
Nations FAQ++
Ez a dokumentum részletes leírást 
tartalmaz szinte minden kérdéses
dologról, különös tekintettel a 
kártyák és a megjegyzések 
kapcsolatára a Lautapelit 2013. 
kiadású Nations társasjátéknál. 
Megismétli a szabálykönyv 
olvasásakor gyakran figyelmen 
kívül hagyott, de mégis fontos 
szabályokat. A játékhoz nem kell 
ezt a leírást elolvasni. De ha 
elbizonytalanodsz egy bizonyos 
kártyánál, akkor érdemes itt 
utánanézni.

Pirossal emeltük ki a legutóbb 
belekerült részeket, a legújabbak 
előttieket pedig narancssárgával, 
és az 1.0 verzió utáni frissítéseknél 
van egy [megjegyzés] a legutóbbi 
frissítések jelzésére. 

A hivatkozások (mint ”Lásd 
Aranykor/Bónusz”) linkek, 
melyekre rákattinthatsz. 

Általános
Első játék
Próbalkozz, hogy ne legyen 
elbocsátott munkásod a kör 
végén, elsősorban az első kör 
végén ne legyen. Az elérhető 
épületek jobbára csodák, ahol 
nem tudod az összes munkásod 
alkalmazni. 

Fontos, hogy ne fordíts túl sok 
figyelmet az erőre, stabilitásra és 
a könyvekre. Az első kör végén 
(kezdőként) termelj legalább 3 
követ, 2 aranyat és 2 ételt. Próbálj 
javítani ezen a későbbi körökben. 

Tartozékok  
Ha a tábla nem illeszkedik pon-
tosan, akkor óvatosan hajlítsd az 
ellenkező irányba, hogy kisimuljon. 

Termelés 
Az erőforrások az elfogyasztásuk 
előtt termelődnek, így például nem 
kell az utolsó körben tartalékolni, 
hogy ellásd a haderőt. 

A négyzetek hatásai (erő, stabilitás)

azonnal érvényes, így például 1-
gyel csökken a stabilitás, ha egy 
munkást alkalmazol a Jaguár 
harcosokon (stabilitás -1), és 
emelkedik 1-gyel, amikor a munkást 
elbocsátod. A termelés alatt a 
stabilitás egyáltalán nem változik a 
Jaguár harcosokon lévő munkás 
következtében. 

Önként nem költhetsz több 
erőforrást, mint amid van, és nem 
veszthetsz GYP-ot, ez csak akkor 
következik be, ha valami erre 
rákényszerít. [1.2]

Építészek
Az összes építészt vedd le az 
építészmezőkről, még mielőtt egy 
újat letennél egy kör elején. Az 
építészek nem adódnak össze, így a 
körben nem használtak (saját vagy 
közös) elvesznek. 

Kártyák
Ebben a dokumentumban azokat a 
kártyákat, melyek nem az 
alapjátékhoz tartoznak, ezek a 
szimbólumok jelölik: 

+: Haladó kártya
⨯: Szakértő kártya
●: Promóciós kártya

A dokumentumban a ”Te” kifejezés 
a Nemzetre utal, melyet birtokolsz, 
vagy melynek a leíró kártyáját 
megvásárolod, vagy melyre az 
esemény leírása érvényes. 

A kártyák általában az ott lévő 
nemzetre hatnak. Néhány kártya 
kifejezetten arra a nemzetre hat, 
melynek valamiből a legtöbbje vagy 
legkevesebbje van, és emellett 
hathatnak mindenki másra is. A 
kártyák egy másik figyelemre 
érdemes típusa, melyek hatása 
mindenkire érvényes, majd pedig 
hatnak a rajta lévő nemzetre is. 

Egy másik kártyával lefedett kártya
(beleértve a nyomtatott kezdő 
kártyákat) soha nem használhatók 
újra, még akkor sem, ha az őket 
takaró kártya levételre került.
Ilyenkor ehelyett a kártyát fordítsd 
fejjel lefelé, jelezve, hogy annak 
nincs hatása. Azonos típusú új 
kártya a szokásos módon lerakható 
ide.  

A játékostábládon lévő, különleges 
akciót nyújtó kártyát a normál akció 
helyett használhatod. A kártya 
különleges akcióját használhatod 
abban a körben, melyben a kártyát 
vásároltad, de nem használhatod 
ugyanabban a fordulóban (mivel 
fordulónként csak egy akciót 
hajthatsz végre). 

”Termelés: Ha a legnagyobb erő: +2 
kő” : Ha te vagy a legerősebb a 
termelés fázisban, akkor 2 plusz 
követ kapsz. Ha nem egyedül vagy a 
legerősebb, semmi sem jár. 

”Ha X: vedd le” : Ha bármelyik 
pillanatban, akár csak egy rövidke 
pillanatra is, amikor valaki elbocsát 
egy munkást, hogy alkalmazza azt 
egy másik épületen vagy haderőn, 
és ezzel X feltétel teljesül, akkor el 
kell távolítanod a kártyát, és így a 
rajta lévő hatás elveszik. 

Erőforrás-vesztés

Példa a legrosszabb esetre:

A termelő fázis elején van 2 ételed 
és 3 könyved. Nem termelsz 
könyvet. Fizetned kell 3 ételt, de 
csak 2 van. Befizeted a 2 ételt, és 
vesztesz 1 GYP-ot a hiányzó étel 
miatt, valamint fizetsz 1 könyvet,
(mert volt 1 étel, melyet nem 
fizettél ki). A termelés után 6 köved 
lesz.  

