
Segédlet - Bábel Tornya

 1 - 6 - 13 - 16  Ez a 4 lapka adófizetésre kötelezi a játékosokat épület 
építésekor, Csoda szintjének építésekor, vagy láncok használatakor, 
mely mértéke az adott kortól függ. Például 1 érme az I. Korban, 2 a 
II. Korban és 3 érme a III. Korban.

 2 - 15  Ez a két lapka lehetővé teszi a játékosoknak, hogy a nyers-
anyag költséget figyelmen kívül hagyják katonai épületek vagy a 
Csoda szintjeinek építésekor.
Megjegyzés: Ha a Csoda építési költségében érme is szerepel, akkor 
azt be kell fizetni.

 7  Minden játékos használhatja szomszédjai épületeit láncként 
saját épületei ingyenes építéséhez.
Példa: Aktív ez a lapka, így Cedrick ingyen meg tudja építeni az 
Akadémiát (Academy), ha az egyik szomszéd városban van Iskola 
(School).

 17 - 18 - 21  Ez a 3 lapka lehetővé teszi a játékosoknak, hogy körönként 
egy ingyen nyersanyaghoz jussanak a lapkán feltüntetettek közül.

 19  A katonai győzelmekkor gyűjtött Győzelmi pont jelzők 
száma módosul:
• 1 GyP szerzésekor nem kapsz semmit
• 3 GyP szerzése esetén 1 GyP-hoz jutsz
• Ha pedig 5 Gyp-t kapnál, 3-at kapsz

 5 - 14  Ez a két lapka bónuszt ad civil épület (kék kártya) építésekor 
vagy lánc használatakor, melynek értéke az adott kortól függ. 
Például az I. korban 1, a II. Korban 2, míg a III. Korban 3 érme üti a 
játékos markát.
Az érméket a bankból kell elvenni.

 24  Céh (lila kártya) építésekor 5 érme bónuszt kap a játékos. Az 
érméket bankból kell elvenni.

 9 - 10 - 11 - 12  Ezen 4 lapka a kereskedelem árát módosítja szom-
szédtól történő nyersanyag vásárlásakor.
Megjegyzés:

•  Ezek az engedmények/áremelések összevonandóak a Piactér 
(Marketplace) a Kereskedelmi Ügynökségek (Trading Posts) 
és a Titkos Kikötők (Clandestine Docks) hatásaival.

• Előfordulhat, hogy egy vásárlás az összeadódó engedmények 
következtében ingyenes lesz, de a vásárlási ár minimuma 0, 
sohasem mehet ez alá.

 4  A következő lapok hatásai érvényüket vesztik: Kelet Kereskedelmi 
Ügynökség (Eastern Trading Post), Nyugati Kereskedelmi Ügynök-
ség (Western Trading Post), Piactér (Marketplace), Karavánszeráj 
(Caravansary) és Fórum (Forum).
Megjegyzés: Ha aktív ez a lapka, az említett épületek felépíthetők, és 
láncunk használható.

 22  A katonai vereség súlya módosult: 1 jelző elvételekor, 2-t 
kell elvenned most már.

 3  A barna dupla vagy vegyes kártyák nem használhatóak.
Megjegyzés:

•  Ettől függetlenül az épületek felépíthetőek (miután a lapka 
már nem aktív, használhatóak is)

•  A barna dupla kártyák azok, amik 2 darab adott nyersanyagot 
állítanak elő (Fűrésztelep (Sawmill), Kőbánya (Quarry), Téglagyár 
(Brickyar), Öntöde (Foundry), a vegyes kártyák pedig 2 
különböző nyersanyagot adnak (Fagazdaság (Tree Farm), 
Ásatás (Excavation), Agyagbánya (Clay Pit), Faraktár (Timber 
Yard), Erdei Barlang (Forest Cave) és Bánya (Mine)).

•  A barna szimpla kártyák egy nyersanyagot nyújtanak 
(Fatelep (Lumber Yard), Köfejtő (Stone Pit), Agyagtó (Clay 
Pool) és Érc Ér (Ore Vein)).

 20  Nyers anyag kártyák (barna), amelyek egyedi nyersanyagot 
állítanak elő (Fatelep (Lumber Yard), Köfejtő (Stone Pit), Agyagtó 
(Clay Pool) és Érc Ér (Ore Vein)) végtelen mennyiségűt termelnek.
Megjegyzés: A játékos táblák által termelt nyersanyagokra nincs 
hatással, mert azok nem számítanak kártyának.

 8 - 23  Civil épületek (kék kártyák) és Céhek (lila kártyák) 
nyersanyagok felhasználásával történő építése nem megengedett. 
Építésükhöz a költségek közt szereplő nyersanyagok mennyiségének 
megfelelő érme szükséges. Ezeket a banknak be kell fizetni.
Megjegyzés: civil kártyák ingyenes építése láncokon keresztül 
továbbra is lehetséges.
Példa: A Kereskedő Céh (Traders Guild) építéséhez 3 nyer-
sanyagra van szükség, így felépítése most 3 érmébe kerül (ami a 
banknak fizetendő).
A Panteon (Pantheon) felépítése 6 érmébe kerül, vagy a Templom 
(Temple) segítségével láncban ingyen felhúzható.



Segédlet - A Nagy Projektek
BÜNTETÉSEK

A játékos elveszíti az összes érméjét.

A játékosnak el kell dobnia 2 általa választott katonai győzelem 
jelzőjét.

A játékos elveszíti a Csodája támogatását (nyersanyag vagy más 
juttatás) a játék végéig. A büntetés jelzésére a játékos vegyen el 
egy megfelelő jelzőt, amit tegyen a tábláján a megfelelő helyre. 
Megjegyzés: Manneken Pis nem veszti el a kezdeti juttatását, 
helyette elvesz egy 1 GyP jelzőt.

JUTALMAK

A játékos elveszi a megfelelő mennyiségű érmét a bankból.

A játékos elvesz egy megfelelő Pajzs (Shield) jelzőt, amely a 
katonai erejéhez adódik minden konfliktuskor.

A játékos elveszi a megfelelő katonai győzelem jelzőt a készletből.

A játékos elveszi a megfelelő jelzőt a készletből. Ezt később felhasznál-
hatják egy Nagy Projektben való részvétel díjának kifizetésére, és 
ekkor a projekt kártyája színét figyelmen kívül hagyhatja.
Megjegyzés:
• Nem lehet Nagy Projektben részt venni Csoda szintjének 

építésekor vagy Vezető (Leader) toborzásakor.
• Ha egy Csoda vagy egy Vezető (Leader) építkezést tesz lehetővé, 

akkor ennek révén részt lehet venni a Nagy Projektben.

A játékos elveszi a megfelelő jelzőt a készletből. Ezen jelző segít-
ségével egy épületet ingyen építhet a játékos, ezután a jelzőt vissza 
kell tenni a készletbe.

A játékos elveszi a megfelelő jelzőt a készletből. Ezzel a jelzővel ingyen 
építheti a Csodájának szintet a játékos, ezután a jelző visszakerül a 
készletbe.
Megjegyzés: Ha a Csoda szintjének építési költsége 1 vagy több 
érmét is tartalmaz, ezeket be kell ekkor is fizetni.

A játékos elveszi a megfelelő jelzőt a készletből. Ez e jelző 3 pontot 
fog érni a játék végén minden 3 különböző szimbólumból álló szett 
után.

A játékos elveszi a megfelelő jelzőt a készletből. Ez e jelző 1 győzelmi 
pontot ér minden a játékos és a szomszédjai által épített céh után.

A játékos elveszi a megfelelő jelzőt a készletből. Ez a jelző egy pontot 
ad a játék végén a városodban épült Csoda minden egyes szintjéért.
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Emlékeztető: Ha egy játékos nem tudja büntetését befizetni, 
el kell vennie egy, a Kornak megfelelő Büntetés jelzőt, -1, -2 
illetve -3 GyP értékben.

A játékosnak el kell dobnia egy kártyát az adott színből.
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