
Clash of Cultures
Kártyák

Fordította: fki (fki@freemail.hu) v.1.0.

Célok
Új Alapító (New Founder)
Egy olyan város alapítása után azonnal, amelyik legalább 5 mező távolságra van a 
kezdővárosodtól.

Dac (Defiance)
Egy olyan csata után azonnal, ahol támadás célpontja voltál és megsemmisítettél legalább 2 
Sereg egységet (a Barbárokat is beleértve).

Kormányzat (Government)
Az Állapot Fázisban:
Megszerezted mind a négy fejlődést a „Demokrácia”, az „Önkényuralom”, vagy a „Teokrácia” 
kategóriák valamelyikében.
(A játék során csak egyetlen „Kormányzat” célt teljesíthetsz.)

Agresszor (Aggressor)
Legalább 2 Sereg egység megsemmisítése után azonnal, egy olyan csatában, amelyet te 
kezdeményeztél egy másik játékos ellen.

Domínium (Dominion)
Az Állapot Fázisban:
Legalább 4 olyan várossal rendelkezel, amelyek szomszédos mezőin nincs másik város (sem saját 
város, sem más játékos városa, sem pedig Barbár település).

Katonai Erőfölény (Military Might)
Az Állapot Fázisban:
Legalább 12 Sereg/Hajó egységgel rendelkezel, bármilyen eloszlásban.
(A „Katonai Erőfölény” és az „Állomásozó Sereg” célokat nem teljesítheted ugyanabban az 
Állapot Fázisban.)
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Kormányzat (Government)
Az Állapot Fázisban:
Megszerezted mind a négy fejlődést a „Demokrácia”, az „Önkényuralom”, vagy a „Teokrácia” 
kategóriák valamelyikében.
(A játék során csak egyetlen „Kormányzat” célt teljesíthetsz.)

Civilizáló (Civilizer)
Egy olyan Barbár teleülés elfoglalása után azonnal, amelyet legalább két Barbár védett.

Tengerjáró (Seafarer)
Az Állapot Fázisban:
Megszerezted mind a négy „Tengerészet” fejlődést.

Agresszor (Aggressor)
Legalább 2 Sereg egység megsemmisítése után azonnal, egy olyan csatában, amelyet te 
kezdeményeztél egy másik játékos ellen.

Fellegvár (Citadel)
Az Állapot Fázisban:
Rendelkezel legalább egy 5-ös méretű várossal.

Hadúr (Warlord)
Egy csatában legalább 3 Sereg egység megsemmisítése után azonnal (a Barbárokat is beleértve).

Kereskedő (Merchant)
Az Állapot Fázisban:
Megszerezted mind a négy „Gazdaság” fejlődést.

Martalóc (Marauder)
Egy olyan csata után azonnal, amelyben egy olyan Telepest, vagy Hajót semmisítettél meg, 
amelyik egy kereskedelmi útvonal tagja volt. Lásd a „Kereskedelmi Útvonalak” fejlődést.



Tudomány (Science)
Az Állapot Fázisban:
Megszerezted mind a négy „Tudomány” fejlődést.

Tengeri Ostrom (Amphibious Assault)
Egy másik játékos városának elfoglalása után azonnal, akkor, ha használtál olyan Sereget, 
amelyik egy Hajóról támadott.

Civilizáció! (Civilization!)
Az Állapot Fázisban:
Rendelkezel legalább 6 várossal.

Sorozás (Draft)
Egy fordulóban két „Építkezés” akció használata után azonnal, ahol mindkét akcióban a 
„Sorozás” fejlődést használva Hangulatjelzővel fizettél egy-egy egységért.

Konzulátusok (Consulates)
Az Állapot Fázisban:
Legalább 2 különböző idegen városban rendelkezel Kulturális Befolyással.

Hatalmas Csata (Great Battle)
Egy olyan győztes csata után azonnal, amelyikben legalább 6 Sereg egység vett részt (a 
Barbárokat is beleértve).

Kolónia (Colony)
Az Állapot Fázisban:
Legalább egy olyan várossal rendelkezel, amelyik 5 vagy több mező távolságra található a 
kezdővárosodtól. (Nem teljesítheted a „Kolóniát”, amennyiben ebben a körben már teljesítetted 
az „Új Alapítók” célt.)

Fenyegetés (Threat)
Az Állapot Fázisban:
Legalább 4 Sereg egységed szomszédos más játékosok városaival. (Ezek a Sereg egységeid 
tartózkodhatnak ugyanazon, de akár más-más Szárazföldi mezőkőn is.)



Kultúra (Culture)
Az Állapot Fázisban:
Megszerezted mind a négy „Kultúra” fejlődést.

Legenda (Legend)
Egy 5-ös méretű város, vagy pedig Csodával rendelkező város elleni csata után azonnal (a 
kimeneteltől függetlenül).
A támadást egy legalább 4 egységből álló Sereggel kell végrehajtanod.

Céltudatos (Focused)
Az Állapot Fázisban:
A többi játékosnál több olyan kategóriával rendelkezel, amelyben megszerezted mind a négy 
fejlődést.

Vakmerő (Daring)
Egy olyan játékos elleni győzelem után azonnal, akinek több „Hadviselés” fejlődése van, mint 
neked, vagy pedig egy olyan Sereg ellen, amelyik több Sereg egységből áll, mint a tied (a 
Barbárokat is beleértve).

Étel! (Food!)
Az Állapot Fázisban:
Legalább 5 Étel erőforrással rendelkezel.
Ezután fizetned kell 2 Ételt, hogy teljesítsd ezt a célt – Aranyat nem használhatsz.

Állomásozó Sereg (Standing Army)
Az Állapot Fázisban:
Legalább 4 olyan várossal rendelkezel, ahol Sereg egységed állomásozik.
(A „Katonai Erőfölény” és az „Állomásozó Sereg” célokat nem teljesítheted ugyanabban az 
Állapot Fázisban.)

