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A Játékelemek Áttekintése

Városelemek

Forduló Számláló

AGRICULTURE

ECONOMICS

CONSTRUCTION

CULTURE

MARITIME

SCIENCE

EDUCATION

DEMOCRACY

WARFARE

AUTOCRACY

SPIRITUALITY

THEOCRACY

Farming

Your cities may “Collect” 

Food from Fertile spaces and 

Wood from Forest spaces

Food limit until the 

“Storage” advance 

is acquired 

EVENT! EVENT! EVENT!

Bartering

AAA : Exchange up to 

3 resources into Gold or 

Culture tokens (or a mix)

Mining

Your cities may “Collect” 

Ore from Mountain spaces

Art & Sculptures

Pay 1 Cult. token to take a 

“Cult. Influence” action at no 

action cost (once per turn) 

Fishing                    Port

Your cities may “Collect” 

Food from one adjacent  

Sea space

Mathematics

“Engineering” and “Roads” 

can be bought at no Food 

cost

Writing         Academy

Draw 1 Action + 1 Obj. Card  

if you have any Gov. adv. or 

upon getting your first one 

Voting

Pay 1 Mood token to take a 

“Civic Improvement” action 

at no action cost

Tactics             Fortress

• You may “Move” Armies    

• You may use combat 

effects on Action Cards

Nationalism

Get 1 Mood or Culture 

token after “Building” at 

least one Army or Ship

Myths                Temple

You may pay 1 Mood token 

to avoid reducing a city’s 

mood due to an Event Card

Dogma

• New Temple = Free 

“Theocracy” advance  

• You have a limit of 2 Ideas

Irrigation

• Your cities may “Collect” 

Food from Barren spaces  

• Ignore “Famine” events

Trade Routes

Start of turn: Get 1 Food per 

Settler/Ship within 2 spaces 

of a unique foreign “non-

angry” player city (max. 4)

Engineering

• Reveal the top Wonder 

• AAA : Activate a “non-angry” 

city and build a Wonder

Circus & Sports

“Civic Improvement”: Your  

cities are considered one size 

smaller than they are (min. 1)

Cartography

AAA : Get 1 Culture token and 

1 Idea per region with at least 

one of your Ships (once per turn)

Astronomy

“Cartography” and 

“Navigation” can be 

bought at no Food cost

Philosophy

Get 1 Idea when you get 

a “Science” advance and 

upon getting this advance

Separation of Power

Opponents cannot boost 

“Cult. Influence” range/rolls 

vs. your “happy” cities

Draft

Each “Build” units action: 

A single Army unit may be 

paid for with 1 Mood token

Totalitarianism

Opponents cannot boost 

“Cult. Influence” range/rolls 

vs. your cities with Armies

State Religion

“Increase City Size” with 

a Temple without paying 

any Food (once per turn)

Devotion

Opponents cannot boost 

“Cult. Influence” range/rolls 

vs. your cities with Temples

Storage

You are no longer limited 

to two Food

Currency

Trade routes may in part or 

completely produce Gold 

instead of Food

Sanitation (Engineering)

• When “Increasing City Size” 

pay 1 Food to get a Settler    

• Ignore “Plague” and 

“Epidemic” events

Monuments

1) Reveal the top Wonder 

2) Pick a Wonder; only you 

may build it and you do so 

at no action cost

Warships

Naval battles + Land battles 

where Armies leave Ships: 

Cancel 1 “hit” in 1

st

 round 

Chemistry

“Metallurgy” can be 

bought at no Food cost

Public Education

Get 1 Idea resource when 

“Collecting” from a city with 

an Academy

Civil Liberties

• AAA : Get 3 Mood tokens     

• “Draft” advance: 1 Army 

unit costs 2 Mood tokens

Siegecraft

Cancel a Fortress’s ability: 

• to attack (pay 2 Wood) 

• to cancel a “hit” (pay 2 Ore)

Absolute Power

Pay 2 Mood tokens to take  

an extra action (once per turn)

Priesthood

Get a “Science” advance 

without paying any Food  

(once per turn)

Conversion

“Cultural Influence”: 

• Success on a roll of 4+ 

• Success = Get 1 Culture token

Husbandry

Pay 1 Food (0 if you have 

“Roads”) to “Collect” from 

Land spaces up to 2 spaces 

away (once per turn)

Taxation (Currency)

AAA : Pay 1 Mood token 

and get 1 Gold for each city 

you have (once per turn)

Roads (Engineering)

When you “Move” a unit/ 

group to/from your city: 

• Move 2 spaces (pay 1 Food) 

• Ignore terrain (pay 1 Ore)

Drama & Music

Exchange a Mood token 

into a Culture token or vice 

versa (once per turn)

Navigation (Cartography)

Ships may “Move” around 

the board to the nearest 

Sea spaces in the direction 

moved

Metallurgy (Chemistry)

• “Steel Weapons” costs 

neither Food nor Ore. 

• Get 2 Ore if you already 

have “Steel Weapons” 

Free Education

Get 1 Mood token when 

buying an advance using 

Gold, Ideas or a mix of both 

(once per turn)

Economic Liberty

• Your first “Collect” action 

each turn has no action cost  

• Additional “Collect” 

actions cost 2 Mood tokens

Steel Weapons

[Pay +2 Ore to acquire]

Your Armies do +1 “hit” 

the 1

st

 round vs. Armies 

without “Steel Weapons”

Forced Labor

Pay 1 Mood token to have 

your “angry” cities act as 

“neutral” this turn when 

activated (“angry” cities can 

still only be activated once)

Rituals

Resources (excluding Ideas) 

can be spent as Mood tokens 

for “Civic Improvement” at 

a 1:1 rate

Fanaticism

Battle in a city with Temple: 

• +2 CV on first combat roll

•  Lost battle = Get a free Army 

unit in one of your cities

ACTIONS

UNITS & CITY-PIECES

VICTORY POINTS

STATUS PHASE

Advance

Found City (needs a Settler)

Activate City (then either):

“Build” units 

“Collect” resources 

“Increase City Size”

Move (3 units/groups)

Civic Improvement

Cultural Influence

1 VP per City-piece

1/2 VP per Advance

5 VP per Wonder

2 VP per Objective

Any Event VP

Unit Cost Info

Settler No combat. AAA : May found a city

Army unit +1 die for combat

Ship unit

+1 die for combat. Can only be built in 

a Sea space with a Port

City-Piece Cost Info

Settlement

• The foundation of a city 

• Cannot be targeted by Cultural Influence

Temple

Get one Mood or Culture token  

when built

Fortress

During the first combat roll of a battle:  

• +1 die for combat roll 

• Cancel a “hit”

Academy Get 2 Ideas when built

Port

• City may “Build” Ships 

• “Fishing” advance: City may “Collect” 

1 Gold or 1 Mood token from a single 

adjacent Sea space instead of 1 Food

1) Completed objectives? 

Game ends here after  

6

th

 Round or if one player has 

no cities.

2) Receive a Free Advance

3) Draw cards  

(1 Action + 1 Objective)

4) Raze size 1 city?

5) Determine First Player

Settler

Event

Objective

Action

Wonder

Városelemek

Játékelemek Áttekintése

Jelzők

EgységekCsodák

Kockák

Kártyák

Játékostábla
4 Játékostábla

Játékos
Segédletek
4 Játékos Segédlet

8 Dobókocka

Fordulójelölő

4 Étel 4 Érc

20 Erőforrás Jelző

4 Ötlet

4 Fa 40 Kultúrajelző

4 Kultúramutató 4 Boldogságmutató               1 Első Játékos jelző

4 Kimerültségjelző

4 Arany

40 Hangulatjelző

35 Település
(7 Vörös, 7 Zöld, 7 Kék,

7 Sárga, 7 Barna)

7 különböző
Csoda lapka

192 fakocka
(48 Vörös, 48 Zöld,
48 Kék, 48 Sárga)

42 Akciókártya

7 Csodakártya

38 Eseménykártya

32 Célkártya

80 Harci Egység
(16 Vörös, 16 Zöld, 16 Kék,

16 Sárga, 16 Barna)

16 Telepes
(4 Vörös, 4 Sárga,

4 Zöld, 4 Kék)

16 Hajó
(4 Vörös, 4 Sárga,

4 Zöld, 4 Kék)

28 Templom
(7 Vörös, 7 Zöld,
7 Kék, 7 Sárga)

28 Akadémia
(7 Vörös, 7 Zöld,
7 Kék, 7 Sárga)

28 Erődítmény 
(7 Vörös, 7 Zöld,
7 Kék, 7 Sárga)

28 Kikötő
(7 Vörös, 7 Zöld,
7 Kék, 7 Sárga)

Játékelem
korlátozások:
A játékosok kizárólag a játékhoz
adott komponenseket használhatják.
Ez azt jelenti, hogy például egy
játékos nem hozhat létre 16 Harci
egységnél, vagy 7 városnál többet.

Térségek
4 Kezdőtérség
16 Általános térség
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Objective Action

AGRICULTURE

ECONOMICS

CONSTRUCTION

CULTURE

MARITIME

SCIENCE

EDUCATION

DEMOCRACY

WARFARE

AUTOCRACY

SPIRITUALITY

THEOCRACY

Farming

Your cities may “Collect” 

Food from Fertile spaces and 

Wood from Forest spaces

Food limit until the 

“Storage” advance 

is acquired 

EVENT! EVENT! EVENT!

Bartering

AAA : Exchange up to 

3 resources into Gold or 

Culture tokens (or a mix)

Mining

Your cities may “Collect” 

Ore from Mountain spaces

Art & Sculptures

Pay 1 Cult. token to take a 

“Cult. Influence” action at no 

action cost (once per turn) 

Fishing                    Port

Your cities may “Collect” 

Food from one adjacent  

Sea space

Mathematics

“Engineering” and “Roads” 

can be bought at no Food 

cost

Writing         Academy

Draw 1 Action + 1 Obj. Card  

if you have any Gov. adv. or 

upon getting your first one 

Voting

Pay 1 Mood token to take a 

“Civic Improvement” action 

at no action cost

Tactics             Fortress

• You may “Move” Armies    

• You may use combat 

effects on Action Cards

Nationalism

Get 1 Mood or Culture 

token after “Building” at 

least one Army or Ship

Myths                Temple

You may pay 1 Mood token 

to avoid reducing a city’s 

mood due to an Event Card

Dogma

• New Temple = Free 

“Theocracy” advance  

• You have a limit of 2 Ideas

Irrigation

• Your cities may “Collect” 

Food from Barren spaces  

• Ignore “Famine” events

Trade Routes

Start of turn: Get 1 Food per 

Settler/Ship within 2 spaces 

of a unique foreign “non-

angry” player city (max. 4)

Engineering

• Reveal the top Wonder 

• AAA : Activate a “non-angry” 

city and build a Wonder

Circus & Sports

“Civic Improvement”: Your  

cities are considered one size 

smaller than they are (min. 1)

Cartography

AAA : Get 1 Culture token and 

1 Idea per region with at least 

one of your Ships (once per turn)

Astronomy

“Cartography” and 

“Navigation” can be 

bought at no Food cost

Philosophy

Get 1 Idea when you get 

a “Science” advance and 

upon getting this advance

Separation of Power

Opponents cannot boost 

“Cult. Influence” range/rolls 

vs. your “happy” cities

Draft

Each “Build” units action: 

A single Army unit may be 

paid for with 1 Mood token

Totalitarianism

Opponents cannot boost 

“Cult. Influence” range/rolls 

vs. your cities with Armies

State Religion

“Increase City Size” with 

a Temple without paying 

any Food (once per turn)

Devotion

Opponents cannot boost 

“Cult. Influence” range/rolls 

vs. your cities with Temples

Storage

You are no longer limited 

to two Food

Currency

Trade routes may in part or 

completely produce Gold 

instead of Food

Sanitation (Engineering)

• When “Increasing City Size” 

pay 1 Food to get a Settler    

• Ignore “Plague” and 

“Epidemic” events

Monuments

1) Reveal the top Wonder 

2) Pick a Wonder; only you 

may build it and you do so 

at no action cost

Warships

Naval battles + Land battles 

where Armies leave Ships: 

Cancel 1 “hit” in 1

st

 round 

Chemistry

“Metallurgy” can be 

bought at no Food cost

Public Education

Get 1 Idea resource when 

“Collecting” from a city with 

an Academy

Civil Liberties

• AAA : Get 3 Mood tokens     

• “Draft” advance: 1 Army 

unit costs 2 Mood tokens

Siegecraft

Cancel a Fortress’s ability: 

• to attack (pay 2 Wood) 

• to cancel a “hit” (pay 2 Ore)

Absolute Power

Pay 2 Mood tokens to take  

an extra action (once per turn)

Priesthood

Get a “Science” advance 

without paying any Food  

(once per turn)

Conversion

“Cultural Influence”: 

• Success on a roll of 4+ 

• Success = Get 1 Culture token

Husbandry

Pay 1 Food (0 if you have 

“Roads”) to “Collect” from 

Land spaces up to 2 spaces 

away (once per turn)

Taxation (Currency)

AAA : Pay 1 Mood token 

and get 1 Gold for each city 

you have (once per turn)

Roads (Engineering)

When you “Move” a unit/ 

group to/from your city: 

• Move 2 spaces (pay 1 Food) 

• Ignore terrain (pay 1 Ore)

Drama & Music

Exchange a Mood token 

into a Culture token or vice 

versa (once per turn)

Navigation (Cartography)

Ships may “Move” around 

the board to the nearest 

Sea spaces in the direction 

moved

Metallurgy (Chemistry)

• “Steel Weapons” costs 

neither Food nor Ore. 

• Get 2 Ore if you already 

have “Steel Weapons” 

Free Education

Get 1 Mood token when 

buying an advance using 

Gold, Ideas or a mix of both 

(once per turn)

Economic Liberty

• Your first “Collect” action 

each turn has no action cost  

• Additional “Collect” 

actions cost 2 Mood tokens

Steel Weapons

[Pay +2 Ore to acquire]

Your Armies do +1 “hit” 

the 1

st

 round vs. Armies 

without “Steel Weapons”

Forced Labor

Pay 1 Mood token to have 

your “angry” cities act as 

“neutral” this turn when 

activated (“angry” cities can 

still only be activated once)

Rituals

Resources (excluding Ideas) 

can be spent as Mood tokens 

for “Civic Improvement” at 

a 1:1 rate

Fanaticism

Battle in a city with Temple: 

• +2 CV on first combat roll

•  Lost battle = Get a free Army 

unit in one of your cities

Farming

Your cities may “Collect” 

Food from Fertile spaces and 

Wood from Forest spaces

Mining

Your cities may “Collect” 

Ore from Mountain spaces

Engineering

Előkészületek

2-Játékos Előkészületek

4-Játékos Előkészületek

1. Készítsétek elő a játéktáblát a lenti ábrák egyike szerint. A térségek
véletlenszerűen kerülnek lerakásra, képpel lefelé, kivéve a
kezdőtérséget, amelyet képpel felfelé kell lehelyezni (ügyelve arra,
hogy a Hegység mező melyik oldalra kerül). A képpel lefelé
lerakott térségekre, „felfedezetlen” térségekként hivatkozunk.

2. 4 játékos esetén véletlenszerűen döntsétek el, hogy ki hová ül.

3. A játékosok kapnak egy Játékostáblát, egy Játékos Segédletet,
valamint a saját színeiknek megfelelő kockákat, városelemeket és
egységeket. Minden játékos a Játéktáblája Mérlegének (lásd az 5.
oldalon) „0” mezőjére helyezi az erőforrás jelzőit, a Boldogság és a
Kultúramutatóit - kivéve az Étel erőforrást, amelyet a „2” mezőre kell
tenni.

4. Minden játékos ráhelyez egy-egy kockát a „Növénygazdálkodás”
(Mezőgazdaság) és a „Bányászat” (Építés) fejlődésre.
Minden játékos ezzel a két fejlődéssel kezdi
a játékot.

5. Minden játékos egy Település elemet és egy
Telepest tesz a saját kezdőtérsége Termőföld

mezőjére (lásd a jobboldali ábrát).

6. Keverjétek meg alaposan a paklikat, és
helyezzétek őket a játéktábla közelébe. Minden
játékos kap 1 Akciókártyát és egy Célkártyát
(mindkettőt a többi játékos elől rejtve).

7. Helyezzétek a Fordulójelölőt a
FordulóSzámláló első mezőjére.

8. Határozzátok meg véletlenszerűen
a kezdőjátékost (például egy
dobókockával a legnagyobbat dobó
játékos), és ez a játékos megkapja
az Első Játékos jelzőt.

2-Játékos Előkészületek
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Alapvető Játékfogalmakékf k
Fontos Kifejezések
AAA: “AkárcsAk egy Akció.” Ez a rövidítés kártyákra és fejlődések-
re vonatkozik, és azt jelzi, hogy különleges akciókat hajthatsz végre.