Háborút vesznek ebben a körben, 
és legyőznek, mely 1 GYP és 3 étel 
veszteséget jelent (stabilitásod 0, 
így nem tudod enyhíteni a hatást). 
Vesztesz 1 GYP-ot, és mivel nincs 
ételed, így helyette 3 könyvet 
vesztesz, de nem vesztesz pontot 
az étel hiány miatt, mivel ebben a 
körben már vesztettél egy pontot 
étel miatt. Vesztesz 2 könyvet, 1 
GYP-ot a könyvek hiánya miatt, és 
fizetsz 1 követ. 

Az éhínség 2 étel. Mivel nincs 
ételed, a különbséget könyvekben 
kell megtérítened. Mivel nincs 
könyved, a különbséget bármilyen 
erőforrással fedezheted. Nem
vesztesz pontot az étel és a könyv 
miatt, mivel ebben a körben már 
mindkettő miatt vesztettél. Vesztesz 
2 bármilyen másik erőforrást (vagy 
többfajta erőforrást), hogy fizess az 
éhínségért.

Összeségében vesztettél, 1 GYP-ot 
az étel hiány miatt, 1 GYP-ot a 
könyv hiány miatt, és 1 GYP-ot a 
háború miatt. 1 ételed, 1 könyved 
és 3 köved van. A következő
körben újra veszthetsz GYP-ot az 
étel és a könyv miatt. 

Egy még extrémebb eset, amikor az 
összes erőforrásod kifizeted, kapsz 
1 GYP büntetést a hiányzó 
erőforrás miatt, 1 GYP büntetést a 
hiányzó könyvek miatt, befizeted az 
összes maradék erőforrásodat, és 
még mindig kéne fizetned. Nem 
kapsz több büntetést, mint a 0 GYP 
esetében, már nem tudsz több GYP-
ot veszteni. [1.3]

Page 1/7 Nations FAQ++, version 1.4, 2 February 2014

Legnagyobb és 
legkisebb



B oldal
Görögország
Különleges hatás: lásd 
Aranykor/Bónusz.

Kína
Különleges hatás: Ha te passzolsz 
először, kapsz egy extra ételt. Ezt a 
termelés fázis alatt kapod, de hogy 
könnyebb legyen egyszerűen vedd 
el, amikor passzolsz. Maximum 1 
ételt kaphatsz azért, mert elsőként 
passzoltál. 5 játékosnál, akkor is 
megkapod a bónuszt, ha elsőként 
vagy másodikként paszolsz. 

Róma
A 2 erő mindig aktív, nem kell 
munkást alkalmaznod hozzá. Ez azt 
jelenti, hogy 2 erővel kezded a 
játékot. [1.4]
A legtöbb tanácsadó alján látható 
nagy négyzet vagy kör értéke 
állandó hatás (négyzet) vagy 
termelés hatás (kör), melyből 
egészen, a tanácsadó összes többi 
hatásától függetlenül, addig 
részesülsz, amíg a tanácsadó 
megvan. 

Ókor
Augustus – Lásd Legnagyobb és 
legkisebb.

.

Hatshepsut – Hatshepsut-nak meg 
kell lennie a csoda elkészültekor, 
hogy kapj 3 könyvet, nem kapsz 
bónuszt a korábban befejezett 
csodáért, amikor Hatshepsut-ot 
elveszed. Amikor befejezed a 
Titanicot, megkapod a bónuszt, még 
akkor is, ha ezért elveszted 
Hatshepsut-ot. [1.3]
Qin Shi Huang - Lásd Legnagyobb 
és legkisebb.
Szent Augustine - Lásd
Legnagyobb és legkisebb.
+Archimedes – Körönként egyszer 
elvehetsz egy építészt a készletből, 
és normál építészként használhatod. 
Használhatod ezt a hatást abban a 
körben, amikor megvásároltad 
Archimedes-t. 
+Boudica - Lehet erőd más 
kártyákból, de amint akár egyetlen 
munkást is alkalmazol egy hadi kár-
tyán, azonnal elveszted Boudica-t.
t. Lásd Legnagyobb és legkisebb.+ Nagy Cyrus – Bónusz aranyat 
termelsz (csak a termelés fázisban) 
ha a körben veszel legalább egy 
gyarmatot, nem jár extra egynél 
többért. 
⨯Buddha – Csak akkor kell
kihagynod az első fordulód, ha 
Buddha az utolsó kör óta van meg, 
és nem akkor, ha Buddha-t egy kör 
első akciójában vásároltad. 
A szóló játékban dobnod kell a 
kihagyott forduló után. [1.4]
⨯Hannibal – A rajtaütési értéked 1-
gyel nagyobbnak számít, így amikor

csatát vásárolsz, 1-gyel több 
erőforrást kapsz, mint amennyit 
egyébként kapnál. A többi 
nemzetnek 1-gyel több aranyat kell 
fizetnie, mint egyébként, amikor 
csatát vásárol. 
⨯Sun Tzu – Végrehajtasz egy 
fordulót, majd még egy fordulót a 
körben lévő első fordulód helyett. 
Sun Tzu-nak meg kell lennie az 
utolsó kör végétől, hogy részesülj a 
hatásából, ha Sun Tzu-t az első 
akcióddal vásárolod meg, akkor 
nem ad azonnal még egy akciót. Ha 
Sun Tzu megvan a kör első 
akciójának kezdetén, akkor 
megkapod mindkét akciót, még 
akkor is, ha a két akcióból az elsővel 
lecseréled Sun Tzu-t. 
A szóló játékban mindig dobsz az 
árnyéknak, miután részesültél Sun 
Tzu jutalmában, még ha csak 
munkást alkalmazol is egy 
épületen.[1.4]

Középkor
Anna Komnene – Úgy kezeld a 
termelés és a stabilitás hadi 
kártyákon lévő munkásonkénti 
negatív hatását, mintha nem 
lennének.
Harald Hardrada – Lásd
Legnagyobb és legkisebb.

