
Klaus Teuber’s note

“7 Wonders” is captivating from the very beginning.
It is a constructive game, because the city expansions
remain untouched even though you may lose some
victory points due to military conflicts. 
It is also a rapid game where the players are always
actively involved in the events. There are no idle
or uninteresting moments, and when the game
ends after 30 to 40 minutes, you will find it hard to
believe that in so short a time you experienced
and 

achieved so much. And even if you didn’t win, you will
feel proud of the antique city you developed, a city
that perhaps even features a wonder of the world. 
“7 Wonders” is appealing to all players, includ-
ing those who have little experience with games.
Therefore, this is one of the best games of the past
years in my opinion.
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Author’s note

When “7 Wonders“ was voted “Gamer’s Game of
the Year” in June 2011, the „Repos Production“
team and I thought it would be nice to celebrate
this with a little something for the players who
had accompanied us on this adventure. We
thought it would be a good idea to pay tribute
to the “Settlers of Catan” at the same time, as
this game by Klaus Teuber is doubtless a mile-
stone in our game world. This new game board
for “7 Wonders” then is our small contribution
to this world wonder game!

Antoine Bauza • August 2011 • 7 Wonders Author Profits from the sale of these goodies shall be donated
entirely to the Aktion Deutschland Hilft organisation.

CATAN (A)

Második építési szint:
Catan tolvaja bajt kever a játékasztalánál. A
játékos kap 7 érmét, és mindenki másnak be kell
fizetnie a bankba 2 érmét. Ha egy játékosnak
csak egy érméje van, akkor azt az egyet; ha a
játékosnak nincs érméje, akkor nem érinti a
tolvaj akciója.

Értelmezés:
A tolvaj annak a körnek a végén lop, amikor a csoda 
építési szintje elkészült, miután minden játékos 
végrehajtotta az akcióját, és kifizette vagy megkapta 
az érméket (pl. a kártya eldobásért 3 érmét).

CATAN (B)

Ezt az oldalát csak a “Vezetők/Leaders” kiegészítővel 
együtt lehet használni.

Első építési szint:
Megérkezik az első telepes. A játékos azonnal a kezébe vesz 
a megmaradt vezető kártyákból egyet. Ezután azonnal 
toborozhat is egyet a vezetői közül, az általános szabályok 
szerint. CATAN (B) így lehetővé teszi, hogy akár négy 
vezetőt is toborozzon a játékos a játék folyamán.

Megjegyzés:
A csoda építési szintjének grafikai jelei különböznek a 7 
wonders  többi csodáján látható jelektől. Ez nem befolyásolja 
a játék szabályait.

CATAN csoda szabályai

A Catan szigete egy új csodatábla a „7 Wonders“ játékhoz.
Kezdeti alapanyagok :
Catan szigete kezdetben nem termel alapanyagot. Ugyanakkor rendelkezik egy kiváló tengeri kikötővel, ami
lehetővé teszi az áruk kereskedelmét! Körönként egyszer a játékos arra használhatja, hogy két azonos alapanyagért
amit termel (barna vagy szürke kártya) kapjon egy általa választott (barna vagy szürke) alapanyagot.
Értelmezés :

• A kikötő segítségével felhasznált két alapanyag százmazhat egy vagy két különböző kártyáról is.
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