Sereg: Egy bármilyen Sereg, vagy egy adott mezőn tartózkodó
Sereg egységek csoportja. Beleértve a Barbár egységeket is.

Csata: Minden alkalommal, amikor egy Sereg egy olyan mezőre
lép, amelyiken idegen egység (beleértve a Telepeseket is), vagy város
(beleértve a védetlen városokat is) található. Ellenségek esetén a
csatát harci körök végrehajtásával kell rendezni.

Elfoglalás: Egy várost akkor foglalnak el, amikor egy támadó Sereg
egyedül tartózkodik egy olyan mezőn, amelyen idegen város talál-
ható. A város ettől fogva a támadó játékosé lesz.

Város: Bármilyen, egy játékos, vagy a Barbárok birtokában lévő
település (amely legalább egy Település városelemből áll).

Szárazföldi Egység: Bármilyen olyan egység (Sereg, vagy Telepes),
amelyik Szárazföldi mezőkön (azaz a Tenger kivételével minden
más fajta mezőn) mozog.

Térség: A játéktábla térségekből tevődik össze. A térségek lehetnek
felfedezettek (ezek terepet ábrázolnak), vagy felfedezetlenek, azaz
még nem kerültek felfedésre, tehát a játékosok még nem tudják,
hogy milyen térség lesz majd.

Mezők: A felfedezett térségek négy mezőből állnak. Minden
mezőnek van egy tereptípusa, amelyik egy erőforrást termel. Időn-
ként meg kell számolnod, hogy egységek és városok között hány
mező távolság van. Ilyenkor az ellenséges városok, seregek és Ten-
ger mezők is beleszámítanak, a felfedezetlen térségek azonban nem.

A Győzelem
A játék a 6. Kör után ér véget, vagy pedig akkor, ha az egyik
játékosnak nincs egyetlen városa sem az Állapot fázis
megkezdésekor. A játékot a legtöbb Győzelmi Pontot (GYP)
gyűjtő játékos nyeri.

Minden játékos megszámolja a GYP-it (a fél pontokat is):

•	1 GYP a játéktáblán található saját városelemenként

•	½ VP minden egyes Fejlődésedért

•	5 VP Csodánként

•	2 VP Célonként

•	Eseménykártyákért (csak néhányuk ad GYP-t)

Pontegyenlőség esetén az a játékos győz, aki felépítette a Nagy
Piramis Csodát. Máskülönben egyenként végig kell menni a fenti
listán, a tetejéről kezdve. Az a játékos győz, akinek a legtöbb pontja
jön össze a városelemekből, majd ha ez is egyenlő, akkor a
Fejlődésekért kapott pontokat kell összehasonlítani, és így tovább.
Ha még így is egyenlőség áll fenn, akkor a játéknak több győztese
van.

Megjegyzés: A 23. oldalon található Játék Befejezés Változatok rész
leírást nyújt arról, hogy a játék miként fejeződhet be, illetve tarthat
tovább, mint 6 Kör.

Erőforrások
A játékban 5 féle erőforrás található. Étel, Érc és Fa a városaid 
környékén, a földeken dolgozva gyűjthetők be, míg az Ötletek és az 
Arany fejlődések és épületek útján gyarapíthatók.

Fejlődések vásárlásakor az Ötlet erőforrások helyettesíthetik az 
Ételt, az Arany pedig „dzsóker”erőforrás, amely bármely más 
erőforrást képes helyettesíteni.

Egységek
A játékban három féle egység található.

•	Telepesek: Képesek városokat alapítani, azonban nem harcolnak.

•	Seregek: Képesek harcolni, és városokat elfoglalni.

•	Hajók: Képesek Szárazföldi egységeket szállítani, és más Hajókkal
harcolni.

Kultúra & Boldogság Szint
A Kultúra és Boldogság mutatók jelölik a Kultúrád és a Hangulatod 
maximális mértékét.

Egyes fejlődések kék (kultúra), vagy sárga (boldogság) kerettel rendel-
keznek. Mindig, amikor ilyen fejlődést vásárolsz, akkor léptesd a meg-
felelő mutatót a játékostábládon található Mérlegen. Amikor eléred a 
8-at (a Mérleg legmagasabb értéke), akkor a mutató egyszerűen nem 
megy tovább, még akkor sem, ha újabb fejlődésre teszel szert.

Kultúra & Hangulatjelzők
Továbbá, minden alkalommal, amikor egy ilyen fejlődést (kék, vagy 
sárga körvonalút) vásárolsz, akkor kapsz egy megfelelő jelzőt 
(Kultúrajelzőt a kék keretes fejlődésekért és Hangulatjelzőt a sárga 
keretesekért). Amennyiben a Kultúra/Boldogság Szinted 8, és bár a 
mutató nem mozdul, a jelzőt akkor is megkapod (egy típusból 8-nál 
több jelződ azonban nem lehet).

A Hangulatjelzőket a „Városfejlesztés” akciónál használjuk, a Kultúra-
jelzőket pedig a „Kulturális Befolyás” akciónál kell elkölteni, amikor 
Csodákat építesz. A Hangulatjelzők hátoldala vörös és egy dühös ar-
cot ábrázol, ezzel jelezve a „dühös” városokat.

Étel Érc ÖtletFa Arany

Természeti Erőforrások Különleges Erőforrások
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NNNööövvvééénnnyyygggaaazzzdddááálllkkkooodddááásss
A városaid 
„Begyűjthetnek” Ételt 
Termőterület mezőkről és 
Fát Erdő mezőkről

Étel korlátozás a 
„RRRaaakkktttááárrr” fejlődés 
megszerzéséig.

ÁÁÁrrruuucccssseeerrreee
AAAAAAAAA::: Válts át legfeljebb 3 
erőforrást Aranyra, vagy 
Kultúrajelzőre (vagy ve-
gyesen)

BBBááánnnyyyááássszzzaaattt
A városaid „Begyűjthetnek” 
Ércet Hegység mezőkről

MMMűűűvvvéééssszzzeeettt   &&&   SSSzzzooobbbrrrááássszzzaaattt
Fizess 1 Kultúrajelzőt, 
hogy akcióköltség nélkül 
használd a „Kulturális Be-
folyás” akciót 
(fordulónként egyszer)

HHHaaalllááássszzzaaattt                                 KKKiiikkkööötttőőő

A városaid „Begyűjthetnek” 
Ételt egy szomszédos Ten-
ger mezőről

MMMaaattteeemmmaaatttiiikkkaaa
A „Tervezés” és az „Utak” 
Étel költség nélkül 
vásárolhatók meg

ÍÍÍrrrááásss                                             AAAkkkaaadddééémmmiiiaaa

Húzz 1 Akciót + 1 Célkártyát, 
ha van bármilyen Kormány-
zás fejlődésed, vagy éppen 
most szerezted meg az elsőt

SSSzzzaaavvvaaazzzááásss
Fizess 1 Hangulatjelzőt, 
hogy akcióköltség nélkül 
használj egy 
„Városfejlesztés” akciót

HHHaaarrrcccááássszzzaaattt     EEErrrőőődddííítttmmmééénnnyyy

- „Mozgathatsz” Seregeket
- Használhatod az Ak-
ciókártyák harci hatásait

NNNaaaccciiiooonnnaaallliiizzzmmmuuusss
Kapsz 1 Hangulat, vagy egy 
Kultúrajelzőt, ha legalább 
egy Sereget, vagy Hajót 
„Építesz”

MMMiiitttooolllóóógggiiiaaa               TTTeeemmmppplllooommm

Fizethetsz 1 Hangulatjelzőt, 
hogy ne csökkenjen egy 
város hangulata 
Eseménykártya hatására

DDDooogggmmmaaa
- Új Templom = Ingyen 
„Teokrácia” fejlődés
- Legfeljebb két Ötleted 
lehet

ÖÖÖnnntttööözzzééésss
- A városaid „Begyűjthetnek” 
Ételt Pusztaság mezőlről
- Hagyd figyelmen kívül az 
„Éhínség” eseményeket

KKKeeerrreeessskkkeeedddeeelllmmmiii   ÚÚÚtttvvvooonnnaaalllaaakkk
A forduló kezdetén: Kapsz 1 
Ételt minden olyan 
Telepesért/Hajóért, amelyik 2 
mező távolságon belül van 
egy másik játékos „nem-
dühös” városától (max. 4-et)

TTTeeerrrvvveeezzzééésss
- Fedd fel a felső Csodát
- AAAAAAAAA::: Aktiválj egy „nem-
dühös” várost és építs egy 
Csodát

CCCiiirrrkkkuuussszzz   &&&   SSSpppooorrrttt
„Városfejlesztés”: A 
városaid eggyel kisebbnek 
minősülnek, mint ami-
lyenek valójában (min. 1)

TTTééérrrkkkééépppéééssszzzeeettt
AAAAAAAAA::: 1 Kultúrajelzőt és 1 Ötle-
tet kapsz minden olyan térsé-
gért, amelyben van legalább 
egy Hajód (fordulónként 1x)

CCCsssiiillllllaaagggááássszzzaaattt
A „Térképészet” és a 
„Navigáció” Étel költség 
nélkül vásárolhatók meg

FFFiiilllooozzzóóófffiiiaaa
Kapsz 1 Ötletet, amikor egy 
„Tudomány” fejlődésre 
teszel szert és már megsze-
rezted ezt a fejlődést

HHHaaatttaaalllooommmmmmeeegggooossszzztttááásss
Az ellenfelek nem növelhe-
tik a „Kulturális Befolyás” 
távolságát/dobásait a „bol-
dog” városaiddal szemben

SSSooorrrooozzzááásss
Minden egység „Építés” 
akciónál: Az egyetlen 
Seregből álló egység kifi-
zethető 1 Hangulatjelzővel

TTToootttaaallliiitttaaarrriiizzzmmmuuusss
Az ellenfelek nem növelhetik 
a „Kulturális Befolyás” távol-
ságát/dobásait az olyan 
városaiddal szemben, ahol 
Sereg van

ÁÁÁllllllaaammmvvvaaallllllááásss
Hajts végre „Városbővítést” 
egy Templommal, Étel meg-
fizetése nélkül (fordulónként 
egyszer)

HHHiiitttbbbuuuzzzgggóóósssááággg
Az ellenfelek nem növelhetik 
a „Kulturális Befolyás” távol-
ságát/dobásait az olyan 
városaiddal szemben, ahol 
Templom van

RRRaaakkktttááárrr
Megszűnik a két Étel korlát

PPPééénnnzzz
A kereskedelmi útvonalak 
részben, vagy teljes 
egészében Aranyat ter-
melnek Étel helyett

KKKööözzzeeegggéééssszzzsssééégggüüügggyyy
(((TTTeeerrrvvveeezzzééésss)))

- „Városbővítéskor” fizess 1 
Ételt, h. kapj egy Telepest
- Ignoráld a „Pestis” és 
„Járvány” eseményeket

AAAlllkkkoootttááásssoookkk
1) Fedd fel a felső Csodát
2) Válassz egy Csodát; 
csak te építheted meg, 
méghozzá akcióköltség 
nélkül

HHHaaadddiiihhhaaajjjóóókkk
Tengeri ütközetek + Szárazföl-
di csaták, ahol Seregek Hajókat 
hagynak el: semlegesíts egy 
„találatot” az 1. körben

KKKééémmmiiiaaa
A „Kohászat” Étel költség 
nélkül vásárolható meg

KKKööözzzoookkktttaaatttááásss
Kapsz 1 Ötlet erőforrást, 
amikor egy olyan városból 
„gyűjtesz be”, ahol van 
Akadémia

PPPooolllgggááárrrjjjooogggoookkk
- AAAAAAAAA::: Kapsz 3 Hangulatjelzőt
- „SSSooorrrooozzzááásss” fejlődés: 1 Sereg 
egység 2 Hangulatjelzőbe
kerül

OOOssstttrrrooommmooolllááásss
Semlegesítheted egy Erődít-
mény képességét:
- támadás (fizess 2 Fát)
- egy „találat” semlegesítése 
(fizess 2 Ércet)

TTTeeellljjjhhhaaatttaaalllooommm
Fizess 2 Hangulatjelzőt, hogy 
egy extra akciót hajts végre 
(fordulónként egyszer)

PPPaaapppsssááággg
Kapsz egy „Tudomány” fej-
lődést, Étel megfizetése nél-
kül (fordulónként egyszer)

ÁÁÁttttttééérrrííítttééésss
„Kulturális Befolyás”:
- Sikeres, ha egy dobás ered-
ménye 4+
- Siker = Kapsz 1 Kultúrajelzőt

NNNaaagggyyygggaaazzzdddaaasssááággg
Fizess 1 Ételt (0-t, ha van 
„Utak” fejlődésed), hogy 
legfeljebb 2 mező távol-
ságban lévő Szárazföld 
mezőkről „Gyűjts be” 
(fordulónként egyszer)

AAAdddóóózzztttaaatttááásss                        (PPPééénnnzzz)
AAAAAAAAA::: Fizess 1 Hangulatjelzőt 
és kapsz 1 Aranyat minden 
városod után (fordulónként 
egyszer)

UUUtttaaakkk                  (TTTeeerrrvvveeezzzééésss)

Amikor egységet/csoportot 
„Mozgatsz” a városodba/
városodból:
- 2 mezőt „Mozogj” (fizess 1 Ételt)
- Ignoráld a terepet (fizess 1 Ércet)

SSSzzzííínnnhhhááázzz   &&&   ZZZeeennneee
Válts át egy Hangulatjelzőt 
Kultúrajelzőre, vagy fordít-
va (fordulónként egyszer)

NNNaaavvviiigggáááccciiióóó         (TTTééérrrkkkééépppéééssszzzeeettt)

A Hajók „Mozoghatnak” a 
játéktábla körül, a mozgás 
irányban a legközelebbi 
Tenger mezőre

KKKooohhhááássszzzaaattt                           (KKKééémmmiiiaaa)

- Az „Acélfegyvereknek” 
nincs Étel és Érc költsége
- Ha már megvan az 
„Acélfegyverek”, akkor 
kapsz 2 Ércet

IIInnngggyyyeeennneeesss   OOOkkktttaaatttááásss
Kapsz 1 Hangulatjelzőt, ami-
kor olyan fejlődést vásárolsz, 
amelyik Aranyat, Ötletet, 
vagy mindkettőt használja 
(fordulónként egyszer)

GGGaaazzzdddaaasssááágggjjjooogggoookkk
- Minden fordulód első 
„Begyűjtés” akciója költség-
mentes
- A további „Begyűjtés” 
akciók 2 Hangulatjelzőbe 
kerülnek

AAAcccééélllfffeeegggyyyvvveeerrreeekkk
[[[VVVááásssááárrrlllááássskkkooorrr   fffiiizzzeeessssss   +++222   ÉÉÉrrrccceeettt]]]
A Seregeid +1 „találatot” 
érnek el az 1. körben az 
„Acélfegyverek” nélküli 
Seregek ellen

KKKééénnnyyyssszzzeeerrrmmmuuunnnkkkaaa
Fizess 1 Hangulatjelzőt, hogy a 
„dühös” városaid aktiváláskor 
„semlegesként” viselkedjenek 
ebben a fordulóban (a „dühös” 
városok továbbra is csak 
egyszer aktiválódhatnak)

SSSzzzeeerrrtttaaarrrtttááásssoookkk
Az erőforrások (kivéve az 
Ötletet) Hangulatjelzőként 
fizethetők ki „Városfej-
lesztéskor”, 1:1 arányban

FFFaaannnaaatttiiizzzmmmuuusss
Csata egy templomos város-
ban:
- +2 HÉ a harc első dobásánál
- Vesztes csata = Kapsz egy 
ingyen Sereg egységet az 
egyik városodba

FFFeeejjjlllőőődddééésss
VVVááárrrooosssaaalllaaapppííítttááásss   (Telepes szük-

séges)

VVVááárrrooosss   AAAkkktttiiivvvááálllááásssaaa
(ezután ezek valamelyike):

Egységek „Építése”
Erőforrások „Begyűjtése”
„Városbővítés”

MMMooozzzgggááásss (3 egység/csoport)

VVVááárrrooosssfffeeejjjllleeessszzztttééésss

KKKuuullltttuuurrrááállliiisss   BBBeeefffooolllyyyááásss

111   GGGYYYPPP   VVVááárrrooossseeellleeemmmeeennnkkkééénnnttt
111///222   GGGYYYPPP   FFFeeejjjlllőőődddéééssseeennnkkkééénnnttt

555   GGGYYYPPP   CCCsssooodddááánnnkkkééénnnttt
222   GGGYYYPPP   CCCééélllooonnnkkkééénnnttt
EEEssseeemmmééénnnyyyeeekkkééérrrttt   jjjááárrróóó   GGGYYYPPP

EEEgggyyyssséééggg KKKöööllltttssséééggg IIInnnfffooorrrmmmáááccciiióóó

Telepes Nem harcol. AAAAAAAAA::: várost alapíthat

Sereg +1 kocka a harcban

Hajó
+1 kocka a harcban. Csak Kikötővel 
ellátott Tenger mezőre építhető

VVVááárrrooossseeellleeemmm                     KKKöööllltttssséééggg IIInnnfffooorrrmmmáááccciiióóó

Település
• Egy város alapítása
• nem lehet Kulturális Befolyás célpontja

Templom Kapsz egy Hangulat, vagy egy Kultúra-
jelzőt, amikor felépül

Erődítmény
Egy csatában a harc első dobásánál:
• +1 kocka a harc dobásánál
• Semlegesít egy „találatot”

Akadémia Kapsz 2 Ötletet, amikor felépül

Kikötő

• A város is „Építhet” Hajókat
• „Halászat” fejlődés: A város 1 Étel 
helyett „Begyűjthet” 1 Aranyat és
1 Hangulatjelzőt egyetlen Tenger 
mezőről

111)))   CCCééélll   ttteeellljjjeeesssííítttvvveee???
AAA   jjjááátttééékkk   iiitttttt   ééérrr   vvvééégggeeettt   aaa   666...   KKKööörrr   uuutttááánnn,,,   
vvvaaagggyyy   hhhaaa   aaazzz   eeegggyyyiiikkk   jjjááátttééékkkooosssnnnaaakkk   
nnniiinnncccsss   vvvááárrrooosssaaa...