Sejong the Great – Amikor 
Aranykort vásárolsz, kapsz 2 követ. 
Ez nem azonos az aranykorral/
Bónusszal [1.1]
Thomas Aquino – Lásd
Legnagyobb és legkisebb.

.

+Abu Bakr – Az általad választott 
erőforrástól függetlenül, amikor 
csatát vásárolsz, kapsz 2 extra 
könyvet. 
+ Aquitaniai Eleanor – Bónusz 
aranyat kapsz, ha a körben veszel 
legalább egy gyarmatot, nem jár 
extra egynél több vásárlásáért.
+Mansa Musa – Mansa Musa-nak 
meg kell lennie az akciód kezdetén, 
hogy megkapd a jutalmát, az utolsó 
aranyad elköltése, hogy őt 
megvásárold, nem juttat az extra 
hatásához. Ha arra költöd az utolsó 
aranyad, hogy egy másik tanácsadót 
vásárolj, akkor megkapod a 
jutalmat. [1.1] Egy körben többször 
is megkapod a jutalmat, ha 0 
aranyra csökkentesz, majd termelsz, 
majd újra elköltöd az összeset. [1.2] 
Az aranyat akcióval kell elkölteni, 
nem lehet elveszteni, hogy 
érvényesüljön a hatás. [1.4]
⨯Alhazen – Körönként egyszer 
egy teljes akciót használhatsz 
arra, hogy válassz két kártyát a 
fejlődéstábláról. Ez a két kártya 
helyet cserél egymással. 
Szokásosan nem használhatsz 
fel több akciót, elsősorban nem 
vásárolhatsz kártyát ebben a 
fordulóban. A következő 
fordulódban a szokásos módon 
vásárolhatsz kártyát. 

⨯Dzsingisz Kán – Minden 
nemzet, beleértve téged is,
stabilitása 3-mal kevesebb, 
amíg nálad van Dzsingisz Kán.
⨯Marco Polo – Kereskedhetsz a 
készlettel, 2 ételért vagy 2 kőért 4 
aranyat kapsz. 

Reneszánsz
Elizabeth – A bónusz erő csak 
akkor számít, amikor ellenőrzöd, 
hogy a háború találatot jelent, 
egyéb esetben nem. 
Galileo Galilei – Csak a szokásos 
arany költséget hagyod ki a 
kártya-vásárlásnál. Ha Aranykort 
vásárolsz, és GYP-ot is szeretnél 
venni, akkor a költséget a 
szokásos módon kell megfizetned. 
Izabella – A bónusz a reneszánsz 
gyarmatok mindegyikéért jár (3. 
korszak). Nem jár bónusz az 1., 2. 
és 4. korszak gyarmataiért. 
Montezuma – Ez egy azonnali 
hatás háború vagy csata 
vásárlásánál. 
+Luther Márton – Minden 
nemzetnek, beleértve téged is, mely 
a háborúban vereséget szenved, 4 
további ételt kell fizetnie. Ez a 4 étel 
a háború miatti erőforrás-vesztésbe 
számít.. A stabilitással csillapított 
erőforrásokat fordított játékos 
sorrendben válasszátok ki. A
stabilitás hatásai enyhítik a Luther
Márton miatti veszteségeket és a 
háborúból származó szokásos 
erőforrás-veszteségeket is. 
+Pocahontas – A hatásban 
szereplő gyarmat-meghódítás 
előfeltételének növekedés rád is 
érvényes. 
+Tokugawa – A bónusz az aktuális 
korszak minden egyes kártyája után 
jár, így az 5. és 6. körben a 
reneszánsz kártyák, a 7. és 8. 
körben az ipari kártyák számítanak. 
⨯Niccolo Machiavelli – Meg kell 
mutatnod mindkét eseménykártyát 
a többi játékosnak. 
⨯ Nagy Péter – Válassz egyet a 3 
erőforrásbónuszból, ha az erőd 
nagyobb, mint a háború ereje. 
⨯I. Szulejmán – Amíg te vagy a 
legerősebb (és van elvehető 
munkásod) elvehetsz egy 
munkást minden alkalommal, ha 
a fordulód van. 

Ipari
Florence Nightingale – Az 
erőforrás-hiány miatt még vesztesz 
könyvet (vagy más erőforrást, ha 
nincs könyved). Háborúnál nem hat. 
Nagy Frigyes – Az alkalmazás 
minimális költsége 1 kő. 
Lin Zexu 
Marie Antoinette 
+Abraham Lincoln – Amíg vannak 
munkásaid, elvehetsz egy munkást 
minden alkalommal, ha a fordulód 
van.
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+Benjamin Disraeli – Megkapod 
a bónusz ételt, ha ebben a körben 
vásárolsz legalább egy gyarmatot,
nem jár extra egynél több 
gyarmat vásárlásánál. 
+Marie Curie – Körönként kétszer 
elvehetsz egy építészt a készletből, 
és a normál építészeknek 
megfelelően használhatod. 
Használhatod ezt a hatást abban a 
körben, melyben megvásároltad
Marie Curie-t. 
⨯ Nobel Alfréd – A két hatás 
különálló. Még, ha nincs is 
munkásod ipari (4. korszak) 
épületen, akkor sem vásárolhatsz 
háborút. A kő bónuszt csak a 
termelés fázis alatt kapod meg. 
⨯Shaka Zulu – A többi nemzet kap 
bónuszt gyarmat-vásárlásnál, és 
nem te. 
⨯Simon Bolivar 
●Nikola Tesla – Ezt az akciót egy 
körben annyiszor hajthatod végre, 
amennyiszer akarod, de 
fordulónként csak egyszer. Szóló 
játéknál használd a kockát. 