Sokféleség (Diverse)
Az Állapot Fázisban:
Rendelkezel mindegyik fajta városelemmel a játéktáblán (a városaidban, illetve más játékosok 
városaiban Kulturális Befolyás alatt álló városelemek nem számítanak).

A Háború Művészete (Art Of War)
Az Állapot Fázisban:
Megszerezted mind a négy „Hadviselés” fejlődést.



Fa! (Wood!)
Az Állapot Fázisban:
Legalább 5 Fa erőforrással rendelkezel.
Ezután fizetned kell 2 Fát, hogy teljesítsd ezt a célt – Aranyat nem használhatsz.

Megerősített (Forified)
Az Állapot Fázisban:
Több Erődítménnyel rendelkező városod van, mint a többi játékosnak.

Gazdag (Rich)
Az Állapot Fázisban:
Legalább 5 Arany erőforrással rendelkezel.
Ezután fizetned kell 2 Aranyat, hogy teljesítsd ezt a célt.

Hatalmas Flotta (Great Navy)
Az Állapot Fázisban:
Van 4 Hajód, vagy legalább 2-vel több, mint bármelyik másik játékosnak.

Érc (Ore!)
Az Állapot Fázisban:
Legalább 5 Érc erőforrással rendelkezel.
Ezután fizetned kell 2 Ércet, hogy teljesítsd ezt a célt – Aranyat nem használhatsz.

Hatalmas Sereg (Great Army)
Az Állapot Fázisban:
Legalább 4-gyel több Sereg egységed van, mint bármelyik másik játékosnak.

Nagy Készlet (Well Stocked)
Az Állapot Fázisban:
Legalább 3 Étel, 3 Érc és 3 Fa erőforrással rendelkezel.

Tengeri Ostrom (Amphibious Assault)
Egy másik játékos városának elfoglalása után azonnal, akkor, ha használtál olyan Sereget, 
amelyik egy Hajóról támadott.



Boldog (Happy)
Az Állapot Fázisban:
Legalább 4 „boldog” várossal rendelkezel.

Hódító (Conqueror)
Egy másik játékos védekező (azaz Sereggel és/vagy Erődítménnyel rendelkező) városának 
elfoglalása után azonnal.

Felvilágosult (Enlightened)
Az Állapot Fázisban:
Megszerezted mind a négy „Oktatás” fejlődést.

Blokád (Blockade)
Az Állapot Fázisban:
Legalább 2 hajód tartózkodik egy olyan Tenger mezőn, ahol az egyik ellenfelednek Kikötője 
van.

Ötletek! (Ideas!)
Az Állapot Fázisban:
Legalább 5 Ötlet erőforrással rendelkezel.
Ezután fizetned kell 2 Ötletet, hogy teljesítsd ezt a célt – Aranyat nem használhatsz.

Az Esélytelenség Ellenére (Against All Odds)
Egy olyan csata (szárazföldi vagy tengeri) megnyerése után azonnal, amelyben kevesebb Sereg 
egységgel, illetve Hajóval vettél részt.

Várostervező (City Planner)
Az Állapot Fázisban:
Megszerezted mind a négy „Építés” fejlődést.

Hatalmas Csata (Great Battle)
Egy olyan győztes csata után azonnal, amelyikben legalább 6 Sereg egység vett részt (a 
Barbárokat is beleértve).



Vallásos (Religious)
Az Állapot Fázisban:
Több Templommal rendelkező városod van, mint a többi játékosnak.

Hadúr (Warlord)
Egy csatában legalább 3 Sereg egység megsemmisítése után azonnal (a Barbárokat is beleértve).

Part Menti Kultúra (Coastal Culture)
Az Állapot Fázisban:
Több Kikötővel rendelkező városod van, mint a többi játékosnak.

Háborúimádó (Warmonger)
A fordulód során két különböző Sereggel/várossal történt olyan csata után azonnal, melyekből 
legalább az egyiket megnyerted/a várost elfoglaltad (a Barbárokat is beleértve).

Fejlett (Advanced)
Az Állapot Fázisban:
Több fejlődéssel rendelkezel, mint bármely másik játékos (és van legalább 6 fejlődésed).

Háborúimádó (Warmonger)
A fordulód során két különböző Sereggel/várossal történt olyan csata után azonnal, melyekből 
legalább az egyiket megnyerted/a várost elfoglaltad (a Barbárokat is beleértve).

Tudományos (Academic)
Az Állapot Fázisban:
Több Akadémiával rendelkező városod van, mint a többi játékosnak.

Hódító (Conqueror)
Egy másik játékos védekező (azaz Sereggel és/vagy Erődítménnyel rendelkező) városának 
elfoglalása után azonnal.



Befolyásos (Influence)
Az Állapot Fázisban:
Több Kulturális Befolyás alatt álló városelemmel rendelkezel az ellenfelek városaiban, mint 
bármely másik játékos.

Civilizáló (Civilizer)
Egy olyan Barbár teleülés elfoglalása után azonnal, amelyet legalább két Barbár védett.

Csodálatos (Wonderful)
A játék első Csodájának megépítése után azonnal, vagy…
Az Állapot Fázisban: Ebben a körben te voltál az egyetlen, aki Csodát épített.

Előőrsök (Outposts)
Legalább 3 Sereged található olyan különböző Szárazföld mezőkön, amelyeken nincs saját 
városod, illetve amelyek nem szomszédosak egyetlen saját városoddal sem.

Kiegyensúlyozott (Balanced)
Az Állapot Fázisban:
Minden kategóriában rendelkezel fejlődéssel (Kormányzás kategóriából csak egy szükséges).

Vakmerő (Daring)
Egy olyan játékos elleni győzelem után azonnal, akinek több „Hadviselés” fejlődése van, mint 
neked, vagy pedig egy olyan Sereg ellen, amelyik több Sereg egységből áll, mint a tied (a 
Barbárokat is beleértve).

Tengeri Útvonalak (Sea Lanes)
Az Állapot Fázisban:
2, vagy több olyan kereskedelmi útvonallal rendelkezel, amelyben van Hajó. Lásd a 
„Kereskedelmi Útvonalak” fejlődést. (A „Tengeri Útvonalak” és a „Kalmár” célokat nem 
teljesítheted ugyanabban az Állapot Fázisban.)