222)))   IIInnngggyyyeeennn   fffeeejjjlllőőődddééésss

333)))   KKKááárrrtttyyyááákkk   hhhúúúzzzááásssaaa (1 Akció + 
1 Cél)

444)))   111---eeesss   mmmééérrreeetttűűű   vvvááárrrooosss   
eeellltttööörrrllléééssseee???

555)))   EEElllsssőőő   JJJááátttééékkkooosss   
mmmeeeggghhhaaatttááárrrooozzzááásssaaa

TTTeeellleeepppeeesss

NNNööövvvééénnnyyygggaaazzzdddááálllkkkooodddááásss
A városaid A városaid 
„Begyűjthetnek” Ételt 
Termőterület
Fát Erdő mezőkről

ÖÖÖnnntttööözzzééésss

NNNööövvvééénnnyyygggaaazzzdddááálllkkkooodddááásss

ről és 

BBBááánnnyyyááássszzzaaattt
A városaid „Begyűjthetnek” 
Ércet Hegység mező
A városaid „Begyűjthetnek” 
Ércet Hegység mező
A városaid „Begyűjthetnek” 

TTTeeerrrvvveeezzzééésss

Pusztaság

Hegység

Termőföld

Egy
Kezdőtérség

A Mérleg
Minden játékos rendelkezik egy Játékostáblával. Ezek felső részét
úgy nevezzük, hogy „A Mérleg”, amelyek 0-8 közötti számokat
tartalmazó rubrikákból állnak. A játék elején a Kultúra és a Bol-
dogságmutatóidat helyezd a „0” mezőre, csakúgy, mint az összes
erőforrás jelzőt (kivéve az Ételt, melyik a „2” mezőről indul).
Amikor további erőforrásokhoz jutsz, akkor a jelzőkkel felfelé
mozogsz a Mérlegen, és lefelé, amikor elköltöd az erőforrásaidat.

A Kultúra és a Boldogságmutatóid akkor mozognak felfelé a Mér-
legen, amikor a színeikkel keretezett fejlődéseket vásárolsz.

Fontos: A 2. (II) rubrikában a következő felirat olvasható: „Étel 
korlátozás a „Raktár” fejlődés megszerzéséig”. Ez azt jelenti, hogy
addig nem lehet 2-nél több Ételed, amíg meg nem vásárolod a
„Raktár” fejlődést. A 3. (III), az 5. (V.) és a 7. (VII) rubrikákban
az „Esemény!” felirat olvasható. Ez azt jelenti, hogy valahányszor
a Kultúra, vagy a Boldogság Szinted elér egy ilyen mezőt, akkor
Eseménykártyát kell húznod! (Lásd az Eseménykártyák részt a 13.
oldalon.) Mindkét mutató eseményt vált ki, ami azt jelenti, hogy
egy játék folyamán elméletileg 6 Eseménykártyát húzhatsz fel.

Az erőforrások és a Kultúra/Boldogság Szint sohasem növelhetők
8 fölé, illetve nem mehetnek 0 alá.

Fejlődések
A Játékostábla másik része a Fejlődéseket tartalmazza. 12 Fejlődési
kategória létezik, melyek mindegyike 4 fejlődésből áll (a 20-22.
oldal bővebb részletezést nyújt egyes fejlődésekről).

Egyes fejlődések és kártyák az „AAA” rövidítést használják. Ez az
„AkárcsAk egy Akció” kifejezésből származik, és azt jelenti, hogy a
szöveg hatásának végrehajtása egy akcióba kerül.

A „Tengerészet”, „Oktatás”, „Hadviselés” és „Spiritualitás” kate-
góriák legfelső fejlődéseinél egy-egy városelem neve található. Ez
azt jelzi, hogy a fejlődés megvásárlásának feltétele az adott elem
megépítése.

Játékostábla & Játékos Segédlet

A vörös szöveg egyes fejlődések mellett, előfeltételei az adott
fejlődések választásának.

A három szürke hátterű kategória, Kormányzás típusú.

Ezek mindegyikéről a 7. oldalon található bővebb ismertetés.

Játékos Segédlet
A Játékos Segédlet a Hangulat és Kultúrajelzők tárolására
szolgál, valamint fontos információkat tartalmaz. Ha már gya-
korlott játékos vagy, akkor a Segédlet nélkül is játszhatsz, és a
jelzőidet a Mérleg utolsó mezőjén (VIII) tárolhatod.

Térségek
A Clash of Cultures játéktáblája számos, képpel lefelé fordított
térségből tevődik össze. Ezek a játék folyamán kerülnek felfedésre,
így alkotva egyedi térképet játékról-játékra. Kizárólag a játékosok
kezdőtérségei kerülnek felfedésre a játék kezdetén.

Minden térség négy mezőből áll – ezek mindegyike eltérő tereptí-
pussal rendelkezik, amelyek egy-egy meghatározott természeti 
erőforrást biztosítanak.

Termőföld Étel

Hegység Érc

Erdő Fa

Tenger Étel  
(Feltétele a 
„Halászat”)

Pusztaság Étel
(Feltétele az „Öntözés”)

Megjegyzés: A kezdőtérségek kétoldalasak. A két oldal között a kü-
lönbség a Hegység és az Erdő mezők elhelyezkedésében van. A térkép 
előkészítésétől függ, hogy melyik oldalt kell használni.

MMMEEEZZZŐŐŐGGGAAAZZZDDDAAASSSÁÁÁGGGMMMEEEZZZŐŐŐGGGAAAZZZDDDAAASSSÁÁÁGGG ÉÉÉPPPÍÍÍTTTÉÉÉSSSÉÉÉPPPÍÍÍTTTÉÉÉSSS TTTEEENNNGGGEEERRRÉÉÉSSSZZZEEETTTTTTEEENNNGGGEEERRRÉÉÉSSSZZZEEETTT

ESEMÉNY!ESEMÉNY! ESEMÉNY!ESEMÉNY! ESEMÉNY!ESEMÉNY!

OOOKKKTTTAAATTTÁÁÁSSSOOOKKKTTTAAATTTÁÁÁSSS

Erdő

HHHAAADDDVVVIIISSSEEELLLÉÉÉSSSHHHAAADDDVVVIIISSSEEELLLÉÉÉSSS SSSPPPIIIRRRIIITTTUUUAAALLLIIITTTÁÁÁSSSSSSPPPIIIRRRIIITTTUUUAAALLLIIITTTÁÁÁSSS

GGGAAAZZZDDDAAASSSÁÁÁGGGGGGAAAZZZDDDAAASSSÁÁÁGGG KKKUUULLLTTTÚÚÚRRRAAAKKKUUULLLTTTÚÚÚRRRAAA TTTUUUDDDOOOMMMÁÁÁNNNYYYTTTUUUDDDOOOMMMÁÁÁNNNYYY DDDEEEMMMOOOKKKRRRÁÁÁCCCIIIAAADDDEEEMMMOOOKKKRRRÁÁÁCCCIIIAAA ÖÖÖNNNKKKÉÉÉNNNYYYUUURRRAAALLLOOOMMMÖÖÖNNNKKKÉÉÉNNNYYYUUURRRAAALLLOOOMMM TTTEEEOOOKKKRRRÁÁÁCCCIIIAAATTTEEEOOOKKKRRRÁÁÁCCCIIIAAA

AAAKKKCCCIIIÓÓÓKKKAAAKKKCCCIIIÓÓÓKKK ÁÁÁLLLLLLAAAPPPOOOTTT   FFFÁÁÁZZZIIISSSÁÁÁLLLLLLAAAPPPOOOTTT   FFFÁÁÁZZZIIISSS

EEEGGGYYYSSSÉÉÉGGGEEEKKK   &&&   VVVÁÁÁRRROOOSSSEEELLLEEEMMMEEEKKKEEEGGGYYYSSSÉÉÉGGGEEEKKK   &&&   VVVÁÁÁRRROOOSSSEEELLLEEEMMMEEEKKK

GGGYYYŐŐŐZZZEEELLLMMMIII   PPPOOONNNTTTOOOKKKGGGYYYŐŐŐZZZEEELLLMMMIII   PPPOOONNNTTTOOOKKK
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Városok
Városok Alapítása
A telepesek alapíthatnak városokat akcióként. A részletekért lásd
a 8. oldalt.

A Város Mérete
A városok mérete 5-ös nagyságig növelhetők (az alap Település,
plusz egy-egy a négy féle városelemből). A város mérete meg-
egyezik az azt alkotó városelemek számával. Például egy olyan
város, amelyik egy Településből, egy Templomból és egy
Erődítményből áll, 3-as méretű.

A város mérete a következőkre van hatással:

• Mennyi erőforrást képes „Begyűjteni” a város
• Mennyi egységet képes „Építeni” a város
• Milyen erős a „Kulturális Befolyása” (10. oldal)

Méret Korlát
Nagy város építéséhez népes civilizációra van szükséged. Egy város
mérete nem növekedhet nagyobbra, mint a birtokodban lévő városok
száma. Például, ha három városod van, akkor ezek egyike sem lehet
nagyobb méretű, mint három. Azonban ha egy város elért egy
bizonyos méretet, akkor azt megtartja még akkor is, ha később
városokat veszítesz.

Városelemek

Település
A Település elem az alapja minden városnak
és azt jelöli, hogy kié a város.

Akadémia (feltétele az „Írás” fejlődés)
Kapsz 2 Ötletet, amikor felépül.

Templom (feltétele a „Mitológia” fejlődés)
Kapsz 1 Hangulatjelzőt, vagy 1 Kultúrajelzőt,
amikor felépül.

Kikötő* (feltétele a „Halászat” fejlődés)
• A város is „Építhet” Hajókat.
• „Halászat” fejlődés: A város Étel helyett
„Begyűjthet” 1 Aranyat és 1 Hangulatjelzőt
egyetlen Tenger mezőről.

Egyik akciódként növelheted egy város méretét. Ezt a növekedést
a négy különböző városelem egyike jelzi (lásd a Város Aktiválása:
Városbővítés részt a 8. oldalon). Mindegyik egyedi előnyt
biztosít, ám rendelkezned kell bizonyos fejlődéssel, mielőtt
felépítenéd. Az Erődítmények és a Kikötők csak azokban a
városokban biztosítanak előnyöket, amelyekben megépültek.

* Kikötők csak Tenger mezővel szomszédos városokban épülhetnek. A
Kikötő elemet úgy kell lehelyezni, hogy belelógjon egy Tenger mezőbe.
Ez a bizonyos Tenger mező az, ahová a város által épített Hajókat
helyezed.

Erődítmény (feltétele a „Harcászat” fejlődés)
Egy csatában a harc első dobásánál:
• +1 kocka a harc dobásánál
• Semlegesít egy „találatot”

• Eseménykártyák: Természeti és kulturális csapások, mint
például a földrengések, éhínség és polgárháborúk csökkent-
hetik a városok hangulatát.

• Behódolás: Ha egy várost elfoglal egy másik játékos, akkor a
város „dühös” lesz.

• Barbár támadás: Ha a Barbároknak sikerül „találatot”
elérniük egy város ellen, akkor a város hangulata csökken (lásd
a Barbárok részt a 13. oldalon).

A Város Hangulata
A városoknak három különböző hangulati állapota lehet: „semleges”
(minden város így indul), „dühös” és „boldog”. Egy „boldog” várost
a Település elemére egy, a sárga oldalával felfelé lerakott Hangulat-
jelzővel, míg a „dühös” várost egy, a vörös oldalával felfelé lerakott
Hangulatjelzővel kell jelölni. A Hangulatjelző nélküli városok
„semlegesek”.

• A „Boldog” városok eggyel nagyobb méretűnek minősülnek.
Például a 2-es méretű „Boldog” város aktiváláskor 2 erőforrás
helyett 3-at képes „Begyűjteni”.

• A „Dühös” városok 1-nek számítanak a fentebb említett akciók 
esetén („Építés” és „Begyűjtés”). Továbbá a méretük nem
növekedhet, és fordulónként csak egyszer aktiválódnak.

Egy város hangulata növekszik a „Városfejlesztés” használatával (lásd
a 10. oldalt).

Egy város hangulata a következő okok miatt csökkenhet:

• Többszöri Aktiválás: Ha egy várost egynél többször aktiválsz egy
fordulóban, akkor a városod hangulata egy szinttel kisebb lesz
minden egyes további aktiválás végén. Tehát ha egy „boldog”
várost második alkalommal is aktiválsz, akkor az „semlegessé”
válik. Ha egy harmadik alkalommal is aktiválod, akkor a város
„dühös” lesz. A hangulat csökkenése mindig az utolsó dolog,
amely a többedszeri aktiválás alkalmával bekövetkezik.

Példa: Ferinek van egy 3-as méretű „boldog” városa és aktiválja, hogy
„Begyűjtse” az erőforrásokat. Ezáltal 4 erőforrásra tesz szert (3 a város
mérete miatt, valamint 1 azért mert a város „boldog”). Ezután újra
aktiválja és újabb 4 erőforrást kap.

Az erőforrások begyűjtése után azonban a város hangulata „semlegesre”
csökken. Egy harmadszori aktiválás 3 erőforráshoz juttatná (3 a város
alap mérete miatt). A város ezután „dühössé” válna. További
aktiválásokkal már csak 1 erőforrást adna egészen addig, amíg a
hangulat nem javulna.

árosok
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A Játék Menete

AGRICULTURE

ECONOMICS

CONSTRUCTION

CULTURE

MARITIME

SCIENCE

EDUCATION

DEMOCRACY

WARFARE

AUTOCRACY

SPIRITUALITY

THEOCRACY

Farming

Your cities may “Collect” 

Food from Fertile spaces and 

Wood from Forest spaces

Food limit until the 

“Storage” advance 

is acquired 

EVENT! EVENT! EVENT!