A legjobb rajtaütési értékből csak 
akkor kapsz jutalmat, ha van 
legalább 1 munkásod az adott hadi 
kártyán. 1-nél több munkás a 
kártyán nem jelent különbséget, a
csata-hatások soha nem 
többszöröződnek . 

Ókor
Cannae-i Csata
Kádesi csata 
Alézia ostroma 
Trója ostroma
+Thermopülai csata
+Milvian Híd
⨯Issusi csata
⨯Az Alpokon keresztül 

Középkor 
Agincourti csata
Hastingsi csata
Poitiersi csata
Tannebergi csata
+Manzikerti csata
+Hattin kürtjei
⨯Ain Jalut-i csata
⨯Konstantinápoly ostroma 

Reneszánsz
Poltavai csata 
Kostantinápoly eleste
Szomorú éjszaka
Rodosz ostroma
+Cajamarcai csata
+Noryangi csata
⨯Louisburg eleste
⨯Bécs ostroma 

Ipari
Tsushimai csata
Waterloo-i csata
Fashoda Incidens
Yorktown megadása
+Austerlitzi csata
+Borodinoi csata
⨯Trafalgari ütközet
⨯Balaclavai csata 

Kezdő
Farm
Kőfejtő
Karaván
Templom

Ókor
Vízvezeték 
Sörfőzde 
Városfal 
Fórum
Világítótorony 
Líceum 
Zsinagóga
Zikkurat 
+Magtár 
+Bánya 
+Pagoda 
⨯Konfuciánus Akadémia
⨯Kovácsműhely
⨯Könyvtár 

Középkor 
Katedrális
Madrasa 
Piac
Monostor
Mecset
Egyetem
Vízimalom
Szélmalom
+Labdapálya
+Kastély
+Céhek Háza
⨯Törökfürdő
⨯Pénzverde
⨯Óceáni halászat 

Reneszánsz
Gyarmati kereskedelem
Törvényszék 
Gát 
Obszervatórium
Parlament 
Fűrészmalom
Teraszos földművelés
Színház 
+Bank 
+Áldozati Oltár
+Hajógyár 
⨯Kúria 
⨯Hammam 
⨯Nyomdagép 

Ipari
Gyár 
Kórház
Vízerőmű
Büntetőtelep
Vasút 
Városközpont
Voortrekker
Zeppelin 
+Mérnöki iskola
+Csatornahálózat
+Tőzsde
⨯Szénbánya
⨯Nemzeti park
⨯Rádio 

Ókor
Hispánia 
Izrael
Macedónia
Núbia
+Babilónia
+Gallia
⨯Örményország
⨯Hindu Kush 

Középkor 
Grönland
Lombardia 
Szicília 
Tibet 
+Anglia
+Poroszország
⨯Keresztes Államok
⨯Szaharai kereskedelem 

Reneszánsz
Azték Birodalom
Inka Birodalom
Quebec 
Dél-Afrika
+Brazília
+Fülöp-szigetek
⨯Karib térség
⨯Virginia 

Ipari
Kongó 
India 
Nigéria 
Kelet-Afrika (Tanganyika/
Afrika a fordításokban [1.4]
+Algéria 
+Hong Kong 
⨯Austrália 
⨯Líbia 
●Finn Nagyhercegség – Ez az 
akció lehetővé teszi, hogy kihagyj 
egy fordulót anélkül, hogy 
passzolnál. 
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Bónusz

Az X Aranykor-bónusz azt jelenti, 
hogy X-szel többet kapsz a 
megvásárolt aranykor erőforrásából, 
vagy ha erőforrással fizetsz GYP-ért, 
akkor X-szel kevesebbet fizetsz. A
minimum 0, nem kapsz erőforrást 
GYP vásárlásánál. Ha több aranykor-
bónuszod is van, akkor mindegyik 
érvényes, így ha van bónusz 1 és 
bónusz 2, akkor tulajdonképpen egy 
arnykor bónusz 3-ad van. 

Ókor
Éneász 
Vasmunkás
Térképkészítés
Biblia 
+Selyem
+Odüsszeia
⨯Pénzverés
⨯Mahabharata

Középkor 
Iránytű 
Divina Comedia
Nehézeke
Magna Carta 
+Szemüveg
+Három Királyság
⨯Puskapor
⨯Korán 

Reneszánsz
Órák 
Gutenberg Biblia
Microszkópe
Rómeó és Júlia
+Don Quijote
+Teleszkóp
⨯Princípia
⨯Hőmérő 

Ipari
A tőke
Dinamit
Fajok eredete
Oltás
+Candide
+Elektromosság
⨯Kalevala
⨯Spinning Jenny 

Kezdő
Hóhér

Ókor
Harci szekér
Hoplita
Halhatatlan
Legionarius
+Íjász 

Középkor
Tevés íjász 
Cho-Ko-Nu 
Lovas íjász
Hosszúhajó
+Lovag 
+Hoszzúíjász
⨯Páncélruha
⨯Görög harci gálya 

Reneszánsz
Hódító 
Jaguár harcos
Brit katona
Samuráj
+Fregatt
+Erdőőr
⨯Hakkapeliitta 
⨯Zsoldos katona 

Ipari
Lovasság 
Kozák 
Huszár 
Puskás gyalogos katona
+Sorozás 
+Tengeralattjáró
⨯Csatahajó
⨯Gépfegyver 

Ókor
Hun benyomulás
Peloponészoszi háború 
Hadviselő Államok
Nagy Sándor háborúja
+Pártus háború
+Három Királyság
⨯Hikszosz benyomulás
⨯Pun háborúk 

Középkor 
Bizánci-arab háború
Első kereszteshadjárat
Százéves háború
Visszahódítás
+Viking rajtaütés
+Rózsák háborúja
⨯Mongol benyomulás
⨯Vandál háború

Renaissance
Nagy északi háború
Imjin háború 
Mogul benyomulás
Jenkins füle háború
+Cortes expedíció 
+Holland függetlenségi háború
⨯Harmincéves háború
⨯Ciprusi háború 

Ipari
Balkán háború
Frank-porosz háború
Ópium háború
Második búr háború
+Angol-afgán háború
+Napoleoni háború
⨯Amerikai polgárháború
⨯Krími háború 
Rárakhatsz egy elkészült csodát egy 
már meglévő csodára, még akkor is, 
ha van szabad csodahelyed. 
(kivéve: Mechanical Turk). Azt a 
csodahatást, mely a csoda 
elkészültekor van végrehajtva, 
akkor is végre kell hajtani, amikor 
az új csoda egy ugyanilyen hatású 
csodát cserél le. [1.4]

Ókor
Kolosszeum – Be kell fejezned ezt a 
csodát, még akkor is, ha nincs 2 
ételed, melyet befizethetsz, és ezért 1 
GYP-ot kell fizetned, plusz könyvet a 
nem befizetett étel helyett. [1.3]
Függőkertek 
Piramisok 
Stonehenge +Világítótorony – 
Minden alkalommal, amikor 3 
aranyat fizetsz egy megvásárolt 
kártyáért (a kártya a 3. sorból 
van), kapsz 
1 könyvet. Ha Hannibál egy másik 
nemzetnél van, akkor a 2. sorban 
lévő csatára is vonatkozik. 
+Szfinx – Minden egyes 
csodáért, melyet a Szfinx után 
fejezel be, kapsz 5 követ. 
+Jósda 
⨯Salamon temploma – A könyvek 
pontozásával egyidőben pontozd le.
Ez azt jelenti, hogy maximum 4 
GYP-ot kapsz, ha felépíted a 
Salamon templomot az ókorban, és 
nem győz le a háború az egész játék 
alatt. 
⨯Cseréphadsereg – A legkisebb 
stabilitással rendelkező összes 
nemzet vaszít 4 aranyat, amikor a 
cseréphadsereg elkészül (még te 
is). 
⨯Petra – Kereskedhetsz a 
készlettel egy ételt 3 könyvre, 3 
aranyra vagy 3 kőre válthatsz. 

Középkor
Alhambra – Körönként egyszer 
vehetsz egy építészt a készletből, 
és normál építészként 
használhatod. 
Notre Dame – Lásd Legnagyobb 
és legkisebb.
Porcelán torony – Ha bármilyen 
hatás miatt elveszted a 
tanácsadód, amikor két tanácsadód 
van, akkor mindkettőt elveszted. 
Ha a Porcelán tornyon lévő 
tanácsadód veszted el, akkor 
tehetsz rá egy újat. A Porcelán 
tornyon lévő tanácsadót
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lecserélheted egy másik 
tanácsadóra vagy lecserélheted
mindkét tanácsadót és a porcelán
tornyot egy elkészült csodára. 
Sankore Egyetem 
+Angkor Wat – Lásd Legnagyobb 
és legkisebb.

.

+Chichen Itza – Azonnal GYP-ot 
kapsz, függetlenül az erőtől, és 
attól, hogy bármely nemzetet (akár 
téged) legyőznek. 
+Moai Szobrok
⨯Krak des Chevaliers 
⨯Nagy fal – Ha te passzolsz először, 
akkor háború miatti közvetlen 
győzelmi pont vesztést véded ki, 
nincs hatása az erőforrás-vesztés 
vagy erőforrás-hiány miatti GYP-
vasztésre. 
⨯Szent Márk tér – Kereskedhetsz a 
készlettel, 2 aranyért 5 könyvet, 5 
ételt vagy 5 követ kapsz. 
●Hagia Sophia – Lásd 
Legnagyobb és legkisebb.

Reneszánsz
Machu Picchu 
Sixtusi kápolna – Könyvet kapsz, 
amikor egy csoda építésére 
felfogadsz egy építészt a szokásos 
módon, nem fogadhatsz fel építésze-
ket csoda építése nélkül. [1.2]
Taj Mahal 
Versailles – A kör hátralévő részé-
ben, amikor befejezed a Versailles-t, 
úgy vedd, mintha a legkisebb 
stabilitásod lenne, mint egy lázadó 
nemzetnél. Ez érvényes az 
eseményekre és a többi hatásra is. 
A stabilitásjelződ nem mozdul, ha 
pozitív a stabilitásod, akkor az 
enyhítheti a háborús vereség 
erőforrásveszteségét. [1.3]
+Potala Palota – Ez csak a 
játékvégi pontozásnál számít. Kapsz
2 GYP-ot, ha van Porcelán tornyod 
és 2 tanácsadód. 
+Királyi társadalom – Csak a 
szokásos kő költséget hagyhatod 
ki, amikor ezzel a különleges 
akcióval teszel le egy munkást. A
haderő fenntartása a szokásos 
módon működik. 
+Uraniborg – Lásd aranykor/
bónusz.
⨯Tiltott Palota 
⨯Himeji Kastély – Hogy kapj 4 
követ, vásárolnod kell, és le kell 
raknod egy épületkártyát egy 
korábbi korszak épületkártyájára 
(például egy 3. korszak épület-
kártyát egy 1. vagy 2. korszak 
épületkártyára). 
⨯Vörös erőd – Minden 
alkalommal, amikor 1 aranyat 
fizetsz a megvásárolt kártyáért (1. 
sorban lévő kártya), kapsz 2 ételt.
●Kreml– Amíg te vagy a 
legerősebb, van 4 extra 
stabilitásod. Ha holtverseny lesz 
vagy valaki legyőz az erőt tekintve, 
akkor a bónuszt azonnal elveszted. 

●Mechanical Turk – 2 GYP-ot 
kapsz, amikor egy befejezett 
csoda a nemzetnél marad, még 
ha az át is adható. Turk nem 
cserélhető le másik csodára, de 
lecserélhet másik csodát, amikor 
épül vagy amikor megkapod egy 
másik játékostól.  A kapó játékos 
dönti el, melyik csodamezőre 
helyezi. 

Ipari
Darwin utazása
Ford Autó Vállalat 
Déli-sark meghódítása – 
Befejezheted ezt a csodát még 
akkor is, ha nincs 5 befizethető 
ételed, de ilyenkor 1 GYP-tal és 
könyvekkel kell fizetned a ki nem 
fizetett ételek után. [1.3]
Szuezi-csatorna 
+Big Ben – A pontozása a végső 
pontozásnál történik. Csak a saját 
gyarmatod számít. [1.4]
+Brandenburgi Kapu – A
legerősebb nemzet kapja a követ és 
az aranyat, még akkor is, ha ez te 
vagy, aki a Brandenburgi Kaput 
építette.
+British Múzeum – A
leggyengébb nemzet 10 könyvet 
veszt, még akkor is, ha ez te vagy, 
aki a British Múzeumot építette.
⨯MIT – Amint vásárolsz és leraksz 
egy új épületkártyát, alkalmazhatsz 
is erre a kártyára egy munkást a 
szokásos kő költség megfizetése 
nélkül. Egy munkás elbocsátható, 
hogy ilyen módon alkalmazható 
legyen.
⨯Szabadságszobor – Csak a 
végső pontozásnál számít. Több 
munkásodnak kell lennie, mint a 
többieknek, ahhoz hogy megkapd a 
bónuszt. 
⨯Titanic – Minden nemzet 
választhat, vagy fizet 4 aranyat 
vagy a tanácsadóját, fordított 
játékossorrendben. Ha nincs 
tanácsadód, 4 aranyat kell fizetned
(ha nem tudsz fizetni, akkor a 
szokásos módon GYP és könyv-
vesztés). Ha a tiéd a 
porcelántorony, akkor távolítsd el 
mindkét tanácsadód, és ne fizess 
aranyat.  

A pozitív hatás elnyeréséért a 
legjobbnak kell lenned, de a 
negatív hatást mindenki 
elszenvedi. 

Az 5 fős játék szabályai a 21. 
oldalon vannak.

Minden választást fordított játékos 
sorrendben kell végrehajtani.

A munkások soha nem kerülnek 
le a játékostábláról. 

A stabilitás csak a háborús 
vereségből származó veszteséget 
csökkenti, és nem csökkenti az 
események hatásái miatti 
veszteségeket. [1.3]

A hatások csak egyszer 
következnek be, ha ezt külön 
mondjuk. Azoknál a hatásoknál, 
melyeknél ezt vagy azt teheted, 
csak egyszer választhatsz. [1.4]

Ókor
Árja vándorlás 
Asóka törvényei – Munkások 
elbocsátása, így a következő körben 
újra alkalmazhatóak. Több is 
elbocsájtható. Fordított játékos 
sorrend. [1.4]
Asszír kitelepítések 
Atilla 
Kenyeret és cirkuszt 
A bronzkor hanyatlása – A
legerősebb nemzet biztonságban van, 
valamint a legnagyobb stabilitású 
nemzet. Ha ugyanaz a nemzet a 
legerősebb, és a legstabilabb, akkor 
védett. A többiek vesztenek 1 GYP-ot.
Kereszténység – Ez egy választási 
lehetőség, nem kötelező megtenned, 
még ha meg is teheted. 
Hammurabi törvényei
Exodus 
Han dinasztia – Választás, vagy 
mindkettő vagy egyik sem. 
Hellenizmus – Ha többen egyszerre a 
legerősebbek, mindenki veszít 2 ételt.
Jón gyarmatok 
Jain Aszketizmus – Ha háborús 
vereség vagy háborús vereség okozta 
erőforrásfizetés miatt GYP-ot vesztesz,
akkor ezeket a GYP-okat visszakapod.
Amennyi erőforrást tudsz, be kell 
adnod, mielőt könyvekkel+1GYP-tal 
fizetnél a hiányzókért. A legstabilabb
NEM kap GYP-ot a többiek háborús 
veresége miatt. [1.4]
Olimpiai játékok – Ez a 
sorrendváltozás az új játékos sorrend 
meghatározása után történik. 5 fős 
játéknál a legstabilabb jön először a 
második legstabilabb másodszor. 
Holtversenynél a játékos sorrend 
dönt. 
Pax Romana 
Filozófia 
Qin Egyesítés – A háború erejénél 
erősebb összes nemzet ebben a 
körben 1 GYP-ot kap. Ha nem 
vásároltok háborút, semmi sem 
történik. 
Spartacus felkelés – Ez a 
sorrendváltozás az új játékos sorrend 
meghatározása után történik. 
Rigveda – Úgy a legkönnyebb 
számon tartani, ha egyből elveszed a 
könyvet, amikor háborút vagy csatát 
vásárolsz. 
Tengeri népek – Csak építés alatt álló 
csodáról vehetsz le építészt, nem 
vehetsz le használatra kész építészt
(mint amelyhez Archimedes juttat). 
Shang Csontjóslás 
Taoizmus 
Sárgaturbánosok felkelése
Zoroasztriánus újjászületés – Ez 
egy választás a legstabilabb nemzet 
számára. Vagy kapsz 4 követ vagy a
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többiek vesztenek 3 ételt. Ha a 
legstabilabb helyen holtverseny van, 
semmi sem történik. 5 fős játékban a 
legstabilabb dönt, a holtversenyt a 
játékossorrend dönti el. 

Középkor
Bencés szabály
Fekete halál – Hiba: ”Távolítsd el” 
helyett ”Tedd vissza”. A munkás a 
népességsávra kerül, te döntöd el hova.
Ha nincs elvehető munkás, akkor tedd 
félre, és amint növekszel vedd el. 
Kasztrendszer 
Roland sanzon
Clermonti zsinat 
Ökológiai hanyatlás – Ez a 
sorrendváltozás az új játékos sorrend 
meghatározása után történik. A játékos 
sorrend előtti választások újra 
megtörténnek. Először, akik fizettek, 
utána akik nem, de a csoporton belüli 
játékos sorrend változatlan. 
Feudális terhek – Hiba: "forduló 
sorrend" helyett "játékos sorrend". 
Hagyjátok ki a kör játékos sorrend 
fázisát. 
Negyedik kereszteshadjárat - Csak a 
leggyengébb nemzet veszít könyveket, 
ha a legerősebb aranyat fizet. Ha a 
legerősebb nem fizet aranyat (vagy 
nem tud) aranyat fizetni, semmi sem 
történik. 5 fős játékban a legerősebb 
nemzet dönt (holtversenyben a játékos 
sorrend szerint az előlrébb lévő), 
ezután a bónuszt mindkét legerősebb 
nemzet megkapja. A negatív hatás a 
szokásos módon a két leggyengébb 
nemzetet érinti. 
Hajj from Mali – Ha 2 vagy 
kevesebb aranyad van, semmi sem 
történik. 
Hanza sókereskedelem 
Prester John üldözése
Képrombolás – 2 ételt és 2 aranyat 
vesztesz. 
Császári vizsgálat 
Justinian törvény 
Ali mártírsága
Papírpénz 
Isteni békesség – Ha nem vásároltok 
háborút, semmi sem történik.
Rajtaütés Lindisfarne-on 
Vallási egyházszakadás
Baghdad kifosztása
Skolasztika 
Ellenállási dal – Ha háborús 
vereség miatt erőforrást vagy GYP-ot 
vesztesz, akkor mind visszakapod, 
beleértve az erőforrás-hiányból 
származó büntetést is. 
Stupor Mundi – Hogy nyomon kövesd, 
az ebben a körben vásárolt aranykor 
kártyát átmenetileg tedd a 
játékostáblád mellé.  
Zanj lázadás – Ez a sorrendváltozás az 
új játékos sorrend meghatározása után 
történik. 

Reneszánsz
Abszolút monarchia – Nem 
dobhatsz el csak úgy tanácsadót, 
le kell cserélned egy másik 
tanácsadóra. 
Afrikai rabszolgakereskedelem
Feketeszakáll 
Hegyi város 
Kolumbiai üzlet
Trenti zsinat 
Vetésforgó  
Holland lázadás – Ez a sorrend-
változás az új játékos sorrend 
meghatározása után történik.
Zsidók kiűzése 
Dicsőséges forradalom – 
Választási lehetőség, vagy 
mindkettő vagy semmi sem 
történik. 5 játékosnál a második
legstabilabb nemzet választ
először. Ha mindketten
választanak, akkor a második 
lesz a legutolsó és a stabilabb 
lesz az utolsó előtti. 
Elővezetési törvény
Janicsárok – Választás, vagy 
mindkettő vagy egyik sem.
Kangxi korszak – Ez a sorrend-
változás az új játékos sorrend 
meghatározása után történik.
Kis jégkorszak – Választás, 
fordított játékos sorrendben. 
Magellan expedíció – A körben 
megvett minden egyes gyarmatnál, 
tehát többször is megkapod. Csak 
akkor kapsz aranyat, ha az 
esemény beköveetkezik. 
Merkantilizmus – Választás, 
fordított játékos sorrendben. 
Többször is elbocsájthatsz 
munkásokat. A munkások az 
elérhető munkásaidhoz kerülnek.
Muntzer lázadás – Ez a 
sorrendváltozás az új játékos 
sorrend meghatározása után 
történik. 
Pápai kegyelem - Az ingyen 
munkások a készletbők vannak, és 
azonnal fel kell őket használni, 
különben elvesznek, a 
használatuknak nincs kő költsége. 
Ha többen a legstabilabbak, 
mindegyikük fizet 2 aranyat. 
Westphaliai béke – Ez a 
sorrendváltozás az új játékos 
sorrend meghatározása után 
történik. 
Zarándokok – A legtöbb étellel 
brónak el kell vennie a munkást, 
nincs választása. Ha holtverseny 
van, semmi sem történik. 
Salemi boszorkányperek – Vedd 
le mindkét tanácsadód, ha 
porcelántornyod van. 
A Vasa elsüllyedése – Választás.
Ha többen a leggyengébbek, akkor 
fordított játékos sorrendben 
döntsetek. Átmenetileg sem lehet 
az erő 0 alatt. 