Drákói (Draconian)
Azonnal akkor, amikor 4, vagy több „dühös” városod van.



Kalmár (Trader)
Az Állapot Fázisban:
Legalább 3 kereskedelmi útvonallal rendelkezel. Lásd a „Kereskedelmi Útvonalak” fejlődést. (A 
„Tengeri Útvonalak” és a „Kalmár” célokat nem teljesítheted ugyanabban az Állapot Fázisban.)

Dac (Defiance)
Egy olyan csata után azonnal, ahol támadás célpontja voltál és megsemmisítettél legalább 2 
Sereg egységet (a Barbárokat is beleértve).

Események

Egy Nagyszerű Esztendő (A Splendid Year)
Minden játékos kap 3 Ételt.

Forradalom (Revolution)
Két dolgot kell tenned:
1. Elveszítesz egy akciót ebben a fordulóban, amennyiben van még, valamint…
2. Mozgass át minden fejlődést az egyik Kormányzás kategóriából egy másik olyanba, 
amelyikhez van elérésed (amennyiben lehetséges).
A fenti hatások közül nem kell végrehajtanod annyit, ahány saját Sereg egységedet 
megsemmisítesz.

Járvány (Epidemic)
Közegészségügy: A „Közegészségügy” fejlődéssel rendelkező játékosokra nem vonatkoznak ezek a hatások.
Minden játékos eltávolítja az egyik egységét valamelyik Szárazföld mezőről (vagy kettőt, 
amennyiben rendelkezik az „Utak” fejlődéssel).
Azok a játékosok, akiknek kevesebb szárazföldi egységük van, mint amennyi a levételhez 
szükséges volna, azok az egyik városuk hangulatát csökkentik eggyel, minden egyes hiányzó 
egységért.

Pestis (Plague)
Közegészségügy: A „Közegészségügy” fejlődéssel rendelkező játékosokra nem vonatkoznak ezek a hatások. Azok a 
játékosok, akik megvásárolják, figyelmen kívül hagyhatják a második hatást.
1. Minden játékos lecsökkenti egy városának a hangulatát (vagy kettőét, amennyiben 
rendelkezik az „Utak” fejlődéssel), valamint…
2. Egyetlen város mérete sem növekedhet (semmilyen okból) a következő Állapot Fázisig.



Polgárháború (Civil War)
Amennyiben van olyan „dühös”, vagy „semleges” városod, ahol tartózkodik Sereg, akkor válassz 
ki egyet.
Távolíts el egy Sereg egységet a városból és csökkentsd a hangulatát (amennyiben lehetséges).
Ha nincs ilyen városod, akkor egy bármelyik másik városodnak csökkentsd a hangulatát.

Elvándorlás (Migration)
Két dolgot kell tenned:
1. Válassz ki egy játékost, aki kap egy Telepest az egyik általa választott városába. (Lehetőleg olyan 
játékost válassz, akinek van szabad Telepese.)
2. Csökkentsd le egy városod hangulatát (amennyiben lehetséges).

Kiterjedt Áradás (Major Flood)
Minden játékos csökkenti egy olyan városának a hangulatát, amelyik Tenger mezővel 
szomszédos (amennyiben lehetséges).

Helyi Áradás (Local Flood)
Csökkentsd egy olyan városod a hangulatát, amelyik Tenger mezővel szomszédos (amennyiben 
lehetséges).

Hatalmas Földrengés (Major Earthquake)
Minden játékos, aki legalább három várossal rendelkezik, 1-3 elemmel csökkenti egy városának 
a méretét (a játékos maga választja ki).
Ha a városnak csak a mérete csökkent, de semmisült meg, akkor csökkentsd a hangulatát.
Tartsd meg ezt a kártyát és helyezz rá minden eltávolított városelemet.
Minden egyes ilyen városelem 2 GYP-t jelent annak a játékosnak, aki birtokolja.

Földrengés (Earthquake)
Ha van legalább három városod:
Csökkentsd az egyik városod méretét 1-3 elemmel (te játékos választod ki).
Ha a városnak csak a mérete csökkent, de semmisült meg, akkor csökkentsd a hangulatát.
Tartsd meg ezt a kártyát és helyezz rá minden eltávolított városelemet.
Minden egyes ilyen városelem 2 GYP-t jelent annak a játékosnak, aki birtokolja.



Éhínség (Famine)
Öntözés: Az „Öntözés” fejlődéssel rendelkező játékosok figyelmen kívül hagyhatják ezt a kártyát.
Minden játékos veszít 2 Ételt.
Minden egyes olyan Ételért, amelyet a játékosok nem képesek „megfizetni”, „dühössé” kell 
tenniük az egyik városukat.
Ebben az esetben az Étel nem helyettesíthető Arannyal.

Éhínség (Famine)
Öntözés: Ha rendelkezel az „Öntözés” fejlődéssel, akkor figyelmen kívül hagyhatod ezt a kártyát.
Elveszítesz 2 Ételt.
Minden egyes olyan Ételért, amelyet nem vagy képes „megfizetni”, „dühössé” kell tenned az 
egyik városodat.
Ebben az esetben az Étel nem helyettesíthető Arannyal.

Éhínség (Famine)
Öntözés: Ha rendelkezel az „Öntözés” fejlődéssel, akkor figyelmen kívül hagyhatod ezt a kártyát.
Elveszítesz 1 Ételt.
Amennyiben nincs Ételed, akkor „dühössé” kell tenned az egyik városodat.
Ebben az esetben az Étel nem helyettesíthető Arannyal.

Éhínség (Famine)
Öntözés: Az „Öntözés” fejlődéssel rendelkező játékosok figyelmen kívül hagyhatják ezt a kártyát.
Minden játékos veszít 1 Ételt.
Annak a játékosnak, akinek nincs Étele, „dühössé” kell tennie az egyik városát.
Ebben az esetben az Étel nem helyettesíthető Arannyal.

Vulkán (Volcano)
Ha van legalább négy városod:
Válaszd ki az egyik városodat. Ez a város a mezőjén található egységekkel együtt megsemmisül 
(távolítsd el a játéktábláról).
Tartsd meg ezt a kártyát és helyezz rá minden eltávolított városelemet.
Minden egyes ilyen városelem 2 GYP-t jelent annak a játékosnak, aki birtokolja.

Népesség-robbanás (Polulation Boom)
Helyezz egy szabad Telepest az egyik városodba.
Ezután válassz ki egy ellenfelet, aki szintén letehet egy szabad Telepest az egyik városába.
(Lehetőleg olyan játékost válassz, akinek van szabad Telepese.)



A Nagy Építész (Great Engineer)
Tedd ki az asztalra ezt a kártyát.
Az első játékos, aki befizet 1 Kultúrajelzőt, a fordulójában AAA-ként végrehajthatja mindkettőt:
• Kap egy ingyen „Építés” fejlődést.
• Megnöveli egy városa méretét anélkül, hogy aktiválná (a többi megkötés/szabály és az 
erőforrás költségek továbbra is érvényesek).
A kártyát ezután el kell dobni.

A Nagy Hadúr (Great Warlord)
Tedd ki az asztalra ezt a kártyát.
Az első játékos, aki befizet 1 Kultúrajelzőt, a fordulójában AAA-ként végrehajthatja mindkettőt:
• Kap egy ingyen „Hadviselés” fejlődést.
• Végrehajt egy „Mozgás” akciót. A mozgás eredményeként bekövetkező csaták egyikének 
minden harci dobását eggyel több kockával kell végrehajtani.
A kártyát ezután el kell dobni.

A Nagy Kereskedő (Great Merchant)
Tedd ki az asztalra ezt a kártyát.
Az első játékos, aki befizet 1 Kultúrajelzőt, a fordulójában AAA-ként végrehajthatja mindkettőt:
• Kap egy ingyen „Gazdaság” fejlődést.
• Ha a játékos rendelkezik a „Kereskedelmi Útvonalak” fejlődéssel: Bevételhez jut egy 
tetszőleges „kereskedelmi útvonalból”.
A kártyát ezután el kell dobni.

A Nagy Államférfi (Great Statesman)
Tedd ki az asztalra ezt a kártyát.
Az első játékos, aki befizet 1 Kultúrajelzőt, a fordulójában AAA-ként végrehajthatja mindkettőt:
• Kap egy ingyen „Kormányzás” fejlődést, ha van elérhető.
• Húz két Akciókártyát.
A kártyát ezután el kell dobni.

A Nagy Filozófus (Great Philosopher)
Tedd ki az asztalra ezt a kártyát.
Az első játékos, aki befizet 1 Kultúrajelzőt, a fordulójában AAA-ként végrehajthatja mindkettőt:
• Kap egy ingyen „Oktatás” fejlődést.
• Kap 2 Ötlet erőforrást.
A kártyát ezután el kell dobni.



A Nagy Tudós (Great Scientist)
Tedd ki az asztalra ezt a kártyát.
Az első játékos, aki befizet 1 Kultúrajelzőt, a fordulójában AAA-ként végrehajthatja mindkettőt:
• Kap egy ingyen „Tudomány” fejlődést.
• Kap 2 Ötlet erőforrást.
A kártyát ezután el kell dobni.

A Nagy Próféta (Great Prophet)
Tedd ki az asztalra ezt a kártyát.
Az első játékos, aki befizet 1 Kultúrajelzőt, a fordulójában AAA-ként végrehajthatja mindkettőt:
• Kap egy ingyen „Spiritualitás” fejlődést.
• Végrehajt egy „Városbővítést” egy Templommal egy tetszőleges városban anélkül, hogy 
aktiválná (a többi megkötés/szabály és az erőforrás költségek továbbra is érvényesek).
A kártyát ezután el kell dobni.

A Nagy Művész (Great Artist)
Tedd ki az asztalra ezt a kártyát.
Az első játékos, aki befizet 1 Kultúrajelzőt, a fordulójában AAA-ként végrehajthatja mindkettőt:
• Kap egy ingyen „Kultúra” fejlődést.
• „Boldoggá” teszi az egyik városát.
A kártyát ezután el kell dobni.

A Nagy Felfedező (Great Discoverer)
Tedd ki az asztalra ezt a kártyát.
Az első játékos, aki befizet 1 Kultúrajelzőt, a fordulójában AAA-ként végrehajthatja mindkettőt:
• Kap egy ingyen „Tengerészet” fejlődést.
• Felfed egy olyan tetszőleges térséget, amelyik szomszédos egy olyan térséggel, ahol a 
játékosnak van városa. A játékos fizethet 2 Ételt, hogy egy várost helyezzen arra a térségre. 
A kártyát ezután el kell dobni.

Egy Remek Esztendő (A Good Year)
Kapsz 2 Ételt.
Ezután válassz ki egy másik játékost, aki szintén kap 2 Ételt, vagy pedig két játékost, aki 1-1 
Ételt kap.
(Lehetőleg olyan játékosokat válassz, akiknek van szabad helye az Ételek számára.)

Egy Remek Esztendő (A Good Year)
Minden játékos kap 2 Ételt.



Egy Remek Esztendő (A Good Year)
Kapsz 2 Ételt.

Egy Jó Esztendő (A Fine Year)
Kapsz 1 Ételt.
Ezután válassz ki egy másik játékost, aki szintén kap 1 Ételt.
(Lehetőleg olyan játékost válassz, akinek van szabad helye az Étel számára.)

Egy Jó Esztendő (A Fine Year)
Minden játékos kap 1 Ételt.

Egy Jó Esztendő (A Fine Year)
Kapsz 1 Ételt.

Egy Nagyszerű Esztendő (A Splendid Year)
Kapsz 3 Ételt.

Egy Nagyszerű Esztendő (A Splendid Year)
Kapsz 3 Ételt.
Ezután ossz szét 3 Ételt tetszőleges arányban a többi játékos között.
(Lehetőleg olyan játékosokat válassz, akiknek van szabad helye az Ételek számára.)

Csodák
Csoda
A Nagy Szobor (Great Statue)
Követelmények:
• Tervezés • Alkotások
Hatás:
• Ez a Csoda +1-et ad a város „Kulturális Befolyásának” hatóköréhez.
• Az a város, amelyikben ez a Csoda felépült, valamint a többi városod 2 mezőn belül nem 
lehetnek idegen „Kulturális Befolyás” célpontjai.



Csoda
A Nagy Mauzóleum (Great Mausoleum)
Követelmények:
• Tervezés • Papság
Hatás:
• A támadó játékosoknak fizetniük kell 1 Hangulatjelzőt, vagy 1 Kultúrajelzőt minden egyes 
olyan Sereg egységük után, amelyik azt a várost támadja, ahol ez a Csoda felépült.
• Amikor „Városbővítéskor” egy Templomot építesz, akkor a városaid nem aktiválódnak.

Csoda
A Nagy Kert (Great Gardens)
Követelmények:
• Tervezés • Öntözés
Hatás:
• Kapsz 1 Ételt miután azt a várost, amelyben ez a Csoda található, „Begyűjtésre” használtad.
• AAA: Fizess 1 Hangulatjelzőt, hogy egy fokozattal növeld az egyik városod hangulatát.

Csoda
A Nagy Könyvtár (Great Library)
Követelmények:
• Tervezés • Filozófia
Hatás:
• Kapsz 2 Ötlet erőforrást, amikor felépíted ezt a Csodát.
• Kapsz 1 Ötlet erőforrást, amikor a bal oldaladon ülő játékos a fordulójában egy olyan 
fejlődéshez jut, amelyik neked nincs meg.

Csoda
A Nagy Piramisok (Great Pyramids)
Követelmények:
• Tervezés • Szertartások
Hatás:
• Ennek a Csodának a birtokában megnyersz minden GYP egyenlőséget a játék végén.
• Amikor ez a Csoda felépül, akkor a városa kísérletet tehet két „Kulturális Befolyásra” az 
akcióköltségek megfizetése nélkül.



Csoda
A Nagy Fal (Great Wall)
Követelmények:
• Tervezés • Ostromolás
Hatás:
• A Barbárok nem intézhetnek támadást a városaid ellen.
• A játékosok nem támadhatják meg az Erődítményeddel ellátott városaidat, hacsak nem 
rendelkeznek az „Ostromlással” (ám fizetniük nem kell annak hatásáért).

Csoda
A Nagy Világítótorony (Great Lighthouse)
Követelmények:
• Egy olyan városba kell felépíteni, ahol van Kikötő.
• Tervezés • Térképészet
Hatás:
• Kapsz egy ingyen Hajót, amikor felépíted ezt a Csodát (abba a városba, ahol a Csoda 
felépült).
• „Mozgathatsz” egy Hajót, miután aktiváltad azt a várost, amelyikben ez a Csoda felépült.



Akciók
Taníts Minket Most! (Teach Us Now!)
Egy másik játékos városának elfoglalása után játszd ki ezt a kártyát.
Másold le annak a játékosnak az egyik fejlődését Étel költség nélkül. (A játékos fejlődése nem 
veszik el.)

Íjászok (Sereg):
Egy harci dobás előtt dobj egy kockával minden egyes egységed után. Ha elérsz legalább egy 
„találatot”, akkor az ellenfeled leveszi egy egységét, mielőtt végrehajtaná a harci dobását.

Technológiai Összhang (Tech Synergy)
Egy fejlődés megszerzése után játszd ki ezt a kártyát.
Vásárolj még egy fejlődést (kifizetve a költségét). Az új fejlődést ugyanabból a kategóriából 
kell választanod.

Íjászok (Sereg):
Egy harci dobás előtt dobj egy kockával minden egyes egységed után. Ha elérsz legalább egy 
„találatot”, akkor az ellenfeled leveszi egy egységét, mielőtt végrehajtaná a harci dobását.

Taníts Minket Most! (Teach Us Now!)
Egy másik játékos városának elfoglalása után játszd ki ezt a kártyát.
Másold le annak a játékosnak az egyik fejlődését Étel költség nélkül. (A játékos fejlődése nem 
veszik el.)

Felkészült Védők (Sereg/Erődítmény/Hajó):
Ha te vagy a védő, akkor a harci dobásaid során eggyel több kockával dobsz.

Technológiai Összhang (Tech Synergy)
Egy fejlődés megszerzése után játszd ki ezt a kártyát.
Vásárolj még egy fejlődést (kifizetve a költségét). Az új fejlődést ugyanabból a kategóriából 
kell választanod.

Felkészült Védők (Sereg/Erődítmény/Hajó):
Ha te vagy a védő, akkor a harci dobásaid során eggyel több kockával dobsz.



Új Célok (New Goals)
Fizess 1 Kultúrajelzőt a kijátszáshoz.
AAA: Húzz 2 Célkártyát. Az egyik Célkártyádat kicserélheted a 2 felhúzott kártya egyikére.
A nem választott kártyát keverd vissza a pakliba.

Oldalba Támadás (Sereg):
Ha te vagy a támadó, akkor a harci dobásaid során eggyel több kockával dobsz.

Új Célok (New Goals)
Fizess 1 Kultúrajelzőt a kijátszáshoz.
AAA: Húzz 2 Célkártyát. Az egyik Célkártyádat kicserélheted a 2 felhúzott kártya egyikére.
A nem választott kártyát keverd vissza a pakliba.

Erős Morál (Sereg/Hajó/Erődítmény):
Adj +2-t a Harcértékedhez.

Tömeges Begyűjtés (Mass Collection)
Az erőforrások „Begyűjtésekor” játszd ki ezt a kártyát.
A szokásosnál kettővel több erőforrást gyűjthetsz be (nem kombinálható a „Koncentrált 
Begyűjtés”, illetve másik „Tömeges Begyűjtés” kártyákkal).

Felkészült Védők (Sereg/Erődítmény/Hajó):
Ha te vagy a védő, akkor a harci dobásaid során eggyel több kockával dobsz.

Vezető Meggyilkolása (Leader Assassination)
Fizess 1 Kultúrajelzőt a kijátszáshoz.
Válassz ki egy játékost. Annak a játékosnak eggyel kevesebb akciója lesz a következő 
fordulójában.
(Nem választhatsz ki olyan játékost, aki éppen a „Vezető Meggyilkolása” kártya hatása alatt 
áll.)

Íjászok (Sereg):
Egy harci dobás előtt dobj egy kockával minden egyes egységed után. Ha elérsz legalább egy 
„találatot”, akkor az ellenfeled leveszi egy egységét, mielőtt végrehajtaná a harci dobását.



Tömeges Begyűjtés (Mass Collection)
Az erőforrások „Begyűjtésekor” játszd ki ezt a kártyát.
A szokásosnál kettővel több erőforrást gyűjthetsz be (nem kombinálható a „Koncentrált 
Begyűjtés”, illetve másik „Tömeges Begyűjtés” kártyákkal).

Lovasság (Sereg):
Ha a harci dobásod során ugyanannyi, vagy több Sereg egységet semmisítesz meg, mint az 
ellenfeled, akkor dobj a megmaradt egységeid számával megegyező számú kockával. Az 
utóbbi dobás eredményeként legfeljebb még egy egységet megsemmisíthetsz.

Vezető Meggyilkolása (Leader Assassination)
Fizess 1 Kultúrajelzőt a kijátszáshoz.
Ingyen akció:
Válassz ki egy játékost. Annak a játékosnak eggyel kevesebb akciója lesz a következő 
fordulójában.
(Nem választhatsz ki olyan játékost, aki éppen a „Vezető Meggyilkolása” kártya hatása alatt 
áll.)

Magaslat (Sereg/Erődítmény):
Minden 6-os dobásod után dobhatsz még egyet, melyek értéke hozzáadódik az eredményhez. 
Minden kocka legfeljebb egyszer dobható újra. Városok megtámadásánál nem használható. 

Vezetés (Leadership)
Fizess 1 Kultúrajelzőt a kijátszáshoz.
Kapsz egy extra akciót ebben a fordulóban.

Íjászok (Sereg):
Egy harci dobás előtt dobj egy kockával minden egyes egységed után. Ha elérsz legalább egy 
„találatot”, akkor az ellenfeled leveszi egy egységét, mielőtt végrehajtaná a harci dobását.

Vezetés (Leadership)
Fizess 1 Kultúrajelzőt a kijátszáshoz.
Kapsz egy extra akciót ebben a fordulóban.

Magaslat (Sereg/Erődítmény):
Minden 6-os dobásod után dobhatsz még egyet, melyek értéke hozzáadódik az eredményhez. 
Minden kocka legfeljebb egyszer dobható újra. Városok megtámadásánál nem használható. 



Tárgyalások (Negotiations)
Fizess 1 Kultúrajelzőt a kijátszáshoz.
Ingyen akció a fordulód végén.
Válassz ki egy játékost. Az a játékos nem támadhat nem téged a következő fordulójában.

Mártír (Sereg/Hajó):
Mielőtt bármilyen kockadobás történne, áldozz fel egy Sereg/Hajó egységet, hogy 
megsemmisíts egy ellenséges Sereg/Hajó egységet és hatástalanítsd a Harckártyáját (kivéve a 
„Felderítők” Harckártyát, mert annak erősebb a hatása).

Tárgyalások (Negotiations)
Fizess 1 Kultúrajelzőt a kijátszáshoz.
Ingyen akció a fordulód végén.
Válassz ki egy játékost. Az a játékos nem támadhat nem téged a következő fordulójában.

Felderítők (Sereg/Erődítmény/Hajó):
Az ellenfeled által kijátszott Harckártya hatása nem érvényesül és te veszed a kezedbe a 
kártyát.

Hős Tábornok (Heroic General)
Egy ellenséges Sereggel folytatott győztes csata után játszd ki (beleértve a Barbárokat is).
1. Növeld meg ingyen egy tetszőleges városod hangulatát (nem kerül akcióba és 
Hangulatjelzőbe).
2. Ezután végrehajthatsz egy „Városbővítés” akciót, az akció költség megfizetése nélkül.

Erős Morál (Sereg/Hajó/Erődítmény):
Adj +2-t a Harcértékedhez.

Hős Tábornok (Heroic General)
Egy ellenséges Sereggel folytatott győztes csata után játszd ki (beleértve a Barbárokat is).
1. Növeld meg ingyen egy tetszőleges városod hangulatát (nem kerül akcióba és 
Hangulatjelzőbe).
2. Ezután végrehajthatsz egy „Városbővítés” akciót, az akció költség megfizetése nélkül.

Ék Alakzat (Sereg):
Amikor támadsz, akkor +1 Harcértéket kapsz a dobásodhoz minden egyes ellenséges Sereg 
egység után.



Kémek (Spies)
Fizess 1 Kultúrajelzőt a kijátszáshoz.
AAA: Nézd meg egy másik játékos Akciókártyáit és Célkártyáit.
Ezután kicserélheted az egyik kártyádat a másik játékos egy ugyanolyan típusú kártyájával.

Eltökélt Ellenállás (Sereg/Hajó/Erődítmény):
Ha te vagy a védő, akkor +1 Harcértéket kapsz a harci dobásodhoz minden egyes ellenséges 
egység (Sereg vagy Hajó) után.

Kémek (Spies)
Fizess 1 Kultúrajelzőt a kijátszáshoz.
AAA: Nézd meg egy másik játékos Akciókártyáit és Célkártyáit.
Ezután kicserélheted az egyik kártyádat a másik játékos egy ugyanolyan típusú kártyájával.

Erős Morál (Sereg/Hajó/Erődítmény):
Adj +2-t a Harcértékedhez.

Koncentrált Begyűjtés (Focused Collection)
Az erőforrások „Begyűjtésekor” játszd ki ezt a kártyát.
Lehetőséged van többször is „Begyűjteni” ugyanarról a Szárazföld mezőről (azonban 
továbbra is csak ugyanannyi erőforrást gyűjthetsz be).

Peltasztészek (Sereg):
Egy harci dobás előtt dobj egy kockával minden egyes egységed után. Ha elérsz legalább egy 
„találatot”, akkor semlegesítheted az ellenfeled következő harci dobásának egy „találatát”.

Felfedezők (Explorers)
Fizess 1 Kultúrajelzőt a kijátszáshoz.
Mindkettőt végrehajthatod AAA-ként:
1. Fedj fel egy olyan térséget, amelyik szomszédos az egyik városoddal.
2. Tegyél ingyen egy Telepest az egyik városodba.

Felkészült Védők (Sereg/Erődítmény/Hajó):
Ha te vagy a védő, akkor a harci dobásaid során eggyel több kockával dobsz.



Felfedezők (Explorers)
Fizess 1 Kultúrajelzőt a kijátszáshoz.
Mindkettőt végrehajthatod AAA-ként:
1. Fedj fel egy olyan térséget, amelyik szomszédos az egyik városoddal.
2. Tegyél ingyen egy Telepest az egyik városodba.

Lovasság (Sereg):
Ha a harci dobásod során ugyanannyi, vagy több Sereg egységet semmisítesz meg, mint az 
ellenfeled, akkor dobj a megmaradt egységeid számával megegyező számú kockával. Az 
utóbbi dobás eredményeként legfeljebb még egy egységet megsemmisíthetsz.

Városbővítés (City Growth)
Fizess 1 Kultúrajelzőt a kijátszáshoz.
AAA: Erőforrás költség megfizetése nélkül aktiválhatsz egy várost és növelheted a méretét (a 
városbővítésre vonatkozó többi szabály érvényben marad).

Taktikai visszavonulás (Sereg):
[Nem játszható ki védekező város esetén]
A harc még a dobások előtt véget ér, és minden ellenséges Harckártya eldobásra kerül. 
Mozgasd a Seregedet előre egy mezővel az egyik városod felé (a csatát az ellenfeled nyeri).

Városbővítés (City Growth)
Fizess 1 Kultúrajelzőt a kijátszáshoz.
AAA: Erőforrás költség megfizetése nélkül aktiválhatsz egy várost és növelheted a méretét (a 
városbővítésre vonatkozó többi szabály érvényben marad).

Peltasztészek (Sereg):
Egy harci dobás előtt dobj egy kockával minden egyes egységed után. Ha elérsz legalább egy 
„találatot”, akkor semlegesítheted az ellenfeled következő harci dobásának egy „találatát”.

Koncentrált Begyűjtés (Focused Collection)
Az erőforrások „Begyűjtésekor” játszd ki ezt a kártyát.
Lehetőséged van többször is „Begyűjteni” ugyanarról a Szárazföld mezőről (azonban 
továbbra is csak ugyanannyi erőforrást gyűjthetsz be).

Taktikai visszavonulás (Sereg):
[Nem játszható ki védekező város esetén]
A harc még a dobások előtt véget ér, és minden ellenséges Harckártya eldobásra kerül. 
Mozgasd a Seregedet előre egy mezővel az egyik városod felé (a csatát az ellenfeled nyeri).



Zsoldosok (Mercenaries)
AAA: Használd a Barbárokat arra, hogy megtámadják egy másik játékos városát. Az egyik 
városodnak és a célpont városnak is egyaránt 2 mező távolságon belül kell lennie a Barbár 
településtől.
A Barbárokra vonatkozó szokásos szabályok érvényesek.

Eltökélt Ellenállás (Sereg/Hajó/Erődítmény):
Ha te vagy a védő, akkor +1 Harcértéket kapsz a harci dobásodhoz minden egyes ellenséges 
egység (Sereg vagy Hajó) után.

Kultúrsokk (Cultural Awe)
Miután bejelentettél egy Kulturális Befolyás akciót, játszd ki ezt a kártyát, hogy egy játékos 
helyett egy Barbár települést válassz célpontul (minden más szabály érvényben marad).
Siker esetén cseréld le a település egy elemét a sajátodra.
Amennyiben tartózkodnak ott Barbár egységek, akkor egyet változtass át Telepessé, vagy 
Sereggé, a többit pedig távolítsd el.

Eltökélt Ellenállás (Sereg/Hajó/Erődítmény):
Ha te vagy a védő, akkor +1 Harcértéket kapsz a harci dobásodhoz minden egyes ellenséges 
egység (Sereg vagy Hajó) után.

Kultúrsokk (Cultural Awe)
Miután bejelentettél egy Kulturális Befolyás akciót, játszd ki ezt a kártyát, hogy egy játékos 
helyett egy Barbár települést válassz célpontul (minden más szabály érvényben marad).
Siker esetén cseréld le a település egy elemét a sajátodra.
Amennyiben tartózkodnak ott Barbár egységek, akkor egyet változtass át Telepessé, vagy 
Sereggé, a többit pedig távolítsd el.

Megerősített Védelem (Sereg /Erődítmény):
Ha egy várost védesz, akkor semlegesíts egy „találatot” az egyik harci dobás után.

Zsoldosok (Mercenaries)
AAA: Használd a Barbárokat arra, hogy megtámadják egy másik játékos városát. Az egyik 
városodnak és a célpont városnak is egyaránt 2 mező távolságon belül kell lennie a Barbár 
településtől.
A Barbárokra vonatkozó szokásos szabályok érvényesek.

A Népért (Sereg /Erődítmény):
Ha egy várost védesz, akkor eggyel több kockával hajtod végre a harci dobásodat.



Jó Ötletek (Good Ideas)
Egy ellenséges Sereg legyőzése, vagy egy város elfoglalása után játszd ki (beleértve a Barbárokat 
is).
Kapsz 2 Ötlet erőforrást.

Magaslat (Sereg/Erődítmény):
Minden 6-os dobásod után dobhatsz még egyet, melyek értéke hozzáadódik az eredményhez. 
Minden kocka legfeljebb egyszer dobható újra. Városok megtámadásánál nem használható. 

Jó Ötletek (Good Ideas)
Egy ellenséges Sereg legyőzése, vagy egy város elfoglalása után játszd ki (beleértve a Barbárokat 
is).
Kapsz 2 Ötlet erőforrást.

Az Ostrom (Sereg):
Amikor megtámadsz egy várost, akkor így játszd le a harc első körét: Még a harci dobásod 
előtt dobj egy kockával minden egyes Sereg egységed után. Az ellenfeled minden egyes így 
elért „találat” után eggyel kevesebb kockával dob a saját harci dobása során. 

Ismeretbővülés (Leap Of Knowledge)
Ingyen akció:
Minden egyes Akadémiád után kapsz egy Ötlet erőforrást.

Taktikai Fordulat (Sereg/Hajó/Erődítmény):
Ha elérsz legalább egy „találatot”, akkor elérsz még egyet.

Lelkesítés (Inpiration)
Ingyen akció:
Étel költség megfizetése nélkül másolj le egy olyan fejlődést, amelyiket egy másik játékos 
már megszerzett. Az egyik egységednek, vagy városodnak 2 mező távolságon belül kell 
lennie a játékos egyik egységétől, vagy városától.

Peltasztészek (Sereg):
Egy harci dobás előtt dobj egy kockával minden egyes egységed után. Ha elérsz legalább egy 
„találatot”, akkor semlegesítheted az ellenfeled következő harci dobásának egy „találatát”.



Ismeretbővülés (Leap Of Knowledge)
Ingyen akció:
Minden egyes Akadémiád után kapsz egy Ötlet erőforrást.

Magaslat (Sereg/Erődítmény):
Minden 6-os dobásod után dobhatsz még egyet, melyek értéke hozzáadódik az eredményhez. 
Minden kocka legfeljebb egyszer dobható újra. Városok megtámadásánál nem használható. 

Lelkesítés (Inpiration)
Ingyen akció:
Étel költség megfizetése nélkül másolj le egy olyan fejlődést, amelyiket egy másik játékos 
már megszerzett. Az egyik egységednek, vagy városodnak 2 mező távolságon belül kell 
lennie a játékos egyik egységétől, vagy városától.

Lovasság (Sereg):
Ha a harci dobásod során ugyanannyi, vagy több Sereg egységet semmisítesz meg, mint az 
ellenfeled, akkor dobj a megmaradt egységeid számával megegyező számú kockával. Az 
utóbbi dobás eredményeként legfeljebb még egy egységet megsemmisíthetsz.

Fejlődés (Advance)
Fizess 1 Kultúrajelzőt a kijátszáshoz.
Ingyen akció:
Kapsz egy fejlődést Étel költség megfizetése nélkül.

Lovasság (Sereg):
Ha a harci dobásod során ugyanannyi, vagy több Sereg egységet semmisítesz meg, mint az 
ellenfeled, akkor dobj a megmaradt egységeid számával megegyező számú kockával. Az 
utóbbi dobás eredményeként legfeljebb még egy egységet megsemmisíthetsz.

Fejlődés (Advance)
Fizess 1 Kultúrajelzőt a kijátszáshoz.
Ingyen akció:
Kapsz egy fejlődést Étel költség megfizetése nélkül.

Peltasztészek (Sereg):
Egy harci dobás előtt dobj egy kockával minden egyes egységed után. Ha elérsz legalább egy 
„találatot”, akkor semlegesítheted az ellenfeled következő harci dobásának egy „találatát”.



Ötlet Összhang (Idea Synergy)
Egy fejlődés megszerzése után játszd ki ezt a kártyát.
Kapsz 2 Ötlet erőforrást.

Oldalba Támadás (Sereg):
Ha te vagy a támadó, akkor a harci dobásaid során eggyel több kockával dobsz.

Ötlet Összhang (Idea Synergy)
Egy fejlődés megszerzése után játszd ki ezt a kártyát.
Kapsz 2 Ötlet erőforrást.

Erős Morál (Sereg/Hajó/Erődítmény):
Adj +2-t a Harcértékedhez.

Technológia Csere (Tech Exchange)
Ingyen akció:
Te és egy másik játékos Étel költség megfizetése nélkül lemásolhattok egyet a másik 
fejlődései közül (te választasz elsőként).
Az egyik egységeteknek, vagy városotoknak 2 mező távolságon belül kell lennie a másikétól.

Magaslat (Sereg/Erődítmény):
Minden 6-os dobásod után dobhatsz még egyet, melyek értéke hozzáadódik az eredményhez. 
Minden kocka legfeljebb egyszer dobható újra. Városok megtámadásánál nem használható. 

Technológia Csere (Tech Exchange)
Ingyen akció:
Te és egy másik játékos Étel költség megfizetése nélkül lemásolhattok egyet a másik 
fejlődései közül (te választasz elsőként).
Az egyik egységeteknek, vagy városotoknak 2 mező távolságon belül kell lennie a másikétól.

Taktikai Fordulat (Sereg/Hajó/Erődítmény):
Ha elérsz legalább egy „találatot”, akkor elérsz még egyet.

Nemzetőrség (Militia)
Ingyen akció:
Kapsz ingyen egy Sereg egységet egy általad választott városodba (a város nem aktiválódik).

Erős Morál (Sereg/Hajó/Erődítmény):
Adj +2-t a Harcértékedhez.



Nemzetőrség (Militia)
Ingyen akció:
Kapsz ingyen egy Sereg egységet egy általad választott városodba (a város nem aktiválódik).

Ék Alakzat (Sereg):
Amikor támadsz, akkor +1 Harcértéket kapsz a dobásodhoz minden egyes ellenséges Sereg 
egység után.