Bartering

AAA : Exchange up to 

3 resources into Gold or 

Culture tokens (or a mix)

Mining

Your cities may “Collect” 

Ore from Mountain spaces

Art & Sculptures

Pay 1 Cult. token to take a 

“Cult. Influence” action at no 

action cost (once per turn) 

Fishing                    Port

Your cities may “Collect” 

Food from one adjacent  

Sea space

Mathematics

“Engineering” and “Roads” 

can be bought at no Food 

cost

Writing         Academy

Draw 1 Action + 1 Obj. Card  

if you have any Gov. adv. or 

upon getting your first one 

Voting

Pay 1 Mood token to take a 

“Civic Improvement” action 

at no action cost

Tactics             Fortress

• You may “Move” Armies    

• You may use combat 

effects on Action Cards

Nationalism

Get 1 Mood or Culture 

token after “Building” at 

least one Army or Ship

Myths                Temple

You may pay 1 Mood token 

to avoid reducing a city’s 

mood due to an Event Card

Dogma

• New Temple = Free 

“Theocracy” advance  

• You have a limit of 2 Ideas

Irrigation

• Your cities may “Collect” 

Food from Barren spaces  

• Ignore “Famine” events

Trade Routes

Start of turn: Get 1 Food per 

Settler/Ship within 2 spaces 

of a unique foreign “non-

angry” player city (max. 4)

Engineering

• Reveal the top Wonder 

• AAA : Activate a “non-angry” 

city and build a Wonder

Circus & Sports

“Civic Improvement”: Your  

cities are considered one size 

smaller than they are (min. 1)

Cartography

AAA : Get 1 Culture token and 

1 Idea per region with at least 

one of your Ships (once per turn)

Astronomy

“Cartography” and 

“Navigation” can be 

bought at no Food cost

Philosophy

Get 1 Idea when you get 

a “Science” advance and 

upon getting this advance

Separation of Power

Opponents cannot boost 

“Cult. Influence” range/rolls 

vs. your “happy” cities

Draft

Each “Build” units action: 

A single Army unit may be 

paid for with 1 Mood token

Totalitarianism

Opponents cannot boost 

“Cult. Influence” range/rolls 

vs. your cities with Armies

State Religion

“Increase City Size” with 

a Temple without paying 

any Food (once per turn)

Devotion

Opponents cannot boost 

“Cult. Influence” range/rolls 

vs. your cities with Temples

Storage

You are no longer limited 

to two Food

Currency

Trade routes may in part or 

completely produce Gold 

instead of Food

Sanitation (Engineering)

• When “Increasing City Size” 

pay 1 Food to get a Settler    

• Ignore “Plague” and 

“Epidemic” events

Monuments

1) Reveal the top Wonder 

2) Pick a Wonder; only you 

may build it and you do so 

at no action cost

Warships

Naval battles + Land battles 

where Armies leave Ships: 

Cancel 1 “hit” in 1

st

 round 

Chemistry

“Metallurgy” can be 

bought at no Food cost

Public Education

Get 1 Idea resource when 

“Collecting” from a city with 

an Academy

Civil Liberties

• AAA : Get 3 Mood tokens     

• “Draft” advance: 1 Army 

unit costs 2 Mood tokens

Siegecraft

Cancel a Fortress’s ability: 

• to attack (pay 2 Wood) 

• to cancel a “hit” (pay 2 Ore)

Absolute Power

Pay 2 Mood tokens to take  

an extra action (once per turn)

Priesthood

Get a “Science” advance 

without paying any Food  

(once per turn)

Conversion

“Cultural Influence”: 

• Success on a roll of 4+ 

• Success = Get 1 Culture token

Husbandry

Pay 1 Food (0 if you have 

“Roads”) to “Collect” from 

Land spaces up to 2 spaces 

away (once per turn)

Taxation (Currency)

AAA : Pay 1 Mood token 

and get 1 Gold for each city 

you have (once per turn)

Roads (Engineering)

When you “Move” a unit/ 

group to/from your city: 

• Move 2 spaces (pay 1 Food) 

• Ignore terrain (pay 1 Ore)

Drama & Music

Exchange a Mood token 

into a Culture token or vice 

versa (once per turn)

Navigation (Cartography)

Ships may “Move” around 

the board to the nearest 

Sea spaces in the direction 

moved

Metallurgy (Chemistry)

• “Steel Weapons” costs 

neither Food nor Ore. 

• Get 2 Ore if you already 

have “Steel Weapons” 

Free Education

Get 1 Mood token when 

buying an advance using 

Gold, Ideas or a mix of both 

(once per turn)

Economic Liberty

• Your first “Collect” action 

each turn has no action cost  

• Additional “Collect” 

actions cost 2 Mood tokens

Steel Weapons

[Pay +2 Ore to acquire]

Your Armies do +1 “hit” 

the 1

st

 round vs. Armies 

without “Steel Weapons”

Forced Labor

Pay 1 Mood token to have 

your “angry” cities act as 

“neutral” this turn when 

activated (“angry” cities can 

still only be activated once)

Rituals

Resources (excluding Ideas) 

can be spent as Mood tokens 

for “Civic Improvement” at 

a 1:1 rate

Fanaticism

Battle in a city with Temple: 

• +2 CV on first combat roll

•  Lost battle = Get a free Army 

unit in one of your cities

ék

A Játék Egy Köre
A Játék Körökből és Fordulókból áll. Minden Körben a játékosok
három Fordulót hajtanak végre.

Egy forduló során egy játékos három akciót hajthat végre, majd a
tőle balra ülő játékos hajtja végre az akcióit. Miután minden
játékos végrehajtotta a három fordulóját, és azok mindegyikében a
három akciót, akkor a kör az Állapot Fázissal véget ér. Az Állapot
Fázis után új kör kezdődik. A Fordulójelölő a körök és a fordulók
nyomon követésére szolgál.

Egy 3-játékos játék Adéllal, Vilmossal és Kristóffal a
következőképpen zajlik:

1. Kör

Adél 1. fordulója: 3 akció
Vilmos 1. fordulója: 3 akció
Kristóf 1. fordulója: 3 akció
Adél 2. fordulója: 3 akció
...
Vilmos 3. fordulója: 3 akció
Kristóf 3. fordulója: 3 akció

Állapot Fázis - ezután kezdődik a 2. Kör

Akciók
Egy játékos fordulónként 3 akciót hajthat végre. A akciókat a
játékos tets őleges sorrendben és többs ör is végrehajthatja (a
„Kulturális efolyás minda onáltal fordulónként csak egys er
has nálható).
A hat lehetséges akció:

1 - Fejlődés
2 - Városalapítás
3 - Város Aktiválása (valamelyik a háromból)

• egységek „Építése”
• erőforrások „ egyűjtése”
• „Városbővítés

4 - Egységek Mozgatása (legfeljebb 3 egység/csoport)
5 - Városfejlesztés
6 - Kulturális Befolyás

1 - Fejlődés
Egy fejlődés megvásárlásához a Fejlődés akciót válaszd. Egy
fejlődés szokásos ára 2 Étel (vagy Ötletek olyan fejlődés
megvásárlásakor, ahol azok 1:1 arányban helyettesíthetik az
Ételt). Minden megvásárolt fejlődés mellé helyezz egy kockát a
Játékostábládon. Ha ez kék keretes (kultúra), vagy sárga keretes
(boldogság), akkor a megfelelő mutatót mozgasd eggyel feljebb a
Mérlegen és kapsz 1 megfelelő jelzőt.

Minden alkalommal, amikor egy új kategóriában teszel szert egy
fejlődésre, akkor a kategória legelső fejlődését kell választanod -
nincs kivétel. Miután a felső fejlődés már a tied, akkor már
szabadon megvásárolhatod bármelyik másik fejlődést abban a
kategóriában, kivéve azokat, amelyek előfeltétellel rendelkeznek.

Előfeltételek
A fejlődések közül ötnél vörös felirat található, melyek a fejlődés
kategórián belüli előfeltételét határozzák meg. Például az „Utak”,
melynek megvásárlása előtt előbb meg kell szerezned a „Tervezést”.

Kormányzás Típusok
A három szürke hátterű kategória Kor-
mányzás kategória.

Minden Kormányzás kategória legfelső
fejlődése megvásárlásának előfeltétele egy
bizonyos fejlődés megléte. A példában a
„Nacionalizmus” előtt meg kell vásárolni
„Sorozás” fejlődést (ezt egy odamutató
nyíl jelzi). Egy Kormányzás kategória
legfelső fejlődésének megvásárlása után
már szabadon vehetsz új fejlődéseket az
adott kategóriából, vagy csak általános
fejlődéseket.

Megjegyzés: Kizárólag egyetlen Kormányzás
kategóriából lehetnek fejlődéseid. Amennyi-
ben egy második Kormányzás kategóriából
vásárolsz fejlődést, akkor a régi kategóriáról
helyezd át az összes kockát az új kategória
tetszőleges fejlődéseire.

Minden olyan fejlődés, amelyik a teljes for-
dulóra biztosít képességeket, vagy hatásokat,
akkor annak hatása megszűnik, amikor
eltávolításra kerül.

Példa: Adélnak három „Önkényuralom” fejlődése van. Később
megvásárolja a „Szavazás” fejlődést (a „Demokrácia” kategóriában).
Azonban ahelyett, hogy egy új kockát helyezne oda, egyszerűen
átmozgatja a kockákat a három Önkényuralom” fejlődésről a
„Demokrácia” kategóriába (közülük az egyik feltehetően a
„Szavazásra” kerül).

Városelemek Elérhetősége
A „Halászat”, az „Írás”, a „Harcászat” és a „Mitológia” fejlődések
mellett egy-egy városelem neve található. Ez azt jelenti, hogy annak
a fejlődésnek a megléte szükséges ahhoz, hogy az adott városelem-
mel bővíteni lehessen egy várost. (Lásd a Város Aktiválása: Város-
bővítés részt a 8. oldalon.)

Miért az étel?
Minden fejlődés 2 Ételbe kerül. Ez azért van így, mert
történelmileg úgy alakult, hogy az étel tömeges termelése
alapvető fontosságú volt a technológia és a kultúra fej-
lesztéséhez. Ez azt jelentette, hogy a megélhetéshez kevesebb
embernek kellett az élelmiszer megtermelésével foglalkoznia,
mialatt mások az életminőség javításával foglalatoskodhattak,
például kézművességgel, egyházi ügyekkel, tanítással,
művészettel, elmélkedéssel és katonáskodással.
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Termőföld

Tenger Pusztaság

ErdőHegység

Étel

Étel
(Feltétele a „Halászat”)

Étel
(Feltétele az „Öntözés”)

Érc Fa

2 - Városalapítás
Amikor egy Telepesed egy olyan mezőn tartózkodik, ahová egy
várost szeretnél, akkor egy akciód elköltésével alapíthatsz egyet.
Cseréld ki a Telepest egy Település elemmel. Több város alapítása
több akció (valamint több Telepes) felhasználásával történik.

A Telepesek olyan nem-Pusztaság mezőn alapíthatnak városokat,
ahol:

•	Nincsenek városok
•	Nincsenek idegen egységek

3 - Város Aktiválása
Egy akciód felhasználásával aktiválhatsz egy várost és abban a
városban a következők egyikét hajthatod végre: erőforrások
„Begyűjtése”, egységek „Építése”, vagy „Városbővítés”.

Amennyiben ugyanazt a várost másodszor, vagy harmadszor
aktiválod egy fordulón belül, akkor a városlakók kifejezik
nemtetszésüket és 1 fokozattal alacsonyabbra kell állítanod a város
hangulatát (lásd A Város Hangulata részt a 6. oldalon).

EGYSÉGEK ÉPÍTÉSE
A város méretével megegyező számú egységet „Építhetsz”
(+1-et, ha „boldog” és csak 1-et, ha „dühös”). Bármilyen kom-
binációban „Építhetsz” egységeket, Hajók azonban csak egy
olyan városban építhetők, amelyik rendelkezik Kikötővel.

Korlátozások
Léteznek korlátok, hogy egy város mekkora méretet érhet el:
• „Dühös” városok mérete nem növekedhet.
• Egy város mérete nem lehet nagyobb, mint a városaid teljes

száma.
• A városok minden városelem típusból csak egyet tartalmazhat-

nak.

Államvallás (Spiritualitás):
Hajts végre „Városbővítést” egy Templommal, Étel megfizetése nélkül
(fordulónként egyszer).

Telepes 2 Étel

Sereg 1 Étel, 1 Érc

Hajó

Az új Szárazföldi egységek a városra kerülnek, a Hajók pedig
a Kikötő Tenger mezőjére. Amennyiben ott ellenséges Hajó
tartózkodik, azonnal Tengeri ütközet veszi kezdetét.

Sereg Méretének Korlátja

Sohasem tartózkodhat 4-nél több egység egy mezőn (a Ha-
jón lévő Sereg egységek nem számítanak). A Hajóknál és a
Telepeseknél nincs korlátozás.

ERŐFORRÁSOK BEGYŰJTÉSE
A város méretével megegyező számú egységet „Gyűjthetsz be”
(+1-et, ha „boldog” és csak 1-et, ha „dühös”).

Olyan mezőről „Gyűjthetsz be”, amelyen város található,
valamint a várossal szomszédos mezőkről. Egy aktiválás alkal-
mával csak egy adott mezőről „Gyűjthetsz be” erőforrásokat.
Tehát egy 4-es méretű város 4 erőforrást „Gyűjthet be”, Ércből
azonban csak 1-et, ha csak egy Hegység mezővel érintkezik. A
begyűjthető erőforrás típusa a mező terep típusától függ:

ÁllaÁllaÁ mvallmvallmv ásallásall (Spiritualit(Spiritualit(S áspiritualitáspiritualit ):ás):ás
Hajts végre „Városbővítést” egy Templommal, Étel megfizetése nélkül
(fordulónként egyszer).

VÁROSBŐVÍTÉS
Egy város méretének növeléséhez 1 Ételt, 1 Ércet és 1 Fát kell
fizetned. Válaszd ki azt a városelemet, amely a városbővítést
jelképezi és illeszd a városhoz. Minden városelem egyedi
képességgel rendelkezik, és egy meghatározott fejlődés megléte
szükséges ahhoz, hogy városodhoz csatolhasd (lásd a Városok
részt a 6. oldalon).

VONATKOZÓ FEJLŐDÉSEK

Közegészségügy (Építés):
• „Városbővítéskor” fizess 1 Ételt, hogy kapj egy Telepest
• Hagyd figyelmen kívül a „Pestis” és a „Járvány” eseményeket.

A következő mezőkről sohasem „Gyűjthetsz be” erőforrásokat:
• Amelyen másik város van, függetlenül a tulajdonosától
• Amelyen idegen egység tartózkodik

VONATKOZÓ FEJLŐDÉSEK

Raktár (Mezőgazdaság): Megszűnik a két Étel korlát.

Öntözés (Mezőgazdaság):
• A városaid „Begyűjthetnek” Ételt Pusztaság mezőről.
• Hagyd figyelmen kívül az „Éhínség” eseményeket.

Nagygazdaság (Mezőgazdaság): Fizess 1 Ételt (0-t, ha van „Utak” 
fejlődésed), hogy legfeljebb 2 mező távolságban lévő Szárazföld mezőkről 
„Gyűjts be” (fordulónként egyszer).

Halászat (Tengerészet): A városaid „Begyűjthetnek” Ételt egy szom-
szédos Tenger mezőről.

Gazdaságjogok (Demokrácia):
• Minden fordulód első „Begyűjtés” akciója költségmentes.
• A további „Begyűjtés” akciók 2 Hangulatjelzőbe kerülnek.

2 Fa
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4 - Egységek Mozgatása
A „Mozgatás” akció lehetővé teszi, hogy legfeljebb három egységet,
vagy egységcsoportot mozgass. Egy csoport az (egy időben) egy me-
zőről egy másik mezőre mozgó több egységet jelent. Az egységeket/
csoportokat tetszőleges sorrendben mozgathatod. Az egy mezőn
tartózkodó egységeket nem kötelező ugyanarra a mezőre mozgatni
(vagy ugyanabban az időben), ám ilyenkor két (vagy több) külön-
böző csoportnak minősülnek. Amennyiben az egységeid olyan me-
zőre mozognak, ahol ellenséges egység, vagy város található, akkor
csata kezdődik. A csatákat azonnal rendezni kell, még mielőtt to-
vábbi egységek/csoportok mozognának (ld. a Harcot a 12. oldalon).
A Szárazföldi egységek egy Szárazföld mezőt léphetnek „Mozgás”
akciónként, míg a Hajók bármennyi egymással összeköttetésben ál-
ló Tengeri mezőn képesek áthaladni (lásd lejjebb a Hajók Mozgása
részt).
Fontos: Mindaddig nem mozgathatod a Sereg egységeidet, amíg a
„Harcászat” fejlődést meg nem veszed (Seregeket azonban addig is
„Építhetsz” és harcolhatsz is velük, amennyiben támadás éri őket).

SEREG MÉRETÉNEK KORLÁTJA
Sohasem lehet 4-nél több Sereg egység egy mezőn (a Hajón
lévő Sereg egységekre nem vonatkozik ez a korlátozás, egy
Hajón azonban legfeljebb két egység tartózkodhat).

Példa: A játékos a vörös Hajóval már megvette a „Navigáció” fej-
lődést. Az óramutató járásával ellentétes irányban, észak felé bár-
melyik Tenger mezőre átmozoghat, vagy pedig az óramutató járá-
sával megegyező irányban a felfedezetlen térségre léphet (át azon-
ban nem haladhat rajta).

A “Navigáció” Fejlődés

Miután megszerezted a „Navigáció” fejlődést, a Hajóid épessé
válna arra, hogy a hajózás irányában a játé tábla örül áthajózza-
na az egyi Tenger mező csoporttól az első elérhető Tenger
mezőre, vagy Tenger mező csoportra.

Megjegyzendő, hogy felfedezetlen térsége en nem haladhatsz át,
ráju azonban mozoghatsz, hogy felfedezd ő et. Lásd a Felfedezés
Hajó al részt a 19. oldalon.

Egységek Szállítása
Minden Hajó két Szárazföldi egység szállítására alkalmas. A Száraz-
földön való mozgás helyett, a Szárazföldi egységeidet Hajón egy
szomszédos Tenger mezőre, vagy ha már Hajón vannak, akkor egy
szomszédos Szárazföldi mezőre mozgathatod. Azt is megteheted,
hogy egy „Mozgás” akcióval a Szárazföldi egységeket és a Hajókat is
mozgatod, feltéve ha nem mozgatsz háromnál több egységet/cso-
portot, és minden egység/csoport akciónként csak egyszer mozog.
Példa: Vilmos szeretne egy Sereget egy Hajóra mozgatni, majd a Hajót
mozgatni és végül a Sereget a partra tenni.
Első „Mozgás” akció: Rámozgatja a Sereget a Hajóra egy szomszédos
Tenger mezőn. Ezután elmozgatja a Hajót (amelyiken a Sereg van) a
célhoz. Mivel még csak két egységet/csoportot mozgatott (a Sereget és a
Hajót), ezért még mindig van egy harmadik egység/csoport mozgása,
amelyet a játéktáblán bárhol végrehajthat.
Második „Mozgás” akció: Mivel a Sereg egyszer már mozgott, hogy
felszálljon a Hajóra, ezért egy második „Mozgás” akcióra is szüksége
van, hogy partra tehesse a Sereget. A Sereg partraszállása után, Vilmos
még mindig képes mozgatni két egységet/csoportot (beleértve a Hajót is,
amelyet visszaküldhet, hogy további seregeket vegyen fel).
A Szárazföldi egységek képesek elhagyni olyan Hajót, vagy felszállni
olyan Hajóra, amelyik éppen részt vesz egy csatában. Természetesen
olyan Szárazföldi egységek nem szállhatnak Hajóra, amelyek éppen
csatáznak.
Szabályismertetési Tanács: Érdemes megfontolni a Hajómozgatás
részleteinek ismertetését, egészen addig, ameddig olyan térségek nem
kerülnek felfedésre, amelyeken Tenger mezők találhatók. Addig elég
annyi is, hogy a Hajók a játék részei és hogy két Szárazföldi egység
szállítására alkalmasak. Mondd el azt, hogy bármely egymással kap-
csolódó Tenger mezőn képesek mozogni, és hogy „Navigációval” a
játéktábla körül is mozoghatnak. Majd amikor már elegendő térség
került felfedésre, akkor részletezheted a Hajók mozgásával
kapcsolatos szabályokat.

A „Navigáció”
nem használható
felfedezetlen térségeken
való áthaladásra

Mozgás Szárazföldön
Minden egység, vagy csoport „Mozgáson ént” egy mezőt léphet.
Azonban több mezőt is haladhatsz egy fordulóban, amennyiben
többször választod a „Mozgás” a ciót, ám van néhány orlátozás:

•	Csaták: Azo az egysége , amelye csatában vette részt
(beleértve a városostromot is), ugyanabban a fordulóban már
nem mozoghatna .

•	Hegységek: Azo az egysége , amelye Hegység mezőre mo-
zogna , ugyanabban a fordulóban már nem mozoghatna .

•	Erdők: Azo az egysége , amelye Erdő mezőre mozogna , is-
mét mozoghatna , hacsak ez a mozgás nem eredményez csatát.

Telepesek
A Telepese nem mozoghatna olyan mező re, amelye en idegen
egysége , vagy városo található , hacsa nem részei egy Seregne .

VONATKOZÓ FEJLŐDÉSEK

Hadászat (Hadviselés):
• „Mozgathatsz” Seregeket
• Használhatod az Akciókártyák harci hatásait

Utak (Építés):
Amikor egy egységet/csoportot „Mozgatsz” a városodba / városodból:
• 2 mezőt „Mozogj” (fizess 1 Ételt)
• Hagy figyelmen kívül a terepet (fizess 1 Ércet)

Hajók Mozgása
Egyetlen mező helyett a Hajó bármennyi egymással
össze öttetésben álló Tenger mezőn átmozoghatna . éldául, ha a
Hajó egy 6 egymással apcsolódó Tenger mező egyi én áll, a or
egyetlen „Mozgás” a cióval átmozoghat bármelyi mási apcso-
lódó mezőre. Ettől függetlenül az útvonalon végig ell mozogni,
mert ha egy olyan Tenger mezőre hajózol, ahol idegen Hajó
tartóz odi , a or azonnal meg ell állnod és harcolnod ell. Más
Hajó al csatázó Hajó már nem mozoghatna abban a fordu-
lóban.
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5 - Városfejlesztés 6 - Kulturális Befolyás

SSSZZZAAABBBÁÁÁLLLYYYÖÖÖSSSSSSZZZEEEFFFOOOGGGLLLAAALLLÁÁÁSSS
• Növeld egy város Hangulatát egy fokozattal olyan

módon, hogy a város méretével megegyező számú
Hangulatjelzőt fizetsz

• Hangulatjelzőid mértékéig növeld tetszőleges számú
városod Hangulatát tetszés szerinti fokozattal

SSSZZZAAABBBÁÁÁLLLYYYÖÖÖSSSSSSZZZEEEFFFOOOGGGLLLAAALLLÁÁÁSSS
1. Válassz ki egy várost (legalább 2-es méretűt) az egyik 

városod hatókörében (hatókör = a városod mérete).

2. Dobj a kockával – 5-ös, vagy 6-os eredmény sikeres.

3. Ha sikeres: Cseréld le a célpont város egyik városelemét 
egy ugyanolyan típusú saját színű városelemedre.

A Kulturális Befolyásod növelése:
• +1 hatókör minden egyes elköltött Kultúrajelzőért.
• +1 a kockadobás eredményéhez minden egyes, a dobás 

után elköltött Kultúrajelzőért.

Példa: Egy 3-as méretű városodtól 3 mezőre található egy idegen
város. A célpont város mérete 2, ezért célpontul választható. Azonban
ahhoz, hogy „elérd” a várost a „Kulturális Befolyással”, fizetned kell 1
Kultúrajelzőt, hogy 1-gyel kiterjeszd a városod „Kulturális
Befolyásának” hatókörét (mivel a városod mérete 3). Ezután dobsz
egyet a kockával és eredményül 3-at kapsz (5, vagy 6 kellene). To-
vábbi két Kultúrajelző elköltésével +2-t adsz az eredményhez, amely
így 5 lesz – tehát siker! Most már lecserélheted a célpont város egyik 
városelemét egy ugyanolyan típusú saját színű városelemre.

Példa: Egy 2-es méretű város „dühös”. Hangulatának „semlegesre”
történő növeléséhez 2 Hangulatjelzőre volna szükség. Ahhoz, hogy
„dühösből” azonnal „boldog” legyen, összesen 4 Hangulatjelzőt kelle-
ne fizetni (2-ért „semleges”, további 2-ért pedig „boldog” lesz). Ezt
meg lehet tenni egyetlen akció során is.

A „Városfejlesztés” akció lehetővé teszi, hogy növeld a városaid
hangulatát mikor ezt az akciót választod, akkor a Hangulat-
jelzőid mértékéig tetszőleges fokozattal növeld egy vagy több város
hangulatát
Egy város hangulatának egy fokozattal történő növeléséhez a város
méretével megegyező számú Hangulatjelzőt kell fizetned meny-
nyiben elegendő Hangulatjelzővel rendelkezel, akkor a város han-
gulatát két fokozattal is növelheted (azaz „dühösről” „boldogra”)

Használd az egyik városodat arra, hogy „Kulturális Befolyást” gya-
korolj egy másik városra. A célpontul választott városnak legalább
2-es méretűnek kell lennie a városod hatókörén belül. Egy város
Kulturális Befolyásának hatóköre megegyezik a város méretével –
erre nincs hatással a hangulat). Például, egy 4-es méretű város a
legfeljebb 4 mező távolságban található városokat képes
befolyásolni.

Válassz ki egy várost célpontul és dobj egyet a kockával. 5-ös, vagy
6-os eredmény a siker.

•	Siker: Cseréld le a célpont város egyik nem-Település
városelemét egy ugyanolyan típusú saját színű városelemedre – így
GYP-hez jutsz a város birtokosának kárára (vagy egy másik játékos
kárára, akié a lecserélt elem volt).

Lényegtelen, hogy melyik városelemet cseréled le, mivel az kizárólag a
pontozásnál számít. A város birokosa szempontjából az elem a szokásos
módon funkcionál, hacsak az másképpen nincs meghatározva (pl. egy
Célkártya hatására).

A Kulturális Befolyásod növelése

A Kulturális Befolyás gyakorlási esélyeid Kultúrajelzők elköltésével
növelhetők.

• Hatókör növelése: +1 mező minden elköltött Kultúrajelzőért.
• ockadobás eredményének növelése: +1 minden elköltött

Kultúrajelzőért (a dobás után kell elkölteni).

VVVOOONNNAAATTTKKKOOOZZZÓÓÓ   FFFEEEJJJLLLŐŐŐDDDÉÉÉSSSEEEKKK

Szavazás (Demokrácia): Fizess 1 Hangulatjelzőt, hogy akciókölt-
ség nélkül használj egy „Városfejlesztés” akciót.

Szertartások (Spiritualitás): Az erőforrások (kivéve az Ötletet)
Hangulatjelzőként fizethetők ki „Városfejlesztéskor”, 1:1 arányban.

Cirkusz & Sport (Kultúra): „Városfejlesztés”: A városaid eggyel 
kisebbnek minősülnek, mint amilyenek valójában (min. 1).
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Mi az a Kulturális Befolyás?
A Kulturális Befolyás azt jelenti, hogy egy kultúra
szokásai, nyelve, filozófiája, vallása, öltözködése és építési
stílusai képesek megjelenni a szomszédos kultúrákban, és
ez csak évszázadokkal később válik nyilvánvalóvá.

Megjegyzés:
• Csak egyetlen siker: Fordulónként csak egy sikeres

„Kulturális Befolyást” hajthatsz végre (megteheted, hogy több
akciót is felhasználsz, hogy egy sikert elérj).

• Egy „Kulturális Befolyás” alatt álló város (azaz egy olyan
város, amelyik idegen elemet tartalmaz) nem hajthat végre
„Kulturális Befolyást”.

• aját városaidat is választhatod célpontul, hogy eltávolítsd
onnan az idegen „Kulturális Befolyást”.

• „Kulturális Befolyás” a Tenger mezőkön keresztül is érvé-
nyesül, a felfedezetlen térségeken át azonban nem.

VVVOOONNNAAATTTKKKOOOZZZÓÓÓ   FFFEEEJJJLLLŐŐŐDDDÉÉÉSSSEEEKKK

Művészet & Szobrászat (Kultúra): Fizess 1 Kultúrajelzőt, hogy 
akcióköltség nélkül használd a „Kulturális Befolyás” akciót 
(fordulónként egyszer).

Hatalommegosztás (Demokrácia): Az ellenfelek nem növelhetik a 
„Kulturális Befolyás” távolságát/dobásait a „boldog” városaiddal 
szemben.

Totalitarizmus (Önkényuralom): Az ellenfelek nem növelhetik a 
„Kulturális Befolyás” távolságát/dobásait az olyan városaiddal szem-
ben, ahol Sereg van.

Hitbuzgóság (Teokrácia): Az ellenfelek nem növelhetik a 
„Kulturális Befolyás” távolságát/dobásait az olyan városaiddal szem-
ben, ahol Templom van.

Áttérítés (Teokrácia): „Kulturális Befolyás”:
• Sikeres, ha egy dobás eredménye 4+
• Siker = Kapsz 1 Kultúrajelzőt.

Állapot Fázis
A harmadik Forduló után a Kör az Állapot Fázissal ér véget. Az
Állapot Fázis öt szakaszból áll. Minden játékos (forduló
sorrendben, az aktuális első játékossal kezdve) végrehajtja az első
szakaszt (Teljesített Célok?), mielőtt a második szakasz követ-
kezne, és így tovább.

1. Teljesített Célok?
A Játék itt ér véget a 6. Kör után, vagy ha egy játékosnak nincs
egyetlen városa sem.

2. Minden játékos ingyen kap egy Fejlődést

3. Kártyák húzása (1 Akciókártya + 1 Célkártya)

4. 1-es méretű városok eltávolítása?

5. Az Első Játékos meghatározása

Teljesített Célok?
A játékosok bejelentik, ha teljesítettek valamilyen célt. A telje-
sített célokat a játékos elé kell helyezni. Habár nincs korlátozás a
teljesíthető Célkártyák számát illetően, azonban egy kártya két
célja közül csak az egyik vehető figyelembe. A 6. Kör után, vagy
ha egy játékosnak nincs egyetlen városa sem, akkor a játék az Állapot
Fázisnak ebben a szakaszában véget ér.

Minden Játékos
Ingyen Kap Egy Fejlődést
Minden játékos kap egy fejlődést ingyen. Mint mindig, ha az új
fejlődés egy Eseményt eredményez, akkor azt azonnal rendezni
kell. Megjegyzendő, hogy a fejlődés megszerzésekor kijátszható
Akciókártyák szintén használhatók ilyenkor (azonban csak az
Esemény után, ha volt olyan).

Kártyák Húzása
Minden játékos húz egy Akciókártyát és egy Célkártyát. A
kézben tartott lapok számára vonatkozóan nincs korlátozás.

1-es Méretű Városok Eltávolítása
A játékosok eltávolíthatják az egyik 1-es méretű városukat. Ez azt
jelenti, hogy leveszik a játéktábláról, és kompenzációként kapnak
1 Aranyat.

Ennek akkor van értelme, ha egy város gátolja egy nagyobb város
erőforráshoz jutását, vagy ha a játékos úgy véli, hogy nem képes,
vagy nem akarja megvédeni katonailag.

Az Első Játékos Meghatározása
A legmagasabb kombinált Kultúra és Boldogság Szinttel rendelke-
ző játékos eldöntheti, hogy ki legyen a kezdőjátékos a következő
körben (egyenlőség esetén az aktuális első játékoshoz balra a
legközelebb ülő ilyen játékos dönt). Ha senkinek sincs nagyobb
kombinált értéke, mint az aktuális első játékosnak, akkor a
forduló sorrend nem változik.

Állapot Fázis Javaslat: Az Állapot Fázis folyamán próbáld meg
tartani az iramot és légy szisztematikus. Magyarázd el a játékosok-
nak, hogy melyik Célkártyákat teljesítették, és hogyan, valamint hogy
melyik ingyen fejlődést érdemes megszerezni a fordulójuk előtt.

nyilv
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A HarcA Harc
A csaták rendszerint egy „Mozgás” akció során következnek be,
amikor egy Sereg egy olyan mezőre lép, ahol egy vagy több idegen
egység, vagy egy idegen város található (a Sereg az egy mezőn tartóz-
kodó tetszőleges számú Sereg egységet jelenti). A csatákat a mozgás
során azonnal rendezni kell.

Harci Dobás és Harcérték
A csaták harci körök végrehajtásával kerülnek rendezésre. A játé-
kosok minden körben egy harci dobást hajtanak végre, a csatában
résztvevő Sereg egységeik számával megegyező számú kockával. A
dobások összegét Harcértéknek (HÉ) nevezzük. A HÉ-t elosztva 5-
tel megkapjuk az elért “találatok” számát (lefelé kerekítve). Például
19-et dobva 3 találatot érünk el. Mindkét játékos elszenvedett
„találatonként” egy egységét eltávolítja. Ha az egyik fél elveszíti az
összes egységét, akkor az a fél veszít. Ha mindkét fél elveszíti az
összes egységét, akkor nincs sem győztes, sem vesztes. Ha mindkét
félnek van még egysége, akkor egy újabb harci kör veszi kezdetét,
hacsak a támadó nem határoz úgy, hogy beszünteti a támadást.

A Támadás Beszüntetése
A támadó minden egyes harci kör után beszüntetheti a támadást. Ha
a támadó így határoz, akkor a harc véget ér, és a támadó egységek
visszatérnek oda, ahonnan érkeztek. A csatában részvevő minden egy-
ségnek egyszerre kell visszavonulnia.

Akciókártyák – Harci hatások
A „Harcászat” (Hadviselés) fejlődéssel rendelkező játékosok minden 
harci körben kijátszhatnak egy Akciókártyát a harci hatásuk végett. 
Elsőként a támadó jelenti be, hogy kíván-e kijátszani egy kártyát, 
majd a védő nyilatkozik. Egy Harckártya kizárólag abban a harci 
körben fejti ki hatását, amelyben kijátszották.

Minden harci hatásnak van neve, és a következők közül egy vagy
több szerepel rajta: Sereg, Erődítmény vagy Hajó. Ez azt mutatja,
hogy milyen típusú egységek (vagy az Erődítmény) részesülhetnek a
kártya nyújtotta előnyökből.

Ha például azt írja, hogy (Sereg, Erődítmény), akkor az azt jelenti,
hogy egy Sereggel és/vagy egy Erődítménnyel kell rendelkezned
ahhoz, hogy a kártyát használhasd.

Városok Elfoglalása
Egy várost akkor foglalsz el, ha csak a te Sereg egységeid tartózkod-
nak az idegen városban:

1. Cseréld le a birtokos városelemeit a megegyező típusú elemekre a
saját színedben. Egy másik játékos „Kulturális Befolyása” alatt álló
városelemek nem cserélhetők le!

2. Amennyiben a város a támadáskor „boldog” vagy „semleges” volt:
• Hadizsákmány: X Aranyat kapsz, ahol az X a város mérete.
• Menekültek: Az előző birtokos kap egy Telepest egy általa 

választott városban. (Amennyiben nincs már városa, akkor nem 
kap Telepest.)

3. A város „dühössé” válik.

Ritkán előforduló körülményekre vonatkozó szabályok a váro-
sok elfoglalása során
•	Ha egy általad elfoglalt városban nincs meg az egyik városelem 

előfeltételeként szükséges fejlődésed, akkor annak a városelemnek 
nem használhatod a különleges képességét, és nem számít bele az 
olyan célok teljesítésébe, amelyek az ilyen városelemek meglétét 
igénylik. A város méretébe és a játék végén a győzelmi pontokba 
azonban beleszámítanak.

•	Ha egy olyan várost foglalsz el, amely olyan városelemeket tartal-
maz, amilyenekből már kifogytál (azaz már mind a 7 a játéktáblán 
van), akkor ezeket az elemeket el kell távolítani az elfoglalt város-

ból. Ha ez az elem egy Település városelem, akkor az egész 
várost le kell venni a játéktábláról. Minden ilyen módon levett 
városelemért 1 Arany kompenzációban részesülsz.

A Harc Menete
1. kciókártya kijátszása? Elsőként a támadó dönti el, majd a

védő.
2. kciókártya hatások? Még a harci dobás előtt érvényesítsé-

tek az esetleg kijátszott Akciókártyák hatásait.
3. Harci Dobás: Mindkét játékos az egységei számával

megegyező számú kockával dob. játékosok összeadják a
saját dobásaik eredményét, és ez lesz a Harcértékük (HÉ).

z összértéket 5-tel elosztva megkapják az általuk elért
„találatok” számát.

4. Veszteségek Eltávolítása
5. Csata Vége? Ha mindkét játékosnak maradtak egységei,

akkor a támadó eldönti, hogy folyatatja-e a támadást. Ha
folytatja, akkor egy újabb harci kör kezdődik.

Telepesek a Harcban
A Telepesek nem harcolnak. Ha a Telepesek egy olyan mezőn fejezik
be mozgásukat, amelyen idegen Sereg egység tartózkodik, akkor csata
veszi kezdetét, amelyben minden Telepes automatikusan megsemmi-
sül (nincs kártya kijátszás és kockadobás). Ha egy Sereg megsemmi-
sül, akkor a mezőn tartózkodó baráti Telepesek is megsemmisülnek.
Ugyanígy, egy Sereggel együtt mozgó Telepes szintén visszalép arra a
mezőre, ahonnan jött, amikor a Sereg beszünteti a támadást.

VVVOOONNNAAATTTKKKOOOZZZÓÓÓ   FFFEEEJJJLLLŐŐŐDDDÉÉÉSSSEEEKKK

Harcászat (Hadviselés):
• „Mozgathatsz” Seregeket
• használhatod az Akciókártyák harci hatásait.

Ostromolás (Hadviselés): Semlegesítheted egy Erődítmény képességét:
• támadás (fizess 2 Fát)
• egy „találat” semlegesítése (fizess 2 Ércet).

Acélfegyverek (Hadviselés): [Vásárláskor fizess +2 Ércet] A Seregeid
+1 „találatot” érnek el az 1. körben az „Acélfegyverek” nélküli Seregek
ellen.

Fanatizmus (Teokrácia): Csata egy templomos városban:
• +2 HÉ a harc első dobásánál
• vesztes csata = Kapsz egy ingyen egy Sereg egységet az egyik városodba.

Tengeri Ütközet
Tengeri Ütközet akkor következik be, ha Hajókat „Mozgatsz” vagy
„Építesz” egy olyan Tenger mezőre, amelyen ellenséges Hajó tartóz-
kodik. harcot a fentebb ismertetett módon kell rendezni. Hajók
is képesek beszüntetni a támadást, és szintén arra a mezőre vonulnak
vissza, ahonnan a mozgásukat kezdték.

A Hajókon szállított Szárazföldi egységek nem vesznek részt a
Tengeri Ütközetekben. mikor azonban egy Hajó találatot szenved
és megsemmisül, akkor minden a Hajón lévő Szárazföldi egység szin-
tén megsemmisül.

Noha egy Hajó egy csata után nem folytathatja a mozgását, a fedélze-
ten tartózkodó egységek elhagyhatják a Hajókat, illetve a földön lévő
egységek felszállhatnak a Hajókra a „Mozgás” akció során. Ha az
egységek egy olyan mezőn szállnak partra, ahol ellenséges egységek
tartózkodnak, akkor Szárazföldi Ütközet kezdődik (a normál
szabályok szerint).

AAA   TTTEEENNNGGGEEERRRIII   ÜÜÜTTTKKKÖÖÖZZZEEETTTTTTEEELLL   KKKAAAPPPCCCSSSOOOLLLAAATTTOOOSSS   FFFEEEJJJLLLŐŐŐDDDÉÉÉSSS

Hadihajók (Tengerészet): Tengeri ütközetek + Szárazföldi csaták, ahol
Seregek Hajókat hagynak el: semlegesíts egy „találatot” az 1. körben.

Szárazföldi Harc
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További Fogalmak Fogalmak
Eseménykártyák
Az Eseménykártyák olyan eseményeket jelenítenek meg, amelyek
hatással lehetnek egy civilizációra éppúgy, mint a történészekre és a
mesemondókra. Amikor a Kultúra, vagy a Boldogság Szinted eléri a
3-at, az 5-öt vagy a 7-et, akkor húzol egy Eseménykártyát és
azonnal végrehajtod. Az Eseménykártyák többsége csak az azt
felhúzó játékosra hat, azonban előfordulhat olyan, amelyik más já-
tékosokra is hatással van. Ha egy Eseménykártya minden játékost
arra kényszerít, hogy valamit tegyen, akkor azt a Forduló
orrendben kell végrehajtani, az első játékossal kezdve.

Esemény Szimbólumok
Egyes Eseménykártyák jobb felső sarkában egy kis szimbólum
található. Ezek olyan különleges hatások, amelyeket rögtön a
kártyák felhúzása után kell rendezni. Megjegyzendő, hogy azokat
az Eseménykártya szimbólumokat kizárólag a kártya felhúzásakor
rendezni, még akkor is, ha a kártya fő hatása csak valamikor
később érvényesül a játékban (mint például a „Zseniális Tudós”
Eseménykártya). Az esemény szimbólumok csak a kártyát felhúzó
játékosra hatnak.

Barbárok
A Barbárok kisebb független városok, amelyek korlátozzák a moz-
gásotokat, a hozzáférést az erőforrásokhoz, és potenciális veszélyt
jelentenek. A Barbárok kétféleképpen kerülhetnek játékba:

•	Eseménykártyákkal: A bal oldalon ismertetett módon, valamint
•	Felfedezéskor: Amikor felfedezel (lásd a 16. oldalon) és egy 

olyan térséget fedsz fel, amelynek közepén egy Barbár 
szimbólum található (minden két Termőfölddel rendelkező 
térségen van ilyen szimbólum, lásd az ábrán pirossal 
bekarikázva), akkor helyezz egy Barbár települést és egy Bar-
bár egységet a térség egyik Termőföld mezőjére (azonban arra 
a mezőre soha, amelyikre a Telepes belépett).

Győzelmi Pontok egy 
elpusztított városért?
Egyes Eseménykártyák, mint például a „Földrengés” és a
„Vulkánkitörés” elpusztíthatják a városokat. A játékosok
ilyenkor GYP-t kapnak. Ez ugyan elsőre furcsának tűnhet,
tematikai szempontból azonban a játék kiegyensúlyozottságát
szolgálja. Képzeljétek el, hogy egy ilyen kataklizma mennyi
ideig marad téma a történészek és vizsgálódások célpontja az
archeológusok között, és még generációkkal később is megmoz-
gatja az emberek fantáziáját.

Aranybánya!

Kimerült!

Barbár
Terjeszkedés

Barbár
Támadás

Azonnal kapsz 2 Aranyat.

Helyezz egy Kimerült Erőforrás jelzőt egy az
egyik városoddal szomszédos, üres (egység/
város nélküli), nem-Pusztaság mezőre.
Arról a mezőről nem „Gyűjthetők be” erő-
források, és városok sem alapíthatók rajtuk
(Barbár sem).
Az „Öntözés” fejlődésnek nincs hatása egy
ilyen jelzővel rendelkező mezőn.

Ebben a sorrendben hajtsd végre a követke-
zőket:
1. Helyezz egy Barbár települést és egy Barbár

egységet egy üres (egység/város nélküli),
nem-Pusztaság mezőre az egyik városod
közelébe, 2 mező távolságon belül.

2. Helyezz egy Barbár egységet egy tetszőleges
Barbár településre (beleértve az új telepü-
lést is).

1. Keresd ki azokat a Barbár településeket,
amelyek 2 mező távolságon belül vannak a
városaidtól, akár a Tenger mezőkön túl is
(felfedetlen térségeket nem keresztezve).

2. Ezek közül a legtöbb Barbárral rendelkező
megtámadja a legközelebbi városodat.

Ha a létszámot, vagy a távolságot illetően egyenlőség alakul ki,
akkor te döntöd el, hogy ezek közül melyik település melyik váro-
sodat támadja meg.

Barbár Támadás!
A Barbárok rendszerint Eseménykártyák hatására támadnak, de
támadhatnak „Zsoldosok” Akciókártya kijátszásakor is. A barbár
támadás a szokásos harci szabályok szerint történik, kivéve:

• A csata mindössze 1 harci körből áll.
• A városban a „Találatok” az egységeket érik, amennyiben 

vannak ott egységek (Telepeseket vagy Seregeket – a 
megtámadott választása szerint). Ha elfogynak az egységek, 
akkor minden egyes találat a város méretét csökkenti eggyel 
(eltávolítva egy városelemet). Amennyiben a méret 1 alá csök-
ken, akkor a város megsemmisül. (Az Erődítmény ilyenkor is 
hatástalanít egy találatot az első körben.)

• Ha a város mérete eggyel vagy többel csökkent, akkor 
„dühössé” válik.

• Az esetleg életben maradt Barbárok a harc első köre után 
visszatérnek a településükre.
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Objective

Wonder

Action

Citadel

Warlord

Status Phase:

You have at le
ast one size 

5 city.

Immediately after eliminating

at leas
t 3 Army units in one battle 

including	 ar arians

Great Statue

Requirements:

•	Engineering					•	M
onuments

Power:

•	This	Wonder	adds	+1	to	the	city’
s	

“Cultural Influence” ra
nge.

•	The	city	with	this	Wonder,	alo
ng	with	

all of your citie
s within 2 spaces o

f it, 

cannot be the target of foreign  

“Cultural Influence”.

W O N D E R

Explorers

Pay 1 Culture token to play.

AAA you may both:

1. Reveal a r
egion next to a region with 

one of your citie
s.

2. Get a fr
ee Settler 

in a city
 of your 

choice.

Prepared Defenses  

(Army/Fortress
/Ship):

If you are th
e defender, add an 

extra die to your combat roll.

Egy Barbár Település Megtámadása
Ha az egységeidet egy Barbár településre mozgatod, akkor harc
alakul ki. A Barbárok elleni harc a szokásos harci szabályok szerint
történik. A Barbárok kockájával egy másik játékos dob, azonban
Akciókártyákat nem játszhat ki a nevükben.

Ha a Sereg egységeidet egy védelem nélküli Barbár településre
mozgatod, vagy legyőzöl minden ellenséget ott, akkor elfoglalod a
települést.

Egy Barbár Település Elfoglalása
Ha elfoglalsz egy Barbár települést, akkor kapsz 1 Aranyat minden
egyes, a csatában legyőzött Barbár egységért. Ezután választhatsz:

1. Megtartod a várost (a színét a sajátodéra cserélve), és „dühössé”
teszed, vagy pedig

2. Elpusztítod a várost (eltávolítod a játéktábláról) és további 1
Aranyban részesülsz.

Célkártyák
Minden játékos egy Cél-
kártyával kezdi a játékot és
az Állapot Fázis során újabb
Célkártyákat kap. A Cél-
kártyákat titokban kell
tartani a többi játékos előtt.

Minden Célkártyán két cél
található. A felső cél gyakran
fejlesztésekkel kapcsolatos,
míg az alsó jobbára valamilyen
katonai célkitűzést jelöl. A két
cél közül csak az egyik telje-
síthető.

Egyes célok az Állapot Fázis első lépésében teljesülnek, mások
bizonyos kritériumok bekövetkezésekor válnak azonnal
teljesítetté. Több azonos cél (azonos nevűek) nem teljesíthető
egyszerre, ugyanazon feltételek teljesítésével. Tehát egy város el-
foglalása nem teszi lehetővé két „Hódító” cél teljesítését, ám két
különböző város elfoglalása igen. Két eltérő nevű célt azonban
teljesíthetsz egyetlen város elfoglalásával, feltéve, ha teljesíted
mindkét cél kritériumait.

Amikor teljesítettél egy célt, akkor a kártyát helyezd magad elé.

Akciókártyák
Az Akciókártyák extra le-
hetőségeket, vagy akciókat
adnak, és a többi játékos elől
rejtve kell tartani őket. A
játékot egy Akciókártyával
kezded, és továbbiakra teszel
szert, többnyire az Állapot
Fázis során.

Az Akciókártyán olvasható a
hatás, ami a kártya kiját-
szásakor érvényesül. Az
Akciókártyát a kijátszás után
el kell dobni.

A kijátszott nem-harci hatású Akciókártyák számát tekintve nincs
korlátozás (hacsak a kártyákon nincs feltüntetve ilyen korlátozás).
Két egyforma kártyát azonban nem játszhatsz ki a két megegyező

hatása végett (például két „Lelkesítés” kártyát egy város
elfoglalása után).

Amennyiben rendelkezel Harcászat (Hadviselés) fejlődéssel, akkor
kijátszhatsz Akciókártyákat a harci hatásuk végett. A harci hatás az
Akciókártyák alsó felén találhatók. Lásd a Harc részt a 12. oldalon.

Játékosok Közötti Kereskedelem
A fordulód során kereskedhetsz a többi játékossal. Kereskedhetsz
egy játékossal annak a játékosnak a fordulójában is. A követke-
zőkkel kereskedhetsz (az árban közös megegyezésre kell jutnotok):

• Erőforrások
• kciókártyák
• élkártyák
• Hangulatjelzők
• Kultúrajelzők

elsorolt dolgokkal a megkezdett cserét azonnal végre kell
hajtani. zóban történő diplomáciai/politikai alkuk, kölcsön-
adások, későbbi tranzakciók nem képezik a játék részét. Kizárólag
a játékosok lelkiismerete és céljai szabnak határt az efféle
megállapodásoknak.

Csodák
A játékban 7 Csoda létezik,
melynek mindegyikét egy-egy
kártya képviseli, valamint egy-
egy álló jelző.

A Csodák a „Tervezés” és az
„Alkotások” fejlődések útján
kerülnek felfedésre. Egy
Csoda felfedése azt jelenti,
hogy a felső Csoda kártyát el
kell venni és képpel felfelé az
asztalra kell helyezni, hogy
mindenki lássa. A felfedett
Csodát bármelyik játékos
felépítheti a fordulója során,
teljesítve a követelményeket,
és kifizetve az árat (erőforrásokat és Kultúrajelzőket). Minden
egyes Csodát csak egyetlen játékos építhet fel. Amikor felépült,
akkor az adott Csodakártya a játékos Játékostáblája mellé, a
hozzá tartozó álló jelző pedig az egyik városába kerül.

Maga a Csoda nem növeli a város méretét, és semmilyen hatással
sincs rá, hacsak erre nincs külön utasítás a Csodakártyán. Egy
városba csak egy Csoda építhető.

Ha a város elpusztul, akkor elveszíted a Csodát (és a GYP-ket is).

Ha egy másik játékos elfoglalja a városodat, akkor a hódítóé lesz
a Csoda és annak pontjai is.
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Great Wall
W O N D E R

Requirements:
•	Engineering					•	 iegecra t

Power:
•	 ar arians	cannot	attac 	any	o 	your	

cities.
•	 layers	cannot	attac 	your	cities	with	

Fortresses unless they have “Siegecraft” 
(but do not have to pay to use  
its power).

A Nagy Fal - 5VP
Követelmények:

• Tervezés   • Ostromolás

Hatás:

• A arbáro nem intézhetne támadást a
városaid ellen

• A játé oso nem támadhatjá meg az
Erődítményeddel ellátott városaidat, hacsa
nem rendel ezne az „Ostromlással” (ám
fizetniü nem ell anna hatásáért)

Great 
Lighthouse

Requirements: 
•	Must	 e	 uilt	in	a	city	with	a	 ort
•	Engineering					•	 artogra hy

Power:
•		 et	a	 ree	 hi 	a ter	 uilding	this	

Wonder (in the city where it is built).

•	 ou	may	 Mo e 	a	 hi 	a ter	acti ating	
the city with this Wonder. 

W O N D E R
A Nagy Világítótorony - 5VP
Követelmények:
• Egy olyan árosba kell elé íteni, ahol an

Kikötő.
• Ter ezés   • Térké észet
Hatás:
• Ka sz egy ingyen Hajót, amikor elé íted ezt a

sodát (abba a árosba, ahol a soda elé ült).
• „Mozgathatsz  egy Hajót, miután akti áltad

azt a árost, amelyikben ez a soda elé ült.

Great Pyramids

Requirements:
•	Engineering					•	 ituals

Power:
•	 y	owning	this	Wonder,	you	win	any	

ties for VP at the end of the game. 
•	When	this	Wonder	is	 uilt,	its	city	

may make two “Cultural Influence” 
attempts at no further action cost. 

W O N D E R A Nagy Piramisok - 5VP
Követelmények:

• Tervezés   • Szertartások

Hatás:

• Ennek a Csodának a irtoká an megnyersz
minden GYP egyenlőséget a játék végén.

• Amikor ez a Csoda felépül, akkor a városa
kísérletet tehet két „Kulturális efolyásra”
az akcióköltségek megfizetése nélkül.

Great Library

Requirements:
•	Engineering					•	 hiloso hy

Power:
•	 et	 	 dea	resources	when	 uilding		

this Wonder.
•	 et	1	 dea	resource	when	the	 layer	to	

your left, on his turn, gets at least one 
advance that you do not have.

W O N D E R A Nagy Könyvtár - 5VP
Követelmények:

• Tervezés   • Filozófia

Hatás:

• Ka sz Ötlet erőforrást, amikor felé íted ezt a
Csodát.

• Ka sz 1 Ötlet erőforrást, amikor a al
oldaladon ülő játékos a fordulójá an egy olyan
fejlődéshez jut, amelyik neked nincs meg.

Great Gardens

Requirements:
•	Engineering					•	 rrigation

Power:
•	 ter	using	the	city	with	this	Wonder	

to “Collect”, get 1 Food.
•	AAA: Pay 1 Mood token to increase 

the mood of one of your cities by one 
step.

W O N D E R A Nagy Kert - 5VP
Követelmények:

• Tervezés   • Öntözés

Hatás:

• Kapsz 1 Ételt miután azt a várost, amelyben ez
a Csoda található, „Begyűjtésre” használtad.

• AAA: Fizess 1 Hangulatjelzőt, hogy egy
okozattal növeld az egyik városod hangulatát.

Great  
Mausoleum

Requirements:
•	Engineering					•	 riesthood
Power:
•		 ttac ing	 layers	must	 ay	1	Mood	or	

Culture token for each of their Army units 
that attacks the city with this Wonder.

•	When	you	 ncrease	 ity	 i e 	with	
Temples, your cities do not activate.  

W O N D E R A Nagy Mauzóleum - 5VP
Követelmények:
• Terve és   • a ság
Hatás:
• A támadó játékosoknak fi etniük kell 1

Hangulatjel őt, vagy 1 Kultúrajel őt minden
egyes olyan ereg egységük után, amelyik a t a
várost támadja, ahol e  a soda felé ült.

• Amikor „Városbővítéskor  egy Tem lomot
é ítes , akkor a városaid nem aktiválódnak.

Great Statue

Requirements:
•	Engineering					•	Monuments
Power:
•	This	Wonder	adds	+1	to	the	city’s	

“Cultural Influence” range.
•	The	city	with	this	Wonder,	along	with	

all of your cities within 2 spaces of it, 
cannot be the target of foreign  
“Cultural Influence”.

W O N D E R A Nagy Szobor - 5VP
Követelmények:

• Tervezés   • Alkotások

Hatás:

• Ez a soda +1-et ad a város „Kulturális Be-
folyásának” hatóköréhez.

• Az a város, amelyikben ez a soda felépült,
valamint a többi városod 2 mezőn belül, nem
lehetnek idegen „Kulturális Befolyás” célpontjai.
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FelfedezésF f
A játék elején csak a kezdőlapkák felfedezettek A többi térséget
akkor feditek fel, amikor egységeitekkel rámozogtok Habár mind
Seregek, mid pedig Telepesek használhatók térségek felfedezésére,
csak egy Telepes képes a „Városalapításra” A Hajók
felfedezhetnek felfedetlen térségeket, azonban némiképpen eltérő
szabályokkal Lásd a 19 oldalon

Felfedezés Szárazföldi Egységekkel

A térségek akkor válnak felfedezetté, ha az egységeiddel rájuk mo-
zogsz Nem lényeges, hogy átfordításkor hogyan áll egy térség,
amikor felfedezed, mivel három szabály figyelembevételével kell
lehelyezni azt Csak az az egy dolog fontos, hogy melyik mezőre
lépve történt a felfedezés Ez azért fontos, mert a térséget úgy kell
forgatni, hogy az odalépés mezője ne legyen Tenger mező A
térséget a következő szabályok szerint kell lehelyezni:

1. Az a mező, ahová az egység belépett nem lehet Tenger mező.

2. A térséget úgy kell lerakni, hogy a Tenger mező szomszédos
legyen egy másik Tenger mezővel (hacsak nem ütközik az 1.
szabályba).

3. Ha a Tenger mezőket nem lehet úgy letenni, hogy szomszédos
legyen a többi Tenger mezővel és a térség a tábla szélén van,
akkor úgy helyezd le a Tenger mezőt, hogy a Tenger mező, ha
van olyan, érintse a játéktábla szélét.

Ha a fenti szabályok után még mindig kétféleképpen forgatva is
lerakható a térség, akkor tetszőlegesen forgatva helyezheted le,
feltéve, hogy az a térkép fő körvonalán belül marad (ahogyan az a
játéktábla előkészületei részben megadásra került, a 3. oldalon).

Barbárok!
Ne felejts el lehelyezni egy Barbár települést és
egy Barbár egységet minden alkalommal,
amikor egy olyan térséget fedsz fel, amelynek
közepén egy Barbár szimbólum található
(minden olyan térségen van ilyen szimbólum,
amelyen kettő, vagy több Termőföld van).
Lásd a Barbárok részt a 13. oldalon.

A játék kezdetekor valahogyan így nézhet ki a
játéktábla. A következő oldalakon térségek kerülnek
felfedésre, és bemutatjuk, hogy a felfedett térségeket
miként kell lehelyezni. A felhős térségek
felfedezetlenek. A példa szempontjából fontos lapka
vörös kerettel van jelölve.

1 +
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A kezdőtérségről elmozogva felfedjük az első térséget. A
térség lerakásának egyetlen lehetséges módja a jobb oldali
ábrán látható, mivel a másik irányba forgatva a Tenger
mező alulra kerülne, ahonnan az egység idelépett. Ez
ellentétben áll az első szabállyal. Szárazföldi egység nem
mozoghat Tenger mezőre.

Ebben a példában a Telepes nem mozoghatna még egy-
szer, mert egy Hegység mezőre lépett. A játékos azonban
dönthet úgy, hogy a Telepese várost alapít itt.

Néhány fordulóval később a Telepes az előzőleg felfedett
térség Termőföld mezőjén áll, és éppen egy új térségre
mozog.

Ezt a térséget a jobb oldalon látható módon kell lehe-
lyezni, mivel ha nem ütközik az első szabályba, akkor
egy Tenger mezővel rendelkező térséget úgy kell
letenni, hogy a Tenger mező lehetőleg a szomszédos
Tenger mezőkhöz csatlakozzon.

Később egy új Telepes az eredeti Településről a bal
oldali térségre mozog. Ezt a térséget bármelyik irány-
ban le lehet rakni. Mindegy hogyan kerül lehelyezésre,
a Telepes semmiképpen sem lép Tenger mezőre.

Mivel nincsenek Tenger mezők, amelyekhez csat-
lakozni kellene, ezért csak az a szabály maradt, hogy a
Tenger mezőnek a térkép szélére kell esnie, ami
mindenképpen bekövetkezik, bárhogyan is forgatjuk.
Ilyenkor mindig a játékos dönti el, hogy milyen
helyzetben teszi le a térséget.

2

3

4
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Itt csak egyetlen lehetőség van. Amennyiben a térség
a lenti ábrán látható módon kerülne lehelyezésre,
akkor az egység egy Tenger mezőre lépne.

Itt mindössze azt a szabályt kell alkalmazni, hogy a
Tenger mezőnek a térkép szélével kell érintkeznie. Így
tehát egyetlen lehetőség van a lerakásra, amelyet a
jobb oldali ábra mutat.

Így néz ki tehát ez a kis térkép.

Ha a Telepesek más térségekből érkeztek volna, vagy ha
más mezőkre lépnek be, akkor a térkép is jelentős
eltérést mutathatna még akkor is, ha ezek a térségek
ugyanazokon a helyek lettek volna.

Összefoglalva, nagyon fontos megjegyezni, hogy egy
egység melyik mezőre lép be, ezután egyszerűen fel kell
fedni a térséget és alkalmazni kell a három szabályt.

1. Szárazföldi egység nem mozoghat Tenger mezőre.

2. Csatalakoztasd a Tenger mezőket, ha ez nem ütközik
az 1. szabályba.

3. A Tenger mezőket lehetőleg úgy helyezd le, hogy
azok a térkép szélére essenek, valamint az 1. és a 2.
szabály ne sérüljön.

5

6

7
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Ezt a térséget kétféle módon lehet
lehelyezni, mivel a Tenger mezői a
lehelyezéstől függetlenül érint-
kezni fognak.

A Hajó ezután az újonnan felfedett
térség bármelyik két Tenger mező-
jére átmozgatható (mivel a Hajók
minden egymással kapcsolódó
mezőn képesek mozogni).

Ugyanezzel a Hajóval történő
további felfedezéshez újabb
„Mozgás” akcióra lenne szükség.

A következő „Mozgás” akció al-
kalmával a játékos a szomszédos
térségre mozgatja a Hajóját.

Ennek a térségnek nincs Tenger
mezője. A játékos ezután eldönti,
hogy miként helyezi le a térséget,
majd visszamozgatja a Hajót arra
a Tenger mezőre, ahonnan
érkezett.

1

2

Felfedezés Hajókkal
A Hajók is alkalmasak arra, hogy felfedetlen térségeket fedezzenek fel. A szárazföldi felfedezéstől eltérően ilyenkor lényegtelen, hogy
melyik mezőre mozogsz. Egyszerűen fedd fel azt a térséget, amelyet a Hajó elér. Ha lehet, akkor úgy helyezd le a térséget, hogy
annak Tenger mezői elérhetők legyenek a Hajó számára anélkül, hogy bármely más térségre be kellene mozognia. Amennyiben ez
nem lehetséges (például, ha térségnek nincsenek Tenger mezői), akkor a térségek lehelyezésére vonatkozó normál szabályok szerint
rakd le, majd mozgasd vissza a Hajót arra a Tenger mezőre, ahonnan érkezett. Ugyanezek a szabályok érvényesek akkor is, amikor a
„Navigáció” fejlődést használva a játéktábla mentén hajózol körbe.
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A Fejlődések Részletezése

MEZŐGAZDASÁG

ÉPÍTÉS

TENGERÉSZET

3

F R

ÖÖÖnnntttööözzzééésss
• A városaid „Begyűjthetnek” Ételt Pusztaság mezőről.
• Hagyd figyelmen kívül az „Éhínség” eseményeket.

„Begyűjthetsz” Ételt a Pusztaság mezőkről. Az összes többi
szempontból azonban ezek a mezők továbbra is Pusztaságok (nem
lehet rajtuk városokat alapítani, nem kerülhetnek rájuk Barbár
települések, stb.)

NNNaaagggyyygggaaazzzdddaaasssááággg
Fizess 1 Ételt (0-t, ha van „Utak” fejlődésed), hogy legfeljebb 2 mező
távolságban lévő Szárazföld mezőkről „Gyűjts be” (fordulónként
egyszer).

1 Étel megfizetésével „Begyűjthetsz” erőforrásokat olyan Szárazföld
mezőkről, amelyek legfeljebb 2 mező távolságban vannak attól a
várostól, amelyikkel „Begyűjtesz” (ha rendelkezel az „Utak” fejlő-
déssel, akkor nem kell megfizetned az Étel költséget). Az 1 Ételt a
„Begyűjtés” akció előtt kell befizetni - azaz először megfizeted az
Étel költséget, majd ezután használod ezt a képességet, hogy
„Begyűjtsd” az erőforrásokat. Ez a fejlődés nagyobb rugalmasságot
biztosít számodra olyankor, amikor csak korlátozottan vagy képes
elérni erőforrásokat.

TTTééérrrkkkééépppéééssszzzeeettt
AAA: 1 Kultúrajelzőt és 1 Ötletet kapsz minden olyan térségért,
amelyben van legalább egy Hajód (fordulónként egyszer).

Akcióként kaphatsz 1 Kultúrajelzőt és egy Ötletet minden egyes
olyan térség után, amelyikben legalább egy Hajód található.

Megjegyzendő, hogy a térségért a két Hajóval (a vörös keretű)
szintén csak 1 Kultúrajelző és 1 Ötlet jár.

HHHaaadddiiihhhaaajjjóóókkk
Tengeri ütközetek + Szárazföldi csaták, ahol Seregek Hajókat hagy-
nak el: semlegesíts egy „találatot” az 1. körben.

Semlegesíts egy „találatot” a Tengeri ütközetek és Szárazföldi
csaták első harci dobásánál, ahol a Seregeid a Hajóidról
közvetlenül a szomszédos mezőn egy csatába mozognak.

NNNaaavvviiigggáááccciiióóó
A Hajók „Mozoghatnak” a játéktábla körül, a mozgás irányban a
legközelebbi Tenger mezőre.

A Navigációval végrehajtott mozgásra egy szemléletes példa a 9.
oldalon a „Navigáció” Fejlődés részben található.

TTTeeerrrvvveeezzzééésss
• Fedd fel a felső Csodát.
• AAA: Aktiválj egy „nem-dühös” várost és építs egy Csodát.

Amikor megszerzed ezt a fejlődést, akkor fedd fel a Csoda pakli felső
lapját és tedd az asztalra. Továbbá használd ezt a fejlődést, hogy
Csodákat építs. Aktiválj egy „nem-dühös” várost (ahol még nincs
Csoda), hogy ott bármelyik felfedett Csodát felépítsd (kivéve az
olyan Csodákat, amelyeket egy játékos az „Alkotások” fejlődése
megszerzésekor választott ki). Lásd a Csodák részt a 14. oldalon.

KKKööözzzeeegggéééssszzzsssééégggüüügggyyy
• „Városbővítéskor” fizess 1 Ételt, hogy kapj egy Telepest .
• Hagyd figyelmen kívül a „Pestis” és a „Járvány” eseményeket.

Amikor egy városodat bővíted, akkor ezzel egy időben helyezz
oda egy Telepest (kifizetve 1 Ételt). Emellett hagyd figyelmen
kívül a „Pestis” és a „Járvány” Eseménykártyákat.

UUUtttaaakkk
Amikor egy egységet/csoportot „Mozgatsz” a városodba/városodból:
• 2 mezőt „Mozogj” (fizess 1 Ételt).
• Hagy figyelmen kívül a terepet (fizess 1 Ércet).

Amikor Szárazföldi egységeket mozgatsz a városaidba, vagy a váro-
saidból, akkor erőforrásokat fizetve 2 mezőt mozoghatsz (ez 1 Étel-
be kerül) és/vagy figyelmen kívül hagyhatod a terep okozta hátrá-
nyokat (ez 1 Ércbe kerül). Minden olyan csoportért (vagy egyetlen
egységért) fizetned kell, amelyik részesül a hatás előnyeiből.

Példa:
Két Telepesed és két Sereged tartózkodik ugyanabban a városban.

Használod a „Mozgás” akciót és 1 Telepest két mezővel mozgatsz

az egyik irányban (kifizetve 1 Ételt), valamint 1 Telepest és 2 Sereget
együtt két mezővel egy másik irányban (kifizetve még egy Ételt). A
csoport mozgásához az 1 Étel mellett 1 Ércet is fizetni kell, mert át
kell kelnie egy Hegység mezőn és egy Erdő mezőre érkezik. Az 1 Érc
megfizetésével egyik terep hátránya sem érvényesül a csoport jelenlegi
mozgása során. Az egység így ismét mozoghat és akár harcolhat is egy
új „Mozgás” akció részeként.

Nem fedhetsz fel felfedezetlen térségeket az „Utak” használatával,
és nem mozoghatsz át Tenger mezőkön. Városokat megtámadhatsz
az „Utak” használatával, de az „Utak” nem teszik lehetővé, hogy az
egységeid mozogjanak, ha azok egy csatában vesznek részt.

+ 3
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OKTATÁS SPIRITUALITÁS

GAZDASÁG

HADVISELÉS

B

A

B

A  

C

C

KKKeeerrreeessskkkeeedddeeelllmmmiii   ÚÚÚtttvvvooonnnaaalllaaakkk
A forduló kezdetén: Kapsz 1 Ételt minden olyan Telepesért/Hajóért,
amelyik 2 mező távolságon belül van egy másik játékos „nem-dühös”
városától (maximum 4-et).

A fordulók elején 1 Ételt kapsz minden egyes olyan „nem-dühös”
idegen városért, amelyiket párosítani tudsz egy legfeljebb 2 mező
távolságra lévő Telepessel, vagy Hajóval (anélkül, hogy a
felfedezetlen térségeket beleszámítanád).

Minden Telepes, vagy Hajó csak egy idegen
városhoz párosítható. Ugyanígy, minden
idegen városhoz más-más Telepes,
vagy Hajó párosítható.
Más szóval, 3 Étel meg-
szerzéséhez legalább 3
egységgel (Telepessel,
vagy Hajóval) kell rendelkezned,
és mindegyiknek más játékosok 3
különböző városával kell párba kerülnie.
Legfeljebb 4 kereskedelmei útvonallal
rendelkezhetsz.

Az ábrán vörös Hajók és Telepesek vannak párban kék
Településekkel (A az A-val, B a B-vel, C a C-vel). Mint látható,
az szabályos, hogy ha a Telepes egy Hajón tartózkodik, valamint
hogy a bal oldali Telepesnek nincs (párosítható) Települése 2
mező távolságon belül, amelyikkel párosítható lenne.

ÍÍÍrrrááásss
Húzz 1 Akciót és egy 1 Célkártyát, ha van bármilyen Kormányzás
fejlődésed, vagy éppen most szerezted meg az elsőt.

Ez a fejlődés lehetővé teszi, hogy húzz egy Akciókártyát és egy
Célkártyát akár akkor, amikor éppen az első Kormányzás
fejlődésedet szerzed meg, akár akkor, amikor már rendelkezel
valamilyen Kormányzás fejlődéssel az „Írás” megszerzésekor.

FFFiiilllooozzzóóófffiiiaaa
Kapsz 1 Ötletet, amikor egy „Tudomány” fejlődésre teszel szert, és
már megszerezted ezt a fejlődést.

Ez a fejlődés 1 Ötletet biztosít számodra, amikor megszerzed a
„Filozófia” fejlődést, valamint ezután minden alkalommal,
amikor valamilyen „Tudomány” fejlődésre teszel szert.
Megjegyzendő, hogy visszamenőlegesen nem kapsz Ötleteket a
korábban megszerzett „Tudomány” fejlődésekért.

MMMiiitttooolllóóógggiiiaaa
Fizethetsz 1 Hangulatjelzőt, hogy ne csökkenjen egy város hangulata
Eseménykártya hatására.

Egyes Eseménykártyák arra kényszerítenek, hogy egy vagy több
város hangulatát csökkentsd (például az „Éhínség”, az „Áradás” és a
„Földrengés” Eseménykártyák). A „Mitológia” fejlődéssel fizethetsz
1 Hangulatjelzőt, hogy ez a hangulatcsökkenés ne következzen be
egy városban (vagy több Hangulatjelzőt, hogy több városban is
elkerüld a csökkenést). Ez a fejlődés egyaránt hatással van azokra az
Eseménykártyákra, amelyek arra utasítanak, hogy egy fokozattal
csökkentsd a hangulatot, illetve azokra is, amelyek azonnal
„dühössé” teszik a várost (szintén városonként 1 Hangulatjelzőért).

A hatás csak az olyan Eseménykártyáknál érvényesül, amelyek
közvetlenül utasítanak a hangulat csökkentésére. Nem működik az
olyan kártyáknál például, amikor a Barbárok támadnak és a támadás
következményeként csökkentened kell hangulatot.

SSSzzzeeerrrtttaaarrrtttááásssoookkk
Az erőforrások (kivéve az Ötletet) Hangulatjelzőként fizethetők ki
„Városfejlesztéskor”, 1:1 arányban.

Amikor „Városfejlesztés” akciót hajtasz végre, akkor fizethetsz
bármilyen erőforrással (kivéve az Ötletet) a Hangulatjelzők
helyett. A helyettesítés 1:1 arányban történik.

Például, ha van egy 3-as méretű városod, akkor annak hangulatát
növelheted 3 Hangulatjelzővel, vagy pedig 1-3 erőforrással
Hangulatjelzők helyett. Tehát fizethetsz 1 Hangulatjelzővel, 1
Étellel és 1 Fával.

OOOssstttrrrooommmooolllááásss
Semlegesítheted egy Erődítmény képességét:
• támadás (fizess 2 Fát)
• egy „találat” semlegesítése (fizess 2 Ércet).

Egy Erődítménnyel ellátott város megtámadásakor be kell
jelentened, hogy kívánod-e használni az „Ostromolás” fejlődést.
Ezt még a kártyák kijátszása és a kockadobások előtt meg kell
tenni. Ha szeretnéd használni a fejlődést, akkor fizess 2 Fát, hogy
hatástalanítsd az Erődítmény támadás képességét és/vagy 2 Ércet,
hogy hatástalanítsd az Erődítmény találat-semlegesítő képességét.

AAAcccééélllfffeeegggyyyvvveeerrreeekkk
[Vásárláskor fizess +2 Ércet]
A Seregeid +1 „találatot” érnek el az 1. körben az „Acélfegyverek”
nélküli Seregek ellen.

Plusz egy „találatot” érsz el, ha olyan ellenséggel harcolsz, akinek
nincs „Acélfegyvere”. Ebbe a Barbárok is beleértendők! A harci
dobásod után, amikor a „találataidat” számolod ki, akkor egysze-
rűen adj hozzá további egy találatot. Ennek a fejlődésnek nincs
hatása a harc előtti dobásokra (amelyek Harckártyák hatására
történtek), illetve a Tengeri ütközetekre.

A fejlődés megvásárlásához további 2 Ércet (vagy Aranyat, a
szabályoknak megfelelően) kell fizetned. Az egyetlen kivétel ez
alól az, amikor már rendelkezel a „Kohászat” fejlődéssel (lásd a
22. oldalon). Akciókártyák, Eseménykártyák és az Állapot
Fázisban az ingyenes fejlődés alkalmával megszerzett
„Acélfegyverekért” meg kell fizetni a 2 Ércet (hacsak nem
rendelkezel a „Kohászattal”).

SSSooorrrooozzzááásss
Minden egység „Építés” akciónál: Az egyetlen Seregből álló egység
kifizethető 1 Hangulatjelzővel.

Amikor Sereg egységet „Építesz”, akkor 1 Sereg egységért fizet-
hetsz 1 Hangulatjelzővel. Ezt megteheted úgy is, hogy emellett
más egységeket erőforrásokért vásárolsz, vagy használhatod arra is
a „Sorozást”, hogy csak azt az egyetlen Sereg egységet veszed meg 
a Hangulatjelzőért. Nem vásárolhatsz több Sereg egységet több
Hangulatjelzőért ugyanabban az „Építés” akcióban - csak egyet.
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KULTÚRA

DEMOKRÁCIA

ÖNKÉNYURALOM

TEOKRÁCIA

TUDOMÁNY

AAAdddóóózzztttaaatttááásss
AAA: Fizess 1 Hangulatjelzőt, és kapsz 1 Aranyat minden városod
után (fordulónként egyszer).

Akciódként elkölthetsz egy Hangulatjelzőt, hogy a városaid számá-
val megegyező számú Aranyat kapj. Ezt fordulónként egyszer
teheted meg, és egyik városod sem aktiválódik.

CCCiiirrrkkkuuussszzz   &&&   SSSpppooorrrttt
„Városfejlesztés”: A városaid eggyel kisebbnek minősülnek, mint
amilyenek valójában (de minimum 1-es méretűnek).

élda: Egy 3-es méretű városnak normál esetben 3 Hangu-
latjelzőre lenne szüksége ahhoz, hogy egy fokozattal javuljon a
hangulata. A „Cirkusz & Sport” fejlődéssel ez a költség 2-re
csökken. Egy város mérete nem lehet kisebb 1-nél.

AAAlllkkkoootttááásssoookkk
1) Fedd fel a felső Csodát. 2) Válassz egy Csodát; csak te építheted
meg, méghozzá akcióköltség nélkül.

Amikor megszerzed az „Alkotások” fejlődést, akkor először
felfedsz egy Csodát. Ezután kiválasztasz egyet az elérhető Csodák
közül és a Játékostáblád mellé helyezed. A játék végéig bármikor
felépítheted ezt a Csodát, és ehhez nincs szükséged akcióra.

SSSzzzííínnnhhhááázzz   &&&   ZZZeeennneee
Válts át egy Hangulatjelzőt Kultúrajelzőre, vagy fordítva
(fordulónként egyszer).

A fordulód során ármikor (kivéve az Állapot Fázist) átválthatsz
egy Hangulatjelzőt egy Kultúrajelzőre, illetve fordítva. Ezt for-
dulónként egyszer teheted meg.

PPPooolllgggááárrrjjjooogggoookkk
•� AAA: Kapsz 3 Hangulatjelzőt.
•� „Sorozás” fejlődés: 1 Sereg egység 2 Hangulatjelzőbe kerül.

Akciódként kapsz 3 Hangulatjelzőt. Továbbá a „Sorozás” fejlődés
normál esetben lehetővé teszi, hogy 1 Hangulatjelzőért kapj 1
Sereg egységet. Ha azonban rendelkezel a „ olgárjogok” fejlődés-
sel, akkor egy Hangulatjelző helyett 2 Jelzőbe kerül egy Sereg
egységet.

KKKééénnnyyyssszzzeeerrrmmmuuunnnkkkaaa
Fizess 1 Hangulatjelzőt, hogy a „dühös” városaid aktiváláskor
„semlegesként” viselkedjenek ebben a fordulóban (a „dühös” városok
továbbra is csak egyszer aktiválódhatnak).

Fizethetsz 1 Hangulatjelzőt, hogy aktiváláskor minden „dühös” vá-
rosod „semlegesként” viselkedjen. Ha így teszel, akkor az erőforrások
„Begyűjtésekor”, egységek „Építésekor”, és „Városbővítéskor” a váro-
saidat „semlegesnek” kell tekinteni. Csodákat is építhetsz ilyenkor.

DDDooogggmmmaaa
• Új Templom = Kapsz ingyen egy „Teokrácia” fejlődést.
• Legfeljebb 2 Ötleted lehet.

Minden alkalommal, amikor építesz egy új templomot (akár
„Városbővítéskor”, akár kártyák kijátszásával), akkor azonnal kapsz
egy „Teokrácia” fejlődést ingyen. Azonban legfeljebb 2 Ötlet erő-
forrással rendelkezhetsz. Amennyiben több mint 2 Ötlet erőforrásod
van amikor megszerzed a „Dogma” fejlődést, akkor azonnal el kell
dobnod a 2 feletti többletet.

ÁÁÁttttttééérrrííítttééésss
„Kulturális Befolyás”:
• sikeres, ha egy dobás eredménye 4+
• siker = Kapsz 1 Kultúrajelzőt.

Mostantól a „Kulturális Befolyás” dobásaid 4-esre, 5-ösre és 6-osra is
sikeresek. Továbbá, minden sikeres „Kulturális Befolyás” kísérleted
után kapsz egy Kultúrajelzőt.

FFFaaannnaaatttiiizzzmmmuuusss
Csata egy templomos városban:
• +2 HÉ a harc első dobásánál
• vesztes csata = Kapsz egy ingyen egy Sereg egységet az egyik városodba.

Minden olyan csata után, ahol a résztvevő városban van templom
(lényegtelen, hogy támadod, vagy véded a várost) adj +2 HÉ-t az el-
ső harci dobásodhoz. Másodszor, ha elveszíted a csatát, akkor a csata
után kapsz egy ingyen Sereg egységet, amelyet bármelyik városodba
letehetsz. (Nem kapsz egységet, ha nincs városod.)

KKKooohhhááássszzzaaattt
Az „Acélfegyvereknek” nincs Étel és Érc költsége. Ha már megvan az
„Acélfegyverek”, akkor kapsz 2 Ércet.

Erőforrás költség nélkül szerezheted meg az „Acélfegyverek”
fejlődést. Ez azt jelenti, hogy nem kell megfizetned a 2 Ételt,
amely egyébként szükséges volna egy fejlődés megvásárlásához,
illetve az extra 2 Ércet, amelyik az „Acélfegyverekhez” szükséges.

Amennyiben már rendelkezel az „Acélfegyverekkel” amikor
megszerzed a „Kohászatot”, akkor 2 Ércet kapsz.

GGGaaazzzdddaaasssááágggjjjooogggoookkk
• Minden fordulód első „Begyűjtés” akciója költségmentes.
• A további „Begyűjtés” akciók 2 Hangulatjelzőbe kerülnek.

Miután megszerezted ezt a fejlődést, akkor minden fordulód első
„Begyűjtés” akciója nem számít bele a 3 akciódba. Ha azonban egy
fordulód során egynél többször szeretnél „Begyűjteni”, akkor min-
den további „Begyűjtés” akcióért 2 Hangulatjelzőt kell fizetned.
Lényegtelen, hogy az erőforrások begyűjtése más-más városokban
történik.

Ha egy olyan forduló során vásárolod meg az fejlődést, amelyben
előtte már végrehajtottál egy „Begyűjtés” akciót, akkor a fejlődés
hatása (és hátránya) csak a következő fordulódban érvényesül.



23

Játékváltozatok A Készítők
Események
Nem mindenki s ereti, hogy a események véletlens erűen
követke nek be és sújtanak le. Ilyenkor két különbö ő válto a-
tot lehet alkalma ni.

•	Nincsenek Események: Eseményeket kell hú ni, ám csak a
rajtuk található Esemény s imbólumok végett (például a
Barbárok).

•	Opcionális Események: kötele ő Eseménykártya hú ás
helyett a játékos maga dönti el, hogy hú -e és kísérti-e a
s erencséjét. Ha nem kocká tat, egy kártyát akkor is fel kell
hú nia, de csak a rajta található Esemény s imbólum végett.

Négy-körös Játék
Egy rövidebb, négy- örös játé ho a övet e ő et ell tenni:

•	Két Telepessel és egy „boldog” várossal ell e deni.
•	A Állapot Fá is „ ngyen Fejlődés” rés ében a játé oso ét

fejlődést apna egy helyett. A játé oso a első fejlődésü et
a forduló sorrendjében apjá , majd folytatjá a másodi
fejlődéssel, s intén forduló sorrendben.

Játék Befejezés Változatok
Ha s eretnétek bi onytalanságot a játék végének bekövetke ését
illetően, akkor has nálhatjátok a Válto ó Befeje és válto atot.
Forduló ámláló hátoldalán egy alternatív Forduló ámláló
található, amelyik 7 Körig tart.

Dobás a Befejezéshez
A utolsó 5 Forduló me őjén egy s ám intervallum látható.
Amikor a első játékos egy ilyen fordulót ke dene meg, akkor
dob egy kockával, és ha a eredmény a jel ett intervallumba esik,
akkor a játék a onnal véget ér, és a pontok s ámolására kerül sor.

Egy Csodálatos Befejezés
A dobások helyett a játék olyankor ér véget, ha egy játékos felépít
egy sodát a utolsó öt Forduló (a vörös sors ámúak)
valamelyikében. Amikor a soda megépült, akkor a játékosok
befeje ik e t a fordulót és pontok s ámolására a onnal a soda
felépítésének fordulója után sor kerül (a Állapot Fá is előtt).
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