Ipari

Amerikai forradalom – Választás, 
ha van gyarmatod, le kell venned. 
Anarchia - Vedd le mindkét 
tanácsadód, ha Porcelán-tornyod van.
Kaliforniai aranyláz 
Dreyfus affér 
Kivándorlás – Hiba: ”Vedd le” 
helyett ”Tedd vissza”. A munkás a 
népesség-sávra kerül, te döntöd el, 
hova. Ha nincs elvehető munkásod, 
akkor tedd az oldalára, és ezt vedd el 
először, amikor növekszel. 
Szívélyes egyetértés – 
Elbocsáthatsz munkásokat különböző 
hadi kártyákról. Elbocsáthatsz 
munkásokat, hogy aztán alkalmazd 
őket. A munkások elbocsáthatóak 
egyik hadi kártyáról, és egy másik 
hadikártyán alkalmazhatóak.  
Első Vatikáni zsinat 
Francia forradalom – Nincs 
választás, ha van tanácsadód, le kell 
venned. Ha Porcelán tornyod van, 
mindkét tanácsadód le kell venned.
Általános sztrájk 
Kiállítás - Az ingyen építész a 
készletből származik, és azonnal fel 
kell használnod, különben elveszik, a 
használata nem kerül kőbe. 
Ipari forradalom – Hogy megnyerd, a 
többieknél több munkást kell 
elbocsátanod az ipari épületekről (4. 
korszak), holtversenynél semmi sem 
történik.  
Ír burgonyavész 
Krakatoa 
Moszkvai menet – Nincs választás, 
ha van gyarmatod el kell távolítanod. 
Romantika 
Küzdelem Afrikáért – 1 GYP-ot kapsz, 
ha van legalább 1 ipari gyarmatod (4. 
korszak), hiába van több, nem kapsz 1-
nél többet, és semmi sem történik, ha 
régebbi gyarmataid vannak. 
Szipoly-lázadás – Ez a 
sorrendváltozás az új játékos 
sorrend meghatározása után 
történik. 
Európa beteg embere 
Sokoto Kalifa – Választás, fordított 
játékos sorrendben.  
Taiping Felkelés – Ez a 
sorrendváltozás az új játékos sorrend 
meghatározása után történik. 
Teniszeskü 
Tonghak mozgás – Vesztesz 
könyvet, és kapsz követ.
Weltpolitika – 5 aranyat és 5 követ 
kapsz ipari gyarmatokért (4. 
korszak), régebbi gyarmatokért 
semmit. 
Női választójog 
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Épületek és haderő

K: Többször is felépíthető 
ugyanolyan épület/hadi kártya?
V: Igen. Minden épület és haderő 
egyedi, de ha a B oldallal játszotok, 
akkor ugyanolyan kártyából csak 2 
lehet.

K: Több munkás is lerakható egy 
épületre/haderőre? 
V: Igen, de akciónként csak egy. 
[1.3] 

K: Jár GYP, ha munkást rakunk 
épületre/ haderőre? 
V: Nem. Munkásokért és haderőért 
csak a játék végén jár GYP. 

5 játékos 

K: 5 fős játékban 2 nemzet a 
legerősebb, ki kapja az erőért járó 
bónuszt a nemzet eseménynél?
V: Mindkettő. 

K: 5 fős játékban 3 nemzet a 
legerősebb, ki kapja az erőért járó 
bónuszt a nemzet eseménynél? 
V: Senki. 

Szóló játék

K: A szólólapkán mit jelent a 
könyv? 
V: A kör elején ennyi könyvet 
kap az árnyék ellenfél. Az 5-ös és 
6-os dobásnál meghatározott 
akció változtathat az árnyék 
ellenfél körben kapott 
könyveinek mennyiségén. 

K: Az árnyék ellenfelet érinti a 
háború? 
V: Nem, egyáltalán nem veszt 
könyveket. [1.2] 

K: Minden akció után dobjak?
A: Igen, kivéve, ha munkást 
alkalmazol egy épületen. [1.3]

K: Ha én vagyok a második a 
játékos sorrend szerint, és az első 
akcióm passzolom, ettől még dob 
az árnyék ellenfél? 
V: Igen, az árnyék ellenfél a még 
az akciód végrehajtása előtt dob. A
dobásnál nem számít, hogy 
passzolsz vagy munkást alkalmazol 
egy épületen (akciók, melyek nem 
követik a dobást), mint az első 
akciódnál. [1.3]

K: Az árnyék ereje és stabilitása 
összeadódik? 
V: Nem, mindig nullázódnak, 
valahányszor szóló eseménylapkát 
húzol. [1.3]

K: Ha háborút vásárolok vagy 
dobok, mi történik, ha olyan 
oszlopot dobok, ahol megint háború 
van? 
V: Dobd el, a normál játékhoz 
hasonlóan, körönként csak 1 
háború vásárolható. Az árnyék 
kockadobása a kártyavásárlást 
jelképezi. [1.4]

K: A hatás minden 5-ös és 6-os 
dobásnál érvényesül, vagy csak az 
elsőnél? 
V: Minden alkalommal. [1.4]

Egyéb 

K: Mi történik, amikor elveszek 
egy munkást? 
V: Vagy fizetsz minden termelés 
fázisban 3 ételt, vagy a stabilitásod 
3-mal csökken. Más lehetőség nincs 
a munkás-elvétel kifizetésére, 
kivéve, hogy elveszted a bónusz 
megszerzésének lehetőségét. 

K: Mikor történik a "Pontozás",
például a Szabadságszobornál? 
(Pontozás: +2 GYP, ha  tiéd a 
legtöbb munkás.) 
A: Ez játék végi pontozás. A többi 
pontozás más formában szerepel, 
például a Salamon templomon 
"Minden korszak végén: +1 GYP". 

K: Hogyