyát
véletlenszerűen bekeverjük a III. kor paklijába. Az új vezéreket keverjük a vezérpakliba. A mítoszkártyák közül
válasszuk ki azokat, akik az adott játékos számtól, kiegészítőtől, játékmódtól függően szerepelhetnek, majd képpel
lefele keverjük meg, és képezzünk egy külön mítoszpaklit belőlük.
Ez, és a többi nem-hivatalos kiegészítő nem ad többlet aranyat kezdésnél: azaz ha nem használjuk a Leaders kiegészítőt,
akkor kezdéskor mindenki 3 aranyat kap, ha pedig használjuk, akkor 6-ot.
6.7.) JÁTÉKMENET
Emlékeztetőül, ha az összes hivatalos és nem hivatalos kiegészítőt használjuk, akkor a következő fázisokra kerül sor a
játék legelején, az I. kor előtt:
 nagy project lapka kiválasztása, és felfordítása (lásd Babel kiegészítő)
 rom-fázis, a romkártyák kiosztása (lásd Ruins kiegészítőt)
 Bábel torony fázis, az építőlapkák kiosztása (lásd Babel kiegészítő)
 mítosz fázis, a mítoszkártyák szétosztása (ha használjuk ezt a Myths kiegészítőt)
 vezér fázis, a vezérek szétosztása (ha használjuk a Leaders kiegészítőt)
 kártya osztási fázis, a normál szabályok szerint, mindenki kap 7 (alapjáték), 8 (alapjáték és Cities, vagy
alapjáték és Sailors kiegészítő), illetve 9 (alapjáték + Cities + Sailors) lapot
 vezérkártya kijátszása
 … kezdődik az I. kor
A másik két kor elején a következő fázisokra kerül sor:
 nagy project lapka kiválasztása, és felfordítása (lásd Babel kiegészítő)
 mítosz fázis, a mítoszkártyák szétosztása (ha használjuk ezt a Myths kiegészítőt)
 kártya osztási fázis
 vezérkártya kijátszása (ha használjuk a Leaders kiegészítőt)
 … kezdődik az II. / III. kor
6.8.) A MÍTOSZ FÁZIS
Minden korba (I-III.) tehát egy plusz mítosz fázist iktatunk be. Ennek lejátszása a jól ismert metódust követi:
1. a játékban használható mítoszkártyákat képpel lefele keverjük meg, és osszunk ki mindenkinek (szintén képpel
lefelé) 3-at; a többi lapot tegyük félre
2. minden játékos a kiosztott 3 mítoszkártyájából egyet képpel lefelé maga elé tesz, és kettőt tovább ad a kártya
hátoldalán jelölt, adott kortól függő irányba lévő szomszédjának (óramutató járásával ellentétes irányba az I. és
III. korban, illetve óramutató irányába a II. korban)
3. a másik szomszédjától kapott 2 kártyából egyet megint kiválaszt, és képpel lefelé leteszi maga elé, az utolsót
pedig tovább adja
4. így mindenkinek, minden korban 3 mítoszkártyája lesz (a 3 mítoszkártyát nem mutatja meg a szomszédjainak,
de azokat bármikor végignézheti)
6.9.) MÍTOSZKÁRTYÁK HASZNÁLATA
Minden kör elején a játékosoknak be kell jelenteniük, hogy használni kívánnak-e egy görög, vagy (csapatjáték esetén)
babiloni mítoszkártyát. Az egyiptomi mítoszkártya használatát nem kell bejelenteni, azt a kör folyamán bármikor
megteheti a játékos.
Ha a játékos bejelentette egy mítoszkártya használatát, akkor a kiválasztott kártyát képpel felfele maga elé teszi, és a
másik 2 mítoszkártyáját a nem használt mítoszkártyák közé dobja képpel lefele anélkül, hogy bárkinek is megmutatná
(tehát NEM a dobott lapok közé!).
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Ha egy kor végéig egyik mítoszkártyáját sem használta a játékos, akkor mind a hármat képpel lefele a nem használt
mítoszkártyák közé kell dobni.
A kor legvégén az összes felfedett mítoszkártyát is képpel lefele a nem használt mítoszkártyák közé kell tenni, azokat
megkeverni (ha még van hátra kor).
Ez után az aktuális kortól függően a játékos kifizeti a fohász költségét (ha van). Ugyan úgy vehet hozzá a
szomszédjaitól nyersanyagot (ha épp nyersanyag az ár). Ha kifizette, az áldás működésbe lép, ami vagy egy azonnali
hatást eredményez (pl. kap valamennyi aranyat), vagy az adott kor végéig aktív marad (pl. 1 aranyat kap bizonyos színű
kártyák megépítése után).
A fohász kifizetése után a nyersanyagforrások frissülnek, tehát ugyan ebben a körben a nyersanyagokat még egy
építésre is fel lehet használni.
Az egyiptomi mítoszkártyák esetén, a játékos amikor gondolja, bejelenti az mítoszkártya használatát, felfedi, és az ima
költségét a banknak megfizeti (lehet rá adósságot felvenni, ha épp nincs rá elég aranya).
Ha több játékos fed fel egyszerre mítoszkártyát, és azok hatásának kijátszásánál fontos a sorrend, akkor az
mítoszkártyák betűsorrendjében történik a kijátszás (amúgy meg egyszerre).
6.10.) MÍTOSZKÁRTYÁK ISMERTETÉSE (minden kiegészítő ÖSSZES mítoszkártyája)
Jelmagyarázat:
[S] - csak a Sailors kiegészítővel együtt használható
[R] - csak a Ruins kiegészítővel együtt használható
Görög pantheon
 Aphrodite: I. kor: 1 aranyat kapsz minden fix győzelmi pontod után / II. kor: 1 aranyat kapsz minden 2 fix
győzelmi pontod után (pl.: 6, vagy 7 fix győzelmi pont után 3 aranyat) / 1 győzelmi pontot kapsz a játék végén
minden 3 aranyad után
 Apollo: I. kor: kapsz 3 aranyat / II. kor: kapsz 5 aranyat / III. kor: kapsz 7 aranyat
 Ares: I. kor: kapsz +1 pajzsot a kor végéig / II. kor: kapsz +2 pajzsot a kor végéig / III. kor: kapsz +3 pajzsot a kor
végéig
 Artemis: I. kor: 1 aranyat kapsz minden megépített barna, vagy szürke kártyád után / II. kor: 2 aranyat kapsz
minden megépített kék, vagy zöld kártyád után / 3 aranyat kapsz minden megépített lila, vagy piros kártyád után
 Athena: I. kor: 1 aranyat kapsz a saját, és szomszédjaid által már felépített zöld kártyák után / II. kor: ha nincs még
egy tudományos szimbólumod (fogaskerék, kőtábla, vagy szextáns) a leépített zöld kártyáid közül, egy ilyen
hiányzó szimbólumos zöld kártyát a kezedből ingyen felépíthetsz (ez után a körben másik kártyát már nem
játszhatsz ki) / III. kor: +3 győzelmi pontot kapsz minden tudományos sorozatodért
 Atlas: I-III. kor: az aktiválása után a kártyák továbbadásának iránya megfordul
 Centaurus [R]: I. kor: kapsz két aranyat és minden ellenfeled veszít 1 aranyat / II. és III. kor: kicserélheted az
egyik rom-kártyádat az egyik ellenfeled tetszőleges rom-kártyájára
 Chronus: I-III. kor: ingyen fejlesztheted a csodádat egyik, kézben lévő lapjaid közül (ez után a körben másik
kártyát már nem játszhatsz ki)
 Cyclop [R]: I-III. kor: szomszédjaidnak húzniuk kell egyet a használaton kívüli rom-kártyákból
 Demeter: I. kor: kapsz 2 aranyat, valamint a kor végéig egy textilt biztosít neked (csak te használhatod) / II-III. kor:
minden csodaszint építése 2 tetszőleges nyersanyaggal csökken
 Dionysus: I. kor: kapsz 2 aranyat, valamint a kor végéig egy üveget biztosít neked (csak te használhatod) / II-III.
kor: körönként egyszer egy barna, vagy szürke nyersanyagodat megháromszorozza (csak te használhatod)
 Dryad [S]: I. kor: 1 aranyat kapsz, ha narancssárga, vagy fekete kártyát játszol ki / II. kor: 2 aranyat kapsz, ha
narancssárga, vagy fekete kártyát játszol ki / III. kor: 2 nyersanyaggal kevesebbe kerül minden narancssárga, vagy
fekete kártya megépítése
 Giant [R]: I-II. kor: 2 aranyat kapsz a szomszédjaid minden fel-nem-épített csodaszintje után / III. kor: kapsz egy
újjáépítés jelzőt.
 Hades: I-III. kor: egy villámtámadást indíthatsz azonnal bármelyik olyan ellenséges város ellen (nem kell a
szomszédodnak lennie), aki nem játszott még ki béke jelzőt ebben a korban. Hades ebben a villámtámadásban
automatikusan nyer (ha csak nem blokkolja le egy másik mítoszkártya), a pajzsok számától függetlenül, és a
játékos megkapod a feltüntetett győzelmi jelzőt. Az ily módon letámadott város egy -1-es vereség jelzőt kap.
 Hecate: I. kor: minden ellenfeled veszít 2 aranyat / II. kor: minden ellenfeled veszít 3 aranyat / III. kor: minden
ellenfeled veszít 4 aranyat
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Hephaestus: I. kor: minden piros kártyád a kor végéig 1 nyersanyaggal kevesebbe kerül / II. kor: minden kék és
zöld kártyád a kor végéig 1 nyersanyaggal kevesebbe kerül / III. kor: minden lila kártyád a kor végéig 2
nyersanyaggal kevesebbe kerül
Hera: I. kor: minden ellenfeled veszít 1 aranyat és kapsz egy fél pajzsot a kor végéig / II. kor: minden ellenfeled
veszít 2 aranyat és kapsz egy pajzsot a kor végéig / III. kor: minden ellenfeled veszít 3 aranyat és kapsz másfél
pajzsot a kor végéi
Hermes: I. kor: kapsz 2 aranyat, valamint a kor végéig egy papiruszt biztosít neked (csak te használhatod) / II-III.
kor: a kor végéig a két szomszédod összes láncépítés lehetőségét megkapod, azaz úgy építhetsz láncba kártyákat,
mintha a szomszédodnál megépült kártya nálad épült volna fel; ráadásnak minden ilyen építkezésnél, amikor
Hermes képességét kihasználod, 1 aranyat is kapsz
Hestia (pirosas): I-III. kor: kapsz egy béke jelzőt
Hestia (kékes): I-III. kor: a kor végéig immunis leszel minden mítoszkártyától-, vagy fekete kártyától származó
negatív hatásra
Manticore [R]: megduplázza az aranyaid számát, de húznod kell egy használaton kívüli rom-kártyát
Medusa: I-III. kor: húzz 2 fekete városkártyát a nem használt korhoz tartozó csomagból, válassz ki közülük egyet,
építsd meg ingyen, a másikat meg dob el (ha a megtartott fekete kártya sem tetszik, aranyért eldobhatod)
Mermaid [S]: I. kor: húzz két I. koros narancssárga kártyát a nem használtak közül, válassz közülük egyet, építsd
fel ingyen, a másikat dobd el / húzz két II. koros narancssárga kártyát a nem használtak közül, válassz közülük
egyet, építsd fel ingyen, a másikat dobd el / húzz két III. koros narancssárga kártyát a nem használtak közül,
válassz közülük egyet, építsd fel ingyen, a másikat dobd el
Minotaurus [S]: I-III. kor: tegyél egy invázió jelzőt bármelyik, nem szomszédos ellenséges városra
Pan: I-III. kor: a játékosra nem vonatkozik az a korlátozás a kor végéig, hogy nem építhet két azonos nevű lapot fel
(ha ezeket lánc építkezésben építheti, akkor mind a kettő esetén használhatja ezt az előnyt)
Pegasus: I. kor: húzz 2 vezérkártyát a nem használt vezér csomagból, válassz ki közülük egyet, építsd meg ingyen,
a másikat meg dob el / II. kor: húzz 3 vezérkártyát a nem használt vezér csomagból, válassz ki közülük egyet,
építsd meg ingyen, a többit dob el / I. kor: húzz 4 vezérkártyát a nem használt vezér csomagból, válassz ki közülük
egyet, építsd meg ingyen, a többit dob el (ha a megtartott vezér sem tetszik, aranyért eldobhatod)
Poseidon: I-III. kor: a kor végéig minden játékostól vehetsz nyersanyagot (nem csak a szomszédostól) 1 arany /
erőforrás értékben (ezt az összeget nem csökkentheti már semmilyen kereskedelmi kártya)
Wonder Woman: I-II. kor: megkapod a Wonder Woman jelzőt: a következő korok egyikében eldobhatod a
Wonder Woman jelzőt, és egy helyett két mítoszkártyát játszhatsz ki egyszerre, viszont ezek fohász költségét
egyszerre kell megfizetned / III. kor: 5 győzelmi pontot kapsz a játék végén
Zeus: I-III. kor: a kor utolsó körében mind a két kártyát megtarthatod, és kijátszhatod

Egyiptomi pantheon
 Amun-Ra: I. kor: kapsz 2 aranyat, valamint a kor végéig egy követ biztosít neked (csak te használhatod) / II-III.
kor: egy nálad lévő -1-es vereség jelzőt áttehetsz egy tetszőleges ellenséges városra (nem kell a szomszédodnak
lennie), de koronként maximum csak kettőt, és két különböző városra
 Anubis: I-III. kor: az adott koron belüli következő tervezési szakaszban megtarthatod a kezedben lévő lapokat,
azokat nem kell a szomszédodnak tovább adnod, így ugyan azon lapokból játszhatsz ki két egymást követő körben
(a többi játékos úgy adja tovább a lapjait, mintha te ott sem lennél)
 Bastet: I-III. kor: kicserélheted egy saját, már megépített kártyád egyik ellenfele megépített kártyájával; egyedüli
megkötés, hogy a kicserélt kártyáknak darabra ugyan annyi nyersanyag költséggel kell rendelkezniük (az
aranyköltség ebben az esetben 1-nek számít a mennyiségétől függetlenül), és nem lehet vezérkártyát cserélni
(például: egy kő + érc + textil költségű kártya kicserélhető egy 3 arany + 2 fa kártyára)
 Horus: I-III. kor: amikor használod Horus hatalmát, tegyél rá két 1 aranyas érmét. Ez után, bármelyik kör elején
egyik ellenfeled kezében lévő lapjait megnézheted, majd dobj el Horusról 1 érmét. Ha már nincs rajta érme, nem
használhatod a képességét. Ha maradt a kor végén Horuson érme, azt add a saját érméidhez.
 Isis: I-III. kor: amikor használod Isis hatalmát, minden játékostól szedd össze a kezében lévő lapokat, keverd meg
őket képpel lefele, majd ossz annyit mindenkinek, amennyi a kezében volt
 Nut: I-III. kor: maximum két adósság jelzőt a városodról áthelyezhetsz egy ellenséges városra, de ha két jelzőt
helyezel át, azt különböző városokra kell tenned
 Osiris: I-III. kor: a kijátszás körének végén megnézheted a dobott lapokat, egyet felvehetsz közülük, és ingyen
beépítheted, vagy eldobhatod 3 aranyért (praktikusan a korok utolsó köreiben érdemes használni, mikor mindenki
eldobja az utolsó lapját).
 Set: I-III. kor: megsemmisítheted egyik ellenfeled egy felfedett mítoszkártyáját, mielőtt a fohászt el tudná mondani
(ha Set hatalmát használod, ellenfelednek már nem kell kifizetnie a fohász költségét, vagy ha már nyersanyagokat
vásárolt, úgy visszakapja az elköltött aranyait)
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Babiloni pantheon
 Marduk: I-III. kor: a szövetséges városok a kor végéig használhatják egymás nyersanyagait anélkül, hogy
fizetniük kellene érte egymásnak
 Ishtar: I-III. kor: a szövetséges városok a kor végéig átadhatnak egymásnak névleg pajzsokat, hogy a katonai
konfliktusokban jobb pozícióba kerülhetnek (pl. A és B játékos szövetséges. A játékosnak 5 pajzsa van, B-nek csak
1, az ellenséges C és D városnak 2-2. Ha A vagy B játékos használja Ishtar áldását, akkor A névleg átadhat 2
pajzsot B-nek, így 3-3 lesz nekik, ezáltal mind a ketten leverik a velük szemben álló ellenfelüket.) Fontos, hogy a
névleges átadás nem jár a pajzsot tartalmazó kártya átadásával!
 Shamash: I-III.kor: a kor végéig, mikor a szövetséges játékosok egyike pénzt adó sárga kártyát játszik ki, vagy
eldob aranyért egy lapot, a szövetségese szintén kap 1-el kevesebb aranyat
 Toinito: I-III. kor: az aktiválás korában egyszer te, vagy szövetségesed felépíthetsz egy kártyát a társad városában.
Az építkezéshez a nyersanyagokat, vagy a lánc építés feltételét az építő városnak kell állnia, de innentől kezdve az
a város lesz a kártya tulajdonosa, ahol felépült. (A 7Csoda szerzője, Antoine Bauza beceneve Toinito.)

6.12.) ÚJ CÉH KÁRTYÁK ISMERTETÉSE (minden rajongói kiegészítő ÖSSZES céhkártyája)
Jelmagyarázat:
[M] - csak a Myths kiegészítővel együtt használható
[S] - csak a Sailors kiegészítővel együtt használható
[R] - csak a Ruins kiegészítővel együtt használható







Emperors Guild: a játék végén +1 győzelmi pontot kapsz minden meglévő pajzsod után
Enlightened Guild [M]: +2 győzelmi pontot kapsz a játék végén minden saját, és két szomszédod által a III.
korban aktivált mítoszkártya után
Gardeners Guild: ha van egy olyan kártyád, vagy csodaszinted, ami 3 győzelmi pontot adna, az 9 győzelmi pontot
fog adni (csak egy ilyenre használhatod)
Marauders Guild: kapsz egy 5-ös győzelmi jelzőt, a két szomszédod egy-egy -1-es vereségjelzőt kap
Renovators Guild [R]: 4 győzelmi pontot kapsz a szomszédjaid összes újjáépítés jelzője után
Sailors Guild [S]: 1 győzelmi pontot kapsz a játék végén a szomszédjaid által felépített, minden narancssárga
színű kártyája után
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SAILORS
7.1) BEVEZETŐ
Logikailag ez a 3. nem-hivatalos 7Csoda kiegészítő (2012-ből), ami 30 új
narancssárga színű kártyát (koronként 10-10), 4 vezért, 2 céhet, 3 mítoszkártyát és
3 új csodát tartalmaz (Amathoús, Sidón, Soúsa). A fejlesztő azért találta ki ezt a
kiegészítőt, mert nem volt elégedett a játékosok közti interakciókkal, hiszen azt
csak a szomszédjaival folytathatja, mind kereskedelmi-, mind katonai téren. A
kiegészítővel ez természetesen megváltozik.
A Tengerészek (Sailors) kiegészítő az összes többi kiegészítővel együtt
használható, de akár csak az alapjátékot is lehet vele bővíteni. Ajánlott hozzá a
Mítoszok (Myths) nem hivatalos kiegészítő is, hiszen a többi mítoszkártyát (és
annak szabályait) abban találjuk.
A kiegészítő kártyái jól megkülönböztethetők a rájuk nyomtatott gálya
szimbólumról.
7.2.) SZABÁLYBŐVÍTÉS
Az új kártyákat keverjük a többi kártya közé az alábbiak szerint:
 keverjünk az I. kor pakliba annyi, véletlenszerűen kiválasztott I. hátlapú narancs színű kártyát, ahány játékos van,
és ez után osszuk szét egyenletesen a lapokat (így egy kártyával, azaz egy fordulóval több lesz az I. korban)
 járjunk el ugyan így a II. és III. kor narancs kártyáival
 a 2 új céh-kártyát keverjük a III. kor céh-kártyái közé (ha használjuk a Cities kiegészítőt)
 a 4 új vezért keverjük a vezérek közé (ha használjuk a Leaders kiegészítőt)
 a 3 új mítoszkártyát keverjük a mítoszkártyák közé (ha használjuk a Myths, nem hivatalos kiegészítőt)
 vegyük elő a három csodát, ami ezzel a kiegészítővel együtt használható, és így ezek közül is választhatnak a
játékosok
7.3.) TENGERI KERESKEDELEM
Vásárolhatsz, illetve eladhatsz nyersanyagokat nem csak a szomszédjaidnak, hanem bárkinek, ha már felépítettél
legalább egy narancssárga színű kártyát. Ez a tengeri kereskedelem (tehát ami nem a szomszédjaid felé irányul) 3
aranyba kerül alapból, és ezt az árat csökkenthetik egyes kártyák.
7.4.) TENGERI HADVISELÉS
Néhány kártyán szerepel a bal oldali invázió szimbólum. Ezek a szimbólumok nem számítanak pajzsnak,
de lehetővé teszik, hogy a szomszédjaidon kívül másik játékost is megtámadj. Amikor az ilyen
szimbólumos kártyát kijátszol, vegyél el egy invázió jelzőt, és tedd azt egy tetszőleges, de NEM
szomszédos ellenséges városra. A korok végén, a katonai konfliktus fázisban, ezzel az ellenfeleddel is
csatázol (a két szomszédodon túl), még akkor is, ha esetleg közben nagyobb lett a katonai ereje, mint a
tied.
Ha egy játékos, akinek a csodájára egy (vagy több) invázió jelző került, kijátszik egy béke jelzőt, eltávolíthatja a
csodájáról az invázió jelzőket. Ha egy játékos már kijátszott az adott korban a városára egy béke jelzőt, és ez után kerül
rá egy invázió jelző, úgy le kell vennie a béke jelzőjét. Ha nem játszanak ki béke jelzőt, az invázió jelző akár
mindhárom korban az adott csodán maradhat.
7.5.) NEM EGYÉRTELMŰ NARANCS KÁRTYÁK MAGYARÁZATA
 Abandoned Lighthouse: kapsz 6 aranyat, és minden nem-szomszédos játékos is kap 1 aranyat
 Amanuensis Office: minden ellenfeled annyiszor 2 aranyat veszít, ahány hármas tudományos szimbóluma van
 Cellar: 5 győzelmi pont, és minden olyan ellenfeled veszít 3 aranyat, akinél béke jelző van éppen
 Circus Games: 4 győzelmi pont, minden ellenfeled annyi aranyat veszít, ahány narancssárga színű kártyát épített
már fel
 Coastal Trading Vessel: kapsz 7 mínusz a meglévő barna és szürke nyersanyagaid száma aranyat
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Distany Colony: 1 arannyal csökkenti a tengeri kereskedelem árát
Interior Temple: kapsz 7 - a vesztes jelzőid száma győzelmi pontot
Lush Gardens: ha van egy olyan kártyád, vagy csodaszinted, ami 2 győzelmi pontot adna, az 8 győzelmi pontot
fog adni (csak egy ilyenre használhatod)
Majestic Lighthouse: kapsz 9 aranyat, és minden nem-szomszédos játékos is kap 2 aranyat
Nomadic Counterfeiter: lemásolhatod egyik nem-szomszédos ellenfeled valamelyik zöld kártyáját
Sewers: 4 győzelmi pont, és minden olyan ellenfeled veszít 2 aranyat, akinél béke jelző van éppen
Siege: minden piros kártyád egy többlet pajzsot ad
Souk: 1 aranyat kapsz minden saját, és a szomszédjaid által már felépített narancssárga színű kártya után

RUINS
8.1.) BEVEZETŐ
Logikailag ez a 4. nem-hivatalos kiegészítője a 7Csodának (2012-ből), amely 44
új romkártyát, 2 vezért, 4 mítoszkártyát és 3 új csodát tartalmaz (Sinópe, Ouroúk,
Túros). A 7Csoda különböző kiegészítőit egyszerre használva már elég jelentős
mennyiségű győzelmi pontot össze lehet harácsolni egy játék alatt (akár jóval 100
pont felett is), aminek kiszámolása sokakból heveny sikoltozást vált ki.  Ezért
döntött a fejlesztő úgy, hogy kitalál egy olyan kiegészítőt, ami teljesen meg tudja
változtatni a megszokott stratégiákat, és megfosztja a játékosokat egyik-másik jól
bevált erőforrásától.
A Ruins (Romok) játszható együtt más kiegészítőkkel is, de akár csak az
alapjátékot is lehet vele bővíteni. Az új kártyák jól megkülönböztethetők az
eddigiektől, hiszen vagy a hátoldaluk, vagy a színes felük tartalmaz egy romszimbólumot.
8.2.) SZABÁLYBŐVÍTÉS
A vezérek kiosztása fázis előtt kerül sor az ún. rom-fázisra. Minden játékos kap 4
szürkésfekete, rom-hátoldalú kártyát (képpel lefele kiosztva), amiből egyet
megtart, és a többit a tőle balra ülő játékosnak adja; ezután a jobbra ülő
szomszédjától kapott 3 kártyából megint választ magának egyet, és a maradék
kettőt adja tovább balra; majd a kapott 2 kártyából megint egyet választ, és az
utolsót adja balra tovább.
A kártyaválasztási fázis végén mindenkinek 4 romkártya van a kezében, amiből
egyet kiválaszt és eldob, majd a többi hármat képpel fölfele a csodatáblája mellé
teszi. (Figyelem! A vezérekkel ellentétben itt mind a 3 rom-kártya aktív már a
játék elején, és nem koronként kell egyet kiválasztani belőlük!)
Ez után a játék a normál szabályok szerint elkezdődik (a kártyák jelentését lásd a
következőkben).
8.3.) ÚJJÁÉPÍTÉS JELZŐ
Egy újjáépítés jelző semlegesíti egyetlen rom-kártya összes negatív
hatását, amikor rákerül. Ha valamilyen úton hozzájutsz egy ilyen
jelzőhöz (pl. egy csodaszintedet felépítve), azonnal válaszd ki egy
rom-kártyádat, és helyezd rá a jelzőt. Innen már nem tudod
elmozgatni a lerakott újjáépítés jelzőt. A jelző hatására általában a
kártya további negatív hatása nem érvényesül, de előfordul, hogy ezen felül
valami pozitív eseményt eredményez, amit a kártyák leírásánál feltüntetek.
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8.4.) ÚJ JELÖLÉSEK
Ha egy kártyán, vagy csodaszintnél egy elem áttetsző, az azt jelenti, "ha nincs ...".
8.5.) ROM-KÁRTYÁK MAGYARÁZATA
Jelmagyarázat:
[C] - csak a Cities kiegészítővel együtt használható
[L] - csak a Leaders kiegészítővel együtt használható
[M] - csak a Myths kiegészítővel együtt használható
[S] - csak a Sailors kiegészítővel együtt használható
[R] - csak a Ruins kiegészítővel együtt használható


































Abandoned Library: a játék végén -1 győzelmi pontot kapsz minden sárga kártyád után
Broken Stele [M]: az I. korban nem játszhatsz ki mítoszkártyát
Buried Mine: minden csodaszinted felépítése 1 érccel többe kerül
Burning Shores: tedd ezt a romkártyát a csodád első szintje alá (ha tetszőleges sorrendben építhetnéd meg a
csodaszintjeidet, akkor is az első helyre). Ez a szint használhatatlan lesz, nem lehet felépíteni, és nem termel
semmilyen nyereséget sem, de ettől függetlenül a további csodaszintek megépíthetők a szabályok szerint. Ha egy
újjáépítés jelző kerül erre a rom-jelzőre, a normál szabályok szerint megépítheted ezt a csodaszintedet, függetlenül
attól, hogy esetleg már felépült közben a többi szintje. Hagyd a romjelző kártyát és az újjáépítés jelzőt is a csodád
közelében.
Burnt Watchtower [L]: az I. korban nem játszhatsz ki vezérkártyát (nem választhatsz a lehetséges vezéreid közül,
tehát el sem dobhatod, be sem építheted)
Collapsed Roof: minden kor első körében a kezedben lévő lapok közül véletlenszerűen húz egyet egy másik
játékos, és azt kell kijátszanod, vagy eldobnod
Cursed Cave [L]: a játék végén -2 győzelmi pontot kapsz minden vezérkártyád után
Decrepit Shop: a játékot 3 arannyal kevesebb pénzzel kezded (ha egy újjáépítési jelzőt helyezel erre a romkártyára, kapsz 3 aranyat)
Degraded Forum: minden fix, rányomtatott győzelmi ponttal ellátott kártya kijátszásakor elveszítesz 1 aranyat
Degraded Villa: minden lánc-építkezésnél veszítesz 1 aranyat
Demolished Tholos [M]: a II. korban nem játszhatsz ki mítoszkártyát
Deserted Prison: minden alkalommal, amikor egy adósság jelzőt kapsz, dupla annyit kapsz
Desolated Bastion: minden alkalommal, amikor egy vereség jelzőt kapsz, dupla annyit kapsz
Destroyed City: minden piros kártya után, amit beépítesz, annyi aranyat veszítesz, ahány pajzs szimbólum
található az éppen beépített kártyán
Dilapidated Arsenal: egyenlő katonai erő esetén te veszítesz (Figyelem! A kártyán lévő jel nem számít pajzsnak,
sem fél-pajzsnak!)
Dismantled Empire: a játék végén -6 győzelmi pontot kapsz, ha nincs legalább egy szürke papirusz, üveg és textil
nyersanyagod
Dislocated Vault [M]: a III. korban nem játszhatsz ki mítoszkártyát
Disreputable Sewer: ha eldobsz aranyért egy kártyát, 2-vel kevesebbet kapsz érte
Dusty Remains: a csodád nem termel semmilyen alapvető forrást sem
Empty Granary [C]: a játék végén -1 győzelmi pontot kapsz minden fekete városkártyád után
Exhausted Quarry: minden csodaszinted felépítése 1 agyaggal többe kerül
Fractured Bridge [M]: csak olyan mítoszkártyát játszhatsz ki, aminek három különböző képessége van
Flooded Metropolis: minden korban mind a két utolsó kártyát el kell dobnod. Ha van egy olyan hatásod, ami mind
a két kártya megtartását (és beépítését) engedélyezné, akkor az egyiket megtarthatod, és a másikat kell csak
eldobnod.
Forotten Hippodrome: minden tudományos szimbólummal ellátott kártya kijátszásakor elveszítesz 1 aranyat
Forsaken Place of Worship: a játék végén -5 győzelmi pontot kapsz, ha van akár egy színből is 5, vagy több
kártyád
Gloomy Cementry: a játék végén -1 győzelmi pontot kapsz minden piros kártyád után
Grounded Ship [S]: a játék végén -1 győzelmi pontot kapsz minden narancssárga kártyád után
Inhabitable Area: a játékot egy -5-ös adósság-jelzővel kezded (ha egy újjáépítési jelzőt helyezel erre a romkártyára, dobd el ezt az adósság-jelzőt)
Invasive Vegetation: a játék végén -6 győzelmi pontot kapsz, ha nincs legalább egy-egy barna, szürke, sárga, piros,
kék és zöld kártyád
Macabre Crypt: a játék végén -1 győzelmi pontot kapsz minden zöld kártyád után
Moldy Woodwork: minden körben a téged ért első pénzveszteség egyel megnő
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Necropolis: a játék végén -1 győzelmi pontot kapsz minden kék kártyád után
Petrified Forest: minden csodaszinted felépítése 1 fával többe kerül
Precarious Foundation: a csodád építését megelőzi egy „alapozási” lépés: tegyél egy kártyát a kezedből
(nyersanyagköltség nélkül) ezen kártya alá, képpel lefele, és csak ez után tudod a csodád első szintjét felépíteni. Ha
egy újjáépítési jelzőt helyezel erre a rom-kártyára úgy, hogy már van alatta kártya, akkor azt a kártyát dobd el, és
vegyél magadhoz annyi aranyat, amennyi az eldobott kártyák után éppen jár (általában 3-at).
Ransacked House: minden körben, az első, szomszédjaidtól vett nyersanyag vásárlásnál egy aranyat be kell
fizetned a bankba
Ravage Sanctuary: nem építhetsz lila céhkártyákat
Razed Place [M]: a mítoszkártyák fohászköltsége megnő: az I. korban +1 tetszőleges nyersanyag, a II. korban
veszítesz 2 aranyat, a III. korban kapsz két -1 győzelmi pontos adósságjelzőt
Scattered Debris [L]: a III. korban nem játszhatsz ki vezérkártyát (nem választhatsz a lehetséges vezéreid közül,
tehát el sem dobhatod, be sem építheted)
Silted Rubble [L]: a II. korban nem játszhatsz ki vezérkártyát (nem választhatsz a lehetséges vezéreid közül, tehát
el sem dobhatod, be sem építheted)
Snowy Ground: minden csodaszinted felépítése 1 kővel többe kerül
Submerged City: minden kor legvégén dobj el egy már beépített kártyádat (ez lehet vezérkártya, de nem lehet
csodaszint alá épített lap, mítoszkártya, illetve - természetesen - rom-kártya sem)
Sunken Temple: minden olyan kártyának, ami legalább egy nyersanyagba kerül, egy tetszőleges nyersanyaggal
megnő az ára (az ingyenesen építhető kártyák továbbra is ingyen építhetők)
Village on Fire: mint Burning Shores, de a második csodaszintre vonatkozik. Amennyiben a csodád csak egyetlen
szintből áll, ez a kártya annak az egy szintnek az építését korlátozza (ebben az esetben NEM választhatod mind a
két romkártyát, az egyik helyett húzz egy másikat!)
Vulcano Eruption: mint Burning Shores, de a harmadik csodaszintre vonatkozik. Amennyiben a csodád csak két
szintből áll, ez a kártya a második szint felépítését korlátozza. Amennyiben a csodád csak egyetlen szintből áll, ez a
kártya annak az egy szintnek az építését korlátozza. (Ha értelmetlenné válik az egyik, húzz helyette újat!)

CSODÁK
9.1.) BEVEZETŐ
Az alábbiakban az ÖSSZES csodatábla (város) ismertetésre kerül. Ezek egy része a hivatalos játék-kiegészítők
mellékleteként látott napvilágot, pár darab az előzőekben részletezett nem-hivatalos kiegészítőből is előkerült, de a
legtöbb (50 db) a 7Wonders Collection rajongói kiegészítőből származik (by Corro, 2014).
A csodák ismertetésénél csak a speciális jelölésekre térek ki, nem jelzem az olyan csodaszinteket, hogy „7 győzelmi
pontot ad a játék végén”, vagy az olyan alapvető forrásokat, mint „körönként kapsz egy agyagot”. A csodák ABC
sorrendben kerültek felsorolásra; az alapjátékban, és a hivatalos kiegészítőkben megjelenteket a nevük utáni „®”
szimbólummal jelölöm meg.
Abu Simbel ® - sziklatemplom (csak a Leaders kiegészítővel együtt használható)
A oldal:
3. szint: abban a pillanatban, ahogy ezt a csodaszintet felépítetted, ki kell választanod egy már kijátszott, aktív
vezéredet, és képpel lefele a csodakártya szarkofággal jelölt széle alá kell csúsztatnod. Ettől kezdve
ennek a vezérednek nem használhatod a képességeit, de a játék végén kétszer annyi győzelmi pontot
kapsz, mint ahány aranyba a vezér került.
A oldal:
1. szint: mint A/3 szint
2. szint: mint A/3 szint
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Ábudos (Abydos) - a Nagy Templom
Alapvető forrás: átalakíthatsz két agyagot 1 szövetté (és viszont) körönként egyszer
A oldal:
2. szint: vagy egy békejelzőt, vagy 7 aranyat kapsz
B oldal:
1. szint: kapsz 4 aranyat, valamint annyiszor 1 aranyat, ahány különböző (barna) nyersanyagod van
2. szint: 2 nyersanyaggal kevesebbért építhetsz lila kártyákat, illetve 2 aranyat kapsz, ha felépítesz egyet
3. szint: a választásod szerint vagy 1 pontot kapsz minden kék-, vagy kettőt minden lila kártyádért
Agbátana (Ecbatana) - a 7 fal
Alapvető forrás: koronként egyszer megfordíthatod a csodatábládat A oldaláról B-re (és viszont). Ha már építettél
csodaszintet, az az átforgatás után is megmarad.
Akko (Acre) - erődítmény
Alapvető forrás: I. korban semmi, II. korban minden játékos veszít 2 aranyat, III. korban 2 győzelmi pont.
A oldal:
2. szint: 1 aranyat kapsz, és minden ellenfeled 1 aranyat veszít minden nálad lévő győzelmi jelző után
B oldal:
1. szint: annyiszor 1 aranyat kapsz, amennyi a különbség a te, és a bal oldali szomszédod pajzsainak száma közt
(például: neked 1 pajzsod van, a szomszédodnak már 3, akkor 2 aranyat kapsz; de ugyan ennyit kapsz,
ha neked van 3 és neki csak 1)
2. szint: annyiszor 1 aranyat kapsz, amennyi a különbség a te, és jobb oldali szomszédod pajzsainak száma közt
3. szint: annyiszor 1 győzelmi pontot kapsz, amennyi a különbség a te, valamint a bal-, ÉS jobb oldali
szomszédod pajzsainak száma közt
Alabánda (Alabanda) - Bouleuterion
Alapvető forrás: azon kártyák felépítése, ami több azonos nyersanyagba kerülne, csak egy ilyen nyersanyagba kerül (a
többi költség változatlan marad). Ha egy kártya költségében több azonos nyersanyag is szerepel, a te döntésedtől függ,
melyiket választod.
B oldal:
1. szint: annyiszor 1 aranyat kapsz, amennyi rányomtatott fix győzelmi pontot tartalmazó kártyát építenek fel
szomszédjaid (például, ha egy 4 győzelmi pontot érő kék kártyát épít valamelyik szomszédod, 4 aranyat
kapsz)
3. szint: 1 pontot kapsz a saját, és két szomszédod minden 3 aranya után
Alexandria® - világítótorony
* semmi speciális *
Alexandria II - a könyvtár
B oldal:
3. szint: minden hármas tudományos szimbólumodért +4 győzelmi pontot kapsz
Amathoús (Amathus) - agora (csak a Sailor kiegészítővel együtt használható)
Alapvető forrás: a narancssárga kártyák nem kerülnek aranyba, de a nyersanyagköltséget azért meg kell fizetni.
A oldal:
2. szint: húzz minden korból egy-egy nem használt narancssárga kártyákat, válassz közülük egyet, játszd ki
ingyen, a többit dobd el
B oldal:
1. szint: ha nincs kijátszott invázió-jelződ, 3 győzelmi pontot kapsz
2. szint: 1 aranyat kapsz minden saját, és a NEM szomszédos ellenfeled narancssárga kártyái után
3. szint: egy választásod szerinti narancssárga kártya által kapott győzelmi pontot megduplázhatsz
Arbela (Erbil) - citadella
A oldal:
2. szint: 4 győzelmi pontot kapsz, ha csak két szintet építettél be a csodádba, illetve 6-ot, ha teljesen kész
B oldal:
1. szint: 12 mínusz a csodaszinted duplája pontot kapsz (második szintű csodánál 12-4=8 pontot)
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Argolída (Argolis) - Asclepios szentélye
Alapvető forrás: az I. korban textil, a II. korban papirusz, a III. korban üveg.
A oldal:
2. szint: 1 aranyat kapsz, ha kék kártyát-, illetve minden ellenfeled 1 aranyat veszít, ha zöld kártyát építesz fel
B oldal:
1. szint: 7 pont, ha csak EGY tudomány szimbólumos kártyát építettél (függetlenül, melyik szimbólumot)
Arkadía (Arcadia) - Megalopolis
A oldal:
2. szint: amennyiben zöld kártyát építesz láncban, 1 aranyat kapsz; illetve 1 győzelmi pontot kapsz minden
láncban épített kék kártyád után
B oldal:
3. szint: 5 győzelmi pont, vagy 10 győzelmi pont minden (adott kor végére) felhasználatlan béke jelző után
Athénai (Athens) - Acropolis
Megjegyzés: a B oldal középső csodaszintje az I. szint, a tőle jobbra és balra található mindkét csodaszint II. szintűnek
számít. Elsőként a középsőt kell felépítened, utána viszont tetszőleges sorrendben építheted fel a másik kettőt.
B oldal:
1. szint: (3 arany) a kör végén megtarthatod mind a 2 utolsó kártyát, és vagy felépítheted őket (közben frissülnek
a nyersanyagjaid), vagy eldobhatod egyiket, vagy másikat aranyért cserébe
Babel - a torony (csak Babel kiegészítővel együtt használható)
Alapvető forrás: húzz még egy Bábel torony építőlapkát a lapkák szétosztása után.
A oldal:
2. szint: építs fel egy „piros”, vagy „zöld” Bábel torony építőlapkát, a választásod szerint, a csodádra (ezt nem
lehet felülépíteni)
B oldal (tetszőleges sorrendben építhetők fel a csodaszintek:
1. szint: építs fel egy „piros” Bábel torony építőlapkát a csodádra (ezt nem lehet felülépíteni)
2. szint: építs fel egy „zöld” Bábel torony építőlapkát a csodádra (ezt nem lehet felülépíteni)
„Piros” keretbe épített lapka: rajtad kívül minden más játékosra vonatkozik a hatása.
„Zöld” keretbe épített lapka: csak rád vonatkozik a hatása.
Sem a csodádra épített építőlapkáért, sem esetleg a nagy Bábel toronyba beépített 4. építőlapkáért nem kapsz többlet
győzelmi pontot (ha mind a 4 lapkát a toronyba építed, akkor is csak 10 pontot kapsz a játék végén).
Babylon ® - függőkert
A oldal:
2. szint: a játék végén kapsz egy extra tudományos szimbólumot (a választásod szerint), amit a zöld kártyáid
értékelésekor kell beszámítani
B oldal:
2. szint: minden kor végén mind a két utolsó lapodat megtarthatod, és tetszés szerint felépítheted őket (a két
építkezés között frissülnek a nyersanyagjaid), vagy eldobhatod őket aranyért cserébe
3. szint: a játék végén kapsz egy extra tudományos szimbólumot (a választásod szerint), amit a zöld kártyáid
értékelésekor kell beszámítani
Babylon II - a fal (csak az Empires kiegészítővel együtt használható)
A oldal:
1. szint: minden -1-es veszteségjelződ innentől kezdve egy-egy pajzsnak is számít
3. szint: minden 2 pajzsod után kapsz 3 győzelmi pontot
B oldal:
1. szint: kapsz egy agresszió jelzőt
2. szint: kapsz egy agresszió jelzőt
Bássai (Bassae) - Apollo Epicurius temploma
Alapvető forrás: körönként egyszer átalakíthatsz egy szürke nyersanyagot két (azonos) barna nyersanyaggá.
A oldal:
2. szint: 2 aranyat kapsz, minden szürke kártyád után, illetve a játék végén 2 győzelmi pontot ér minden szürke
kártyád
B oldal:
2. szint: az egyik lila kártyád után kapott győzelmi pontszámot megduplázhatod
3. szint: 5 győzelmi pontot kapsz minden két lila kártyád után
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Byblos (Byblos) - az obeliszk templom
Alapvető forrás: koronként egyszer válassz egy tetszőleges nyersanyagot, és ezt termeli abban a korban.
B oldal:
1. szint: 2 aranyat kapsz minden sárga kártyád után; minden ellenfeled 1 aranyat veszít, minden szürke kártyád
után; minden piros kártyád egy pajzzsal többet ér; minden zöld és kék kártyád 1 győzelmi pontot ér
Byzantium ® - Hagia Sophia
* semmi speciális *
Corropolis - az 50. csoda
Megjegyzés: Corro 49+1 7Wonders Collection gyűjteményében ez a +1-es bónusz csoda, aminek a kinézete is sokkal
díszesebb, mint a többi csodáé.
Alapvető forrás: vegyél magadhoz egyet a jelzett két „Corropolis” jelző közül. Az elsőt bármikor felhasználhatod arra,
hogy egy csodaszintedet felépítsd úgy, hogy nem kell alá kártyát csúsztatnod. Ez esetben a piramisos jelzőt tedd rá a
csodaszintedre (az építési költséget természetesen ugyan úgy meg kell fizetned), majd még kijátszhatsz egy kártyát is a
normál szabályok szerint (a nyersanyagjaid nem frissülnek a jelzős csodaszint építés és a kártya kijátszása között!) Ha a
másodikat választod, akkor azt a jelzőt tedd rá bármelyik játékos csodaszintjére, és innentől megkapod az ő csodája
alapvető forrását te is.
A oldal:
1. szint: 5 győzelmi pont (csak a design más)
2. szint: vegyél el még egyet a két jelzett „Corropolis” jelző közül
3. szint: 5 győzelmi pont (csak a design más)
B oldal:
1. szint: vegyél el egy, a csodaszinten jelölt „Corropolis” jelzőt, és tedd az egyik felépített kártyádra: a játék
végén 1-1 győzelmi jelzőt kapsz a két szomszédod minden ilyen színű felépített kártyája után
2. szint: vegyél el egyet a 4 féle áthúzott nyersanyagos „Corropolis” jelző közül, és tedd a csodatábládra: ettől
kezdve az elvett jelzőtől függő nyersanyagköltségeket nem kell megfizetned (például: az áthúzott fa
jelzőt vetted el, majd egy későbbi körben egy 2 fa + 2 tégla építési költségű kártyát szeretnél felépíteni,
amiből neked csak a 2 téglát kell megfizetned)
3. szint: vegyél el egy, a csodaszinten jelölt „Corropolis” jelzőt, és tedd az egyik felépített kártyádra: ettől
kezdve 1 aranyat kapsz a banktól, amint egy ilyen színű kártyát építesz fel a városodban
Sailor oldal: (csak akkor lehet megépíteni, ha használjátok a Sailors kiegészítőt) vegyél el egy hajóval jelzett
„Corropolis” jelzőt, és tedd egyik ellenfeled általad választott narancssárga színű kártyájára: amikor
ellenfeled azt a kártyáját akarja használni akár tengeri kereskedésre, akár invázióra, 1 aranyat kell
fizetnie a banknak
Ruins oldal: (csak akkor lehet megépíteni, ha használjátok a Ruins kiegészítőt) vegyél el egy újjáépítés jelzőt, és tedd
az egyik romkártyádra
Délos (Delos) - az oroszlános terasz
Alapvető forrás: mindhárom korban egyszer egy zöld kártyát elcserélhetsz valamelyik játékostársaddal (így sem lehet
két egyforma kártyád).
A oldal:
2. szint: a II. korban a zöld kártyákat ingyen építheted fel
B oldal:
1. szint: 1 aranyat kapsz minden barna, szürke és zöld kártyád után, valamint 1 győzelmi pont minden szürke
kártyád után
2. szint: 2 győzelmi pont minden pár kő nyersanyag és kőtábla tudományos szimbólum után
Delphoí (Delphi) - jósda
Alapvető forrás: minden körben valamelyik szomszédod egyik szürke nyersanyagát megkapod.
A oldal:
2. szint: +1 győzelmi pontot kapsz minden rányomtatott fix győzelmi pontot tartalmazó kártyád után
B oldal:
1. szint: 3 aranyat kapsz, amint bármelyik másik játékos szürke kártyát épít fel
3. szint: 6 győzelmi pontot kapsz minden agyag-fa-kő-érc nyersanyag négyesedért
Elioúpolis (Heliopolis) - Ra temploma
B oldal:
3. szint: üveg, valamint 1 győzelmi pontot kapsz minden szürke nyersanyagodért
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Éphesos (Ephesus)® - Artemis temploma
* semmi speciális *
Epidaúrou (Epidaurus) - jósda
A oldal:
2. szint: 1 aranyat kapsz a szomszédjaid szürke és barna kártyái után
Eúboia (Euboea) - Ares szentély
A oldal:
2. szint: 2 aranyat kapsz a szomszédjaid minden csodaszintje után
B oldal: megépítheted a csoda szintjeit a csökkentett áron (ekkor tedd a kártyát normál módon a csodád alá), vagy - ha
bírod - megépítheted az emelt nyersanyagköltséggel is (ekkor a hosszabbik oldalára forgatva tedd a kártyát a csodád
alá), ekkor kétszeresen kapsz meg minden nyereséget. Nem módosíthatsz a csodaszint mértékén utólag, azaz nem
építheted meg emelt szinten, ha normál szinten már megépítetted.
Gáza (Gaza) - Apolló temploma
Alapvető forrás: az I. és III. korban semmi, a II. korban válassz egy tetszőleges nyersanyagot, és azt termeli.
A oldal:
2. szint: 10 győzelmi pont, ha minden nyersanyaggal rendelkezel (csak a szürke és barna kártyák számítanak)
B oldal:
1. szint: (feltétele, hogy legyen legalább 3 barna nyersanyagkártyád) minden kártya építési költsége egy
tetszőleges szürke nyersanyaggal csökken
2. szint: (feltétele, hogy legyen legalább 2 szürke nyersanyagkártyád) minden kártya építési költsége egy
tetszőleges barna nyersanyaggal csökken
3. szint: (feltétele, hogy legyen legalább 6 nyersanyagkártyád) 7 győzelmi pont
Gízah (Giza) ® - piramisok
* semmi speciális *
Gordion (Gordium) - Mídasz sírdombja
Alapvető forrás: I. korban egy tetszőleges barna nyersanyag, II. korban semmi, III. korban egy tetszőleges szürke
nyersanyag.
A oldal:
2. szint: minden játékos elveszít két aranyat, te megkapod az összes így elveszített aranyat
B oldal:
1. szint: 4 győzelmi pont, vagy egy vezéred után kapott győzelmi pont megduplázódik
3. szint: 6 győzelmi pont, ha nem játszottál ki egyetlen lila kártyát sem
Íos (Ios) - Homérosz sírja
A oldal:
2. szint: 2 aranyat kapsz minden szürke és barna kártyádon lévő nyersanyag után
B oldal:
1. szint: koronként egyszer, eltávolíthatsz egy kijátszott kártyádat (dob el), 6 aranyat kapsz
3. szint: 1 győzelmi pontot kapsz a szomszédjaid minden láncépítése után
Halikarnassós (Halicarnassus) ® - mauzóleum
A oldal:
2. szint: nézd át az összes eldobott kártyát, válassz közülük egyet, és megépítheted ingyen, vagy eldobhatod
aranyért cserébe
B oldal:
1. szint: kapsz 2 győzelmi pontot a játék végén, és mint A/2 szint
2. szint: kapsz 1 győzelmi pontot a játék végén, és mint A/2 szint
3. szint: mint A/2 szint
Issos (Issus) - csatamező
Alapvető forrás: körönként egyszer a banktól egy tetszőleges nyersanyagot vehetsz, amennyiben már rendelkezel
katonai erővel: 2 arany, ha legalább 3 pajzsod van / 1 arany ha legalább 6 pajzsod van / ingyenes, ha legalább 9 pajzsod
van.
A oldal:
2. szint: minden egyes győzelmi jelződ egy pajzsnak is számít
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B oldal:
1. szint:
2. szint:
3. szint:

3 arany, valamint a piros lapokat felépítheted annyi aranyért, ahány nyersanyagba került volna
kapsz 10 mínusz a pajzs szimbólumaid száma aranyat
12 pontot kapsz, ha van minden korszakból 2-2 győzelmi jelződ / ha rajtad kívül van még olyan játékos,
akinek szintén 2-2 győzelmi jelzője van mindhárom korból, akkor 6 pontot kapsz

Ithákê (Ithaca) - a kikötő (csak a Myths kiegészítővel együtt használható)
A oldal:
2. szint: két mítoszkártyát is kijátszhatsz a III. korban, a szokásos egy helyett. Figyelj oda, hogy ha egy körben
játszanád ki mind a kettőt, akkor a kijátszások közben nem frissülnek a nyersanyagjaid! Ha rendelkezel
egy Wounder Woman jelzővel is (mítoszkártya), akkor mindhárom mítoszkártyádat használhatod ebben
a korban, eldobva a jelzőt kettőt egyszerre, majd a harmadikat tetszőleges körben.
B oldal:
1. szint: 3 győzelmi pont és két mítoszkártyát is kijátszhatsz a II. korban, a szokásos egy helyett
2. szint: 4 győzelmi pont és két mítoszkártyát is kijátszhatsz a III. korban, a szokásos egy helyett
Kadesh (Kadesh) - csatamező
Alapvető forrás: semmi.
A oldal:
2. szint: 4 győzelmi pontot kapsz, ha nincs győzelmi jelződ
B oldal:
3. szint: 6 győzelmi pontot kapsz, ha nincs pajzsod
Kalkhu (Nimrud) - lépcsős piramis
A oldal:
2. szint: 1 aranyat kapsz, amikor valamelyik ellenfeled barna kártyát játszik ki
B oldal:
1. szint: mindhárom korban kapsz 3 aranyat
2. szint: ha nem tudod / nem akarod megfizetni egy kártya teljes nyersanyag költségét, akkor fizethetsz az egyik
nyersanyag helyett 1 arannyal
Kappadokía (Cappadocia) - barlanglakások
Alapvető forrás: a barna kártyák nem kerülnek aranyba.
B oldal:
1. szint: 1 aranyat kapsz, ha barna kártyát játszol ki
3. szint: 1 pontot kapsz minden (barna, vagy szürke kártyádon lévő) nyersanyagforrás után
Karthago (Carthage) - Anthonine fürdő
Alapvető forrás: a dupla barna kártyáid közül körönként egy mind a két nyersanyagot termeli.
A oldal:
2. szint: koronként egyszer, miután kijátszottál egy kártyát, azt kicserélheted egy eldobott kártyára (nézd végig
az eldobott kártyákat, és cseréld ki az egyikre, ha akarod, de így sem lehet két azonos nevű kártyád
felépítve)
B oldal:
1. szint: koronként egyszer dönthetsz úgy, hogy még egy körre megtartod a nálad lévő kártyákat (nem adod őket
tovább a szomszédodnak), azaz te kimaradsz a kártyacseréből
3. szint: 3 győzelmi pontot kapsz minden vereség jelző - pajzs - 1 arany hármasodért
Khattoúsa (Hattusa) - a király kapuja
A oldal:
2. szint: a sárga kártyák dupla annyi aranyat adnak neked
B oldal:
1. szint: annyi aranyat kapsz, amennyi a különbség a te, valamint a bal ÉS jobb oldali szomszédod
aranymennyisége között (például: neked 5 aranyad van, a bal oldali szomszédodnak 1, a jobb oldalinak
7; a bal oldali szomszédod felé a különbség 4, a jobb oldali felé 2, így 4+2=6 aranyat kapsz)
3. szint: annyi győzelmi pontot kapsz, amennyi a különbség a két szomszédod aranymennyisége között a játék
végén (például: a játék végén a bal oldali szomszédodnak 30, a jobb oldalinak 16 aranya van, így 14
győzelmi pontot kapsz)
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Knôsós (Knossos) - Minos palotája
Alapvető forrás: körönként egyszer egy barna nyersanyagot lemásolhatsz a bal oldali szomszédodról, VAGY egy szürke
nyersanyagot a jobb oldali szomszédodról.
A oldal:
2. szint: 3 győzelmi pontot kapsz minden két barna kártyád után
B oldal:
1. szint: 3 aranyat kapsz minden lánc- és/vagy sárga kártya építésekor
3. szint: 4 győzelmi pontot kapsz minden barna-szürke-sárga kártya hármasod után
Kóptos (Qift) - Geb szentélye
Alapvető forrás: átalakíthatsz két követ 1 üveggé (és viszont) körönként egyszer.
A oldal:
2. szint: kapsz 4 aranyat, valamint minden nálad lévő 2 arany után még +1 aranyat (ebbe a most kapott 4 nem
számít még bele)
B oldal:
1. szint: minden szürke kártyád egy pajzsnak is számít
2. szint: kapsz 10 mínusz a piros és zöld kártyáid száma aranyat
3. szint: 1 győzelmi pontot kapsz a piros, vagy a zöld kártyáid után a választásod szerint
Kórinthos (Corinth) - Acrocorinth
Alapvető forrás: az I. korban agyag, a II. korban fa, a III. korban kő.
A oldal:
2. szint: 2 aranyat kapsz, és minden ellenfeled 1 aranyat veszít minden barna kártyán lévő érc
nyersanyagforrásod után
B oldal:
1. szint: 1 aranyat kapsz a saját, és szomszédjaid minden vereség jelzője után
2. szint: 1 aranyat kapsz a saját, és szomszédjaid minden piros kártyája után
Kuréne (Cyrene) - Apollina kikötő
Alapvető forrás: minden csodaszinted az I. korban 1-, a II. korban 2-, és a III. korban 3 aranyat ad, amint megépíted
őket.
A oldal:
2. szint: 1 aranyat kapsz minden saját-, és NEM közvetlen szomszédjaid által felépített sárga kártya után
B oldal:
1. szint: 3 pontot kapsz minden katonai győzelmi- és vereség jelző párosod után
2. szint: minden (eltört aranyérmével jelölt) aranyveszteség esetén 1 arannyal kevesebbet kell eldobnod (például:
ha valaki kijátszik egy „minden játékos veszít 3 aranyat” hatást, akkor te csak 2 aranyat dobsz el a
banknak)
3. szint: 1 győzelmi pontot kapsz minden láncban felépített kártyád után
Manneken Pis ®
Alapvető forrás: 4 arannyal többel kezded a játékot.
A oldal:
1. szint: ez a csodaszinted „lemásolja” a tőled balra ülő játékos 1. csodaszintjét (ha olyan csoda van tőled balra,
ami tetszőleges sorrendben építhető fel, akkor tetszés szerinti egy csodaszintjét másolhatod le)
2. szint: ez a csodaszinted „lemásolja” a tőled jobbra ülő játékos 2. csodaszintjét (ha olyan csoda van tőled balra,
ami tetszőleges sorrendben építhető fel, akkor tetszés szerinti egy csodaszintjét másolhatod le; ellenben
ha olyan csoda van jobbra, ami csak egy szintből áll, akkor azt az egy szintet másolod le)
3. szint: ez a csodaszinted „lemásolja” a tőled balra ülő játékos 3. csodaszintjét (ha olyan csoda van tőled balra,
ami tetszőleges sorrendben építhető fel, akkor tetszés szerinti egy, eddig még le-nem-másolt,
csodaszintjét másolhatod le; ellenben ha olyan csoda van jobbra, ami csak két szintből áll, akkor a 2.
szintet másolod le; ha pedig olyan csoda van melletted, ami csak 1 szintből áll, akkor annak az egy
szintnek a hatását másolja le még egyszer, ha az lehetséges)
Megjegyzések: A Mannaken Pis csodaszintjeinek költsége azonos, mint a lemásolt csodaszint megépítési költsége. Nem
kell, hogy a lemásolt csodaszintek megépítve legyenek ahhoz, hogy le tudd őket másolni.
Mykenia (Mycebae) - az oroszlános kapu
Alapvető forrás: körönként egyszer lemásolhatod a szomszédjaid egyik barna kártyáját.
A oldal:
2. szint: 1 aranyat kapsz, amikor rányomtatott fix győzelmi pontot tartalmazó kártyát építesz meg
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B oldal:
1. szint:
3. szint:

1 pajzs, a szomszédjaid veszítenek 1-1 aranyat
9 győzelmi pont minden papirusz-textil-üveg hármas szürke kártyán lévő nyersanyagért

Ninüe (Ninevah) - Sennacherib palotája
A oldal:
1. szint: minden körben egyszer két azonos nyersanyagodat beválthatod egy tetszőleges, másik nyersanyagra
3. szint: a játék végén fordítsd meg az ezen csodaszint alá beépített kártyát: annyiszor 2 győzelmi pontot kapsz,
ahány a felfordítottal azonos színű kártyát építettél fel a városodban
B oldal:
1. szint: húzz fel 3-at a nem használt I. koros fekete városkártyák közül, válassz ki egyet közülük, építsd meg
ingyen, a másik kettőt meg dobd el képpel lefelé a dobott lapok közé
2. szint: húzz fel 3-at a nem használt II. koros fekete városkártyák közül, válassz ki egyet közülük, építsd meg
ingyen, a másik kettőt meg dobd el képpel lefelé a dobott lapok közé
3. szint: húzz fel 3-at a nem használt III. koros fekete városkártyák közül, válassz ki egyet közülük, építsd meg
ingyen, a másik kettőt meg dobd el képpel lefelé a dobott lapok közé
Óasis Síba (Siwa Oasis) - Amon temploma
Alapvető forrás: körönként egyszer 2 aranyért cserébe visszaveheted az egyik beépített kártyádat a kezedbe, és egy
másik kártyát játszhatsz ki a kezedből.
A oldal:
2. szint: lemásolhatsz egy tudományos szimbólumot
B oldal:
1. szint: lemásolhatod az egyik szomszédod egyik tudományos szimbólumát
2. szint: ha nincs egyetlen hármas tudományos sorozatod sem, kapsz 7 pontot
3. szint: lemásolhatod az egyik nem szomszédos ellenfeled egyik tudományos szimbólumát
Olympía (Olympia) ® - zeusz szobor
A oldal:
2. szint: minden korban egy kártyát ingyen építhetsz fel
B oldal:
3. szint: a játék végén válaszd ki az egyik szomszédod egyik lila színű céh kártyáját, és tekintsd úgy, mintha az a
kártya a te városodban is megépült volna (azaz lemásolod annak hatását)
Ostia (Osztia) - négy emeletes világítótorony
Alapvető forrás: körönként egyszer a bal oldali szomszédod egyik szürke-, VAGY a jobb oldali szomszédod egyik
barna nyersanyagforrását tudod lemásolni (nem magát a kártyát, csak egy nyersanyagot róla).
A oldal:
2. szint: 1 aranyat kapsz minden te, és szomszédjaid által felépített kék kártya után
B oldal:
1. szint: rajtad kívül minden játékos elveszít 5 mínusz összes (barna és szürke kártyán lévő) nyersanyagnyi
aranyat
2. szint: kapsz 15 mínusz a már felépített összes fix forrásból származó győzelmi pontnyi aranyat (például: ha
már felépítettél egy 2 győzelmi pontot érő kék kártyát, és van egy 3 győzelmi pontot adó hősöd is, 155=10 aranyat kapsz)
3. szint: 3 pontot kapsz minden barna - kék kártya párosod után
Our (Ur) - lépcsős piramis
Alapvető forrás: koronként egyszer beépíthetsz egy második kártyát is a csodaszintedbe (az első alá), hogy még egyszer
megkapd annak előnyeit.
Ouroúk (Uruk) - lépcsős piramis (csak a Ruins kiegészítővel együtt játszható)
Alapvető forrás: a szomszédjaidnak a 4. rom-kártyát is ki kell játszaniuk (nem dobhatják azt el).
A oldal:
2. szint: 3 aranyat kapsz minden szomszédjaid által még fel-nem-épített csodaszintért
B oldal:
1. szint: minden ellenfeled elveszít egy aranyat, amikor felépíti egyik csodaszintjét
2. szint: semmisítsd meg a szomszédjaid által legutoljára felépített csodaszintet
3. szint: 4 győzelmi pontot kapsz minden szomszédjaid által még fel-nem-épített csodaszintért
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Párśapura (Persepolis) - Apadana palotája
B oldal:
1. szint: körönként kapsz egy olyan tetszőleges barna, vagy szürke nyersanyagot, amit NEM termel meg a
városod
3. szint: 4 győzelmi pontot kapsz minden három koron át húzódó lánc-építkezésed után
Pasargadón (Pasargadae) - Nagy Cyrus sírja
Alapvető forrás: átalakíthatsz két fát 1 papirusszá (és viszont) körönként egyszer.
A oldal:
2. szint: a játék végén fordítsd meg azt a kártyát, amivel ezt a csodaszintedet megépítetted, majd kétszer annyi
győzelmi pontot kapsz, ahány nyersanyag a kártya építési költsége
B oldal:
1. szint: szorozd meg a barna nyersanyagaid számát a szürke nyersanyagaid számával, és ennyi aranyat kapsz
3. szint: 3 győzelmi pontot kapsz minden barna-szürke nyersanyag párodért
Peiraieús (Piraeus) - a kikötő
Alapvető forrását: I. korban kapsz egy követ, a II. korban egy üvegcsét, a III. korban pedig mind a két utolsó kártyádat
kijátszhatod.
B oldal:
1. szint: minden korban egy kék kártyát felépíthetsz annyi aranyért, ahány nyersanyagba került volna
3. szint: 10 mínusz a felépített kék kártyáid száma győzelmi pontot kapsz
Pergamon - a Nagy Oltár
B oldal:
2. szint: a katonai konfliktus után, a vereségjelzőket, amiket te kapnál, a téged legyőző város kapja meg
Petra ® - Al-Khazneh
* semmi speciális *
Phásis (Phasis) - Cybele temploma
A oldal:
2. szint: nincs agyagköltsége a kijátszott kártyáidnak
B oldal:
1. szint: kapsz 4 aranyat, a két szomszédod veszít 1-1 aranyat
Philippópolis (Philippopolis) - Odeon
Alapvető forrás: 1 aranyért bármelyik nyersanyagodból duplát kapsz (a kettős nyersanyagkártyáknak, illetve
nyersanyagtermelők ilyenkor is csak az egyik, választott nyersanyagát duplázhatod meg).
A oldal:
2. szint: 8 pontot kapsz, ha neked van a legtöbb sárga - zöld - kék hármas kártyád, illetve 4 pontot, ha valakinek
ugyan annyi ilyen hármasa van
B oldal:
1. szint: rajtad kívül minden játékos annyiszor 1 aranyat veszít, amennyi a különbség a te, és a bal oldali
szomszédod sárga kártyáinak száma közt
2. szint: annyiszor 1 aranyat kapsz, amennyi a különbség a te, és a jobb oldali szomszédod zöld kártyáinak
száma közt
3. szint: annyiszor 1 pontot kapsz, amennyi a különbség a te, valamint a bal-, ÉS jobb oldali szomszédod kék
kártyáinak száma közt
Pompeii - Vesuv hegy (Ruins és Sailor kiegészítőkkel együtt játszható)
Alapvető forrás: körönként egyszer a banktól egy tetszőleges nyersanyagot vehetsz, amennyiben már rendelkezel
felépített csodaszintekkel: 2 arany, ha 1 csodaszintedet már felépítetted / 1 arany, ha 2 csodaszintedet már felépítetted /
ingyenes, ha kész a csodád.
A oldal:
2. szint: minden ellenfelednek el kell távolítania a választásuk szerint egy kijátszott vezér-, mítosz-, narancssárga,
vagy fekete kártyájukat, majd az összes így eltávolított kártya közül válassz egyet, majd építsd fel
ingyen, a többit pedig dobd el a megfelelő helyre
B oldal:
1. szint: minden ellenfelednek el kell távolítania a választásuk szerint egy barna, vagy szürke kártyájukat, majd
az összes így eltávolított kártya közül válassz egyet, majd építsd fel ingyen, a többit pedig dobd el
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2. szint:
3. szint:

minden ellenfelednek el kell távolítania a választásuk szerint egy sárga, vagy piros kártyájukat, majd az
összes így eltávolított kártya közül válassz egyet, majd építsd fel ingyen, a többit pedig dobd el
minden ellenfelednek el kell távolítania a választásuk szerint egy kék, vagy zöld kártyájukat, majd az
összes így eltávolított kártya közül válassz egyet, majd építsd fel ingyen, a többit pedig dobd el

Rhódos (Rhodes)® - kolosszus
*** semmi speciális ***
Roma (Rome)® - Colosseum (csak a Leaders kiegészítővel együtt használható)
Alapvető forrás:
A oldal: ingyen építheted meg a vezérkártyáidat
B oldal: 2 arannyal kevesebbért építheted fel a vezérkártyáidat, és a két szomszédod is 1-1 arannyal kevesebbért
B oldal:
1. szint: kapsz 5 aranyat, és húzz 4 új vezérkártyát a nem használtak közül (nem nézheted meg a kártyákat, csak
ha már felhúztad őket), és tedd őket képpel lefele a többi, fel nem használt vezérkártyád közé
2. szint: 3 győzelmi pontot kapsz a játék végén, majd válassz ki egyet a még fel nem használt vezérkártyáid
közül, és építsd meg ingyen
3. szint: mint B/2 szint
Roma II (Rome) - a Pantheon (csak az Empires kiegészítővel együtt játszható)
Alapvető forrás:
A oldal: minden korban egy fekete városkártyát ingyen építhetsz fel
B oldal: amikor pénzt kapsz a banktól, 1,5× annyit kapsz (felfelé kerekítve)
A oldal:
2. szint: kapsz egy békejelzőt, vagy egy agresszió jelzőt
B oldal:
1. szint: kapsz 2 győzelmi pontot, valamint innentől kezdve védve vagy minden pénzdobást okozó hatástól
Salamína (Salamis) - színház
Alapvető forrás: az I. korban megkapod a bal oldali szomszédod csodájának alapvető forrását, a II. korban a jobb oldali
szomszédod csodájáét, a III. kor elején pedig választásod szerint a bal-, vagy jobb oldali szomszédod csodájáét (ha
kiválasztottad, már nem választhatsz mást).
A oldal:
2. szint: koronként egyszer kicserélheted a kezedben lévő lapokat egy másik játékos kezében lévő lapokkal
B oldal:
1. szint: minden játékosnak rajtad kívül el kell távolítania két lerakott kártyát (ha tud) a választása szerint (ezek a
kártyák a dobott lapokhoz kerülnek)
2. szint: a választásod szerint dobd el az összes tartozásod, vagy katonai vereség jelződet
3. szint: annyiszor 1 pontot és 1 aranyat kapsz, amennyi a különbség a te, valamint a bal-, ÉS jobb oldali
szomszédod ÖSSZES kártyáinak száma közt (nem beleértve a vezér-, mítosz- és rom-kártyákat, és nem
beleértve az éppen kézben tartott, vagy a csodaszintekbe beépített kártyákat)
Samarkánde (Samarkand) - Afrasiab városa
Alapvető forrás: körönként egyszer a banktól egy tetszőleges nyersanyagot vehetsz, amennyiben már rendelkezel
felépített sárga kártyákkal: 2 arany, ha legalább 1 sárga kártyát építettél már / 1 arany ha már legalább 3-at / ingyenes,
ha már legalább 4-et.
A oldal:
2. szint: válassz egyet a lehetőségek közül: 8 arany / rajtad kívül mindenki veszít 4 aranyat / 4 arany és rajtad
kívül mindenki veszít 2 aranyat
B oldal:
1. szint: annyiszor 2 aranyat kapsz, amennyi a különbség a te, és a bal oldali szomszédod barna kártyáinak száma
közt
2. szint: rajtad kívül mindenki veszít annyiszor 2 aranyat, amennyi a különbség a te, és a jobb oldali szomszédod
szürke kártyáinak száma közt
3. szint: annyiszor 2 pontot kapsz, amennyi a különbség a te, valamint a bal-, ÉS jobb oldali szomszédod lila
kártyáinak száma közt
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Samothráki (Samothrace) - a Nagy Istenek szentélye
Alapvető forrás: a játék végén lemásolhatod a szomszédjaid egyik zöld kártyáját.
A oldal:
2. szint: 3 aranyat kapsz minden tudományos szimbólum hármasodért, és a játék végén 3 győzelmi pontot kapsz
minden ilyen sorozatért
B oldal:
1. szint: minden fogaskerék szimbólumos kártyád egy pajzsot ér
2. szint: kapsz 1 aranyat minden szextáns szimbólumos kártyád után, illetve kapsz 1 aranyat, amikor szextáns
szimbólumos kártyát építesz meg
3. szint: kapsz 1 győzelmi pontot minden kőtábla szimbólumod után
Sárdis (Sardis) - citadella
Alapvető forrás: I. korban kapsz 2 aranyat, a II. korban egy fémet, a III. korban kapsz egy pajzsot.
A oldal:
2. szint: minden ellenfeled egy aranyat veszít az összes agyag szimbólumos barna kártyád után, illetve neked 1
győzelmi pontot érnek játék végén
B oldal:
1. szint: körönként egyszer 1 arannyal kevesebbért vásárolhatsz nyersanyagot az egyik szomszédodtól
2. szint: minden ellenfeled egy aranyat veszít minden két pajzsod után
3. szint: 1 győzelmi pontot kapsz a saját, és két szomszédod sárga kártyái után
Saqqara - Dzsószer fáraó lépcsős piramisa
A oldal:
1. szint: körönként egyszer egy tetszőleges barna, vagy szürke nyersanyagodat megduplázhatod
2. szint: körönként egyszer dönthetsz úgy, hogy megtartod a kezedben lévő lapokat a kör végén, és nem adod
tovább a szomszédodnak (az a játékos, aki neked adta volna a kezében lévő lapokat, annak adja ekkor,
akinek te adtad volna)
B oldal:
1. szint: körönként egyszer egy tetszőleges barna, vagy szürke nyersanyagot vehetsz a banktól 1 aranyért
2. szint: amikor megépül ez a csodaszinted, minden ellenfelednek el kell dobnia egy, még nem felépített
vezérkártyáját egy külön kupacba, majd húzniuk kell helyette egy újat a nem használt vezérkártyák
kupacából. Ezek után nézd át a külön kupacba eldobott vezérkártyákat, válassz közülük egyet, és építsd
meg ingyen. A többit dobd a dobott lapok közé képpel lefele.
Sidón (Sidon) - Eshmun temploma (csak a Sailors kiegészítővel együtt használható)
Alapvető forrás: a tengeri kereskedelem ára 2 arannyal csökken.
A oldal:
2. szint: húzz 2 nem használt II. koros narancssárga kártyát, válaszd ki az egyiket, építsd meg ingyen, a másikat
dobd el
B oldal:
1. szint: húzz 2 nem használt I. koros narancssárga kártyát, válaszd ki az egyiket, építsd meg ingyen, a másikat
dobd el
3. szint: húzz 2 nem használt III. koros narancssárga kártyát, válaszd ki az egyiket, építsd meg ingyen, a másikat
dobd el
Sinópe (Sinope) - Serapeum (csak a Ruins kiegészítővel együtt használható)
Alapvető forrás: a rom-kártyák kiosztása során, minden alkalommal, amikor rom-kártyákat kapsz a szomszédjaidtól,
húzz egyet a nem használt rom-kártyák közül, válassz egyet (amit a csodád mellé helyezel), dobj el egyet, majd add
tovább a bal oldali szomszédodnak a maradék lapokat.
Soúsa (Susa) - Achaemenid palotája (csak a Sailors kiegészítővel együtt használható)
Alapvető forrás: körönként egyszer bármelyik játékossal tengeri kereskedhetsz egy barna, vagy szürke nyersanyaggal.
A oldal:
2. szint: minden ellenfeled annyi aranyat veszít, illetve annyi győzelmi pontot kapsz, ahány narancssárga kártyád
van
B oldal:
1. szint: minden narancssárga kártya l nyersanyaggal kevesebbe kerül neked
2. szint: kapsz egy invázió-, vagy egy béke-jelzőt
3. szint: 6 győzelmi pontot kapsz minden sárga-narancssárga-piros laphármasodért
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Stonehenge ®
A oldal:
3. szint: a játék végén annyiszor 2 győzelmi pontot kapsz, ahány kő nyersanyagod található a barna kártyáidon
B oldal:
1. szint: annyiszor 1 aranyat kapsz-, illetve a játék végén annyiszor 2 győzelmi pontot kapsz, ahány kő
nyersanyagod található a barna kártyáidon
2. szint: a játék végén fordítsd képpel felfelé azt a kártyát, amivel ezt a csodaszintet megépítetted. Annyiszor 1
győzelmi pontot kapsz, ahány a felfordítottal azonos színű kártya található a két szomszédos városban.
Tarsós (Tarsus) - Cleopátra kapuja
Alapvető forrás: I. korban kapsz egy agyagot, a II. korban egy textilt, a III. korban egyetlen kártyát ingyen építhetsz fel
(kivéve vezér-, vagy mítoszkártya).
A oldal:
2. szint: egy aranyat kapsz a tőled balra ülő játékos minden kék-, minden saját piros-, és a tőled jobbra ülő
játékos minden zöld kártyája után (vagy fordítva: a tőled balra ülő játékos minden zöld-, és tőled jobbra
ülő játékos minden kék kártyája után)
B oldal:
1. szint: az I. és II. korban 2 katonai győzelmi jelzőt kapsz minden egy ilyen jelző helyett
2. szint: kapsz 5 mínusz a piros kártyáid száma aranyat
3. szint: kapsz 10 mínusz a veszteség jelzőid száma győzelmi pontot
Tártaros (Tartaros) - a pokol kapuja
A oldal: a csodaszintjeidet csak a megadott kor-számú kor kártyákkal építheted fel
B oldal: mindhárom csodaszintedet csak III. koros kártyákkal építheted fel
Thapsakos (Thapsacus) - Flotting-híd
Alapvető forrás: I. korban kapsz egy fát, a II. korban egy papiruszt, a III. korban 3 aranyat.
A oldal:
2. szint: 4 arany, valamint koronként egyszer egy zöld kártyát annyi aranyért építhetsz fel, ahány nyersanyagba
kerülne
B oldal:
1. szint: kapsz 2 aranyat, amikor felépítesz egy zöld kártyát
2. szint: kapsz 3 mínusz a fogaskerék szimbólumaid száma pajzsot
3. szint: kapsz 9 mínusz a szextáns szimbólumaid száma győzelmi pontot
The Great Wall ® - a nagy fal
Speciális szabály: a nagy fal csodaszintjeit tetszőleges sorrendben építheted fel, nem kell feltétlenül egymás után.
A oldal:
2. szint: a játék végén kapsz egy extra tudományos szimbólumot (a választásod szerint), amit a zöld kártyáid
értékelésekor kell beszámítani
4. szint: nézd át az összes eldobott kártyát, válassz közülük egyet, és megépítheted ingyen, vagy eldobhatod
aranyért cserébe (ez a hatás a megépülés körének legvégén következik be, azaz ha egy adott kor utolsó
körében építed meg ezt a csodaszintet, az akkor eldobott lapok közül is választhatsz)
B oldal:
1. szint: kapsz 8 aranyat, a két szomszédod 2-2 aranyat kap
2. szint: a játék végén lemásolhatsz egy tudományos szimbólumot az egyik szomszédod zöld kártyájáról
3. szint: kapsz egy béke jelölőt, és minden ellenfeled elveszít 2 aranyat
4. szint: minden körben kaphatsz egy olyan tetszőleges barna vagy szürke nyersanyagot, amit sem a csodád, sem
a már beépített barna, vagy szürke kártyáid nem termelnek
Thébai (Thebes) - Amenhotep palotája
Alapvető forrás: az I. korban egy béke jelzőt kapsz, a II. korban 2 pajzsot, a III. korban csodaszintet csak piros kártyáért
(piros kártyát lefordítva) építhetsz.
A oldal:
2. szint: a II. korban a piros kártyákat ingyen építheted fel
B oldal:
1. szint: amelyik színű kártyából a legtöbb van nálad, annyi aranyat kapsz
2. szint: annyiszor 1 aranyat kapsz, ahány piros kártyás lánc-építést csinált az összes ellenfeled
3. szint: 3 pont minden kék-lila-piros hármas után

42

Thíra (Thera) - Akrotiri
Alapvető forrás: a játék végén annyi győzelmi pontot kapsz, mint a bal oldali szomszédod legalacsonyabb kártyára
nyomtatott fix győzelmi pontja, és a jobb oldali szomszédod legmagasabb kártyára nyomtatott fix győzelmi pontja
közötti különbség (például: a bal oldali szomszédod legalacsonyabb fix győzelmi pontos kártyája 2 pontot ér, a jobb
oldali szomszédod legmagasabb fix kártyája 8 pontot ér, akkor te 8-2=6 győzelmi pontot kapsz a játék végén).
A oldal:
2. szint: a II. korban a kék kártyákat ingyen építheted fel
B oldal:
1. szint: annyi aranyat kapsz, amennyi pont a legtöbb fix győzelmi pontot érő kártyádon van
3. szint: minden ellenfeled annyi aranyat veszít, mint amennyi pont a legkevesebb fix győzelmi pontot érő
kártyádon van
Tíryntha (Tiryns) - ciklopkőfal
Alapvető forrás:
A oldal: körönként egyszer eltávolíthatod a legutolsó csoda fejlesztésedet (a lapot el kell dobni), és kapsz 4 aranyat
B oldal: körönként egyszer eltávolíthatod az egyik csoda fejlesztésedet (a lapot el kell dobni), és kapsz 4 aranyat
A oldal:
1. szint: ezt a csodaszintet csak akkor építheted fel, ha van már legalább 3 pajzsod (ekkor azonban további
költség nélkül)
2. szint: választásod szerinti (bal, vagy jobb oldali) költségért építheted meg
B oldal (tetszőleges sorrendben építhető):
1. szint: rajtad kívül minden játékos annyi aranyat veszít, ahány agyag termelő nyersanyaglelőhelyed van
2. szint: annyiszor 1 aranyat kapsz, ahány fát termelő nyersanyaglelőhelyed van
3. szint: minden egyes kő nyersanyaglelőhelyed 1 pajzsnak felel meg
4. szint: 1 győzelmi pontot kapsz minden érc nyersanyaglelőhelyed után
Troía (Troy) - trójai faló
Alapvető forrás: körönként egyszer két barna nyersanyagodat átalakíthatod egy tetszőleges szürke nyersanyaggá.
Túros (Tyre) - temető (Ruins kiegészítővel együtt játszható csak)
Alapvető forrás: egy rom-kártyával kevesebbet kell kijátszanod.
A oldal:
2. szint: dobd el egyik rom-kártyádat
B oldal (tetszőleges sorrendben építhető):
1. szint: cseréld ki az egyik rom-kártyádat az eldobott rom-kártyák egyikére
3. szint: a szomszédjaid húznak még egy rom-kártyát, és ki is játsszák az
Urusalim (Jerusalem) - Salamon temploma
Alapvető forrás: körönként egyszer 3 különböző nyersanyagot átalakíthatsz egy negyedik, különböző nyersanyaggá.
A oldal:
2. szint: egy nyersanyaggal kevesebbért építheted meg a kártyáidat (az aranyköltséget nem csökkenti)
Yerího (Jericho) - Jerikó torony
Alapvető forrás: egy kártya eldobásáért +2 aranyat kapsz.
A oldal:
2. szint: 1 aranyat, és 1 győzelmi pontot kapsz minden barna kártyán lévő fa nyersanyagodért
B oldal:
3. szint: fordítsd át az összes csodaszintbe épített kártyádat a képes felére (úgy kell őket tekinteni, mintha
felépítetted volna őket rendesen), de így sem lehet két ugyan olyan kártyád (a csodaszintedért kapott
győzelmi pontok megmaradnak)
Zeúgma (Zeugma) - Patrícius ház
Alapvető forrás: az I. korban egyetlen kártyát ingyen építhetsz fel (kivéve vezér-, vagy mítoszkártya), a II. korban egy
ércet kapsz, a III. kor végén mind a két utolsó lapot felépítheted.
A oldal:
2. szint: lemásolhatod a bal, vagy jobb oldali szomszédod 2. csodaszintjét (nyersanyagköltsége a lemásolt
csodaszint költségével lesz azonos)
B oldal: Figyelem! Ezt az oldalt nem építeni kell, hanem szépen lassan leomlik a csoda a folyamatos harci konfliktusok
miatt. Tegyél mindhárom csodaszinted alá egy-egy kártyát a játék kezdetén a nem használtak közül. Minden katonai
konfliktus lejátszása után, távolíts el egy-egy kártyát (balról jobbra) a beépítettek közül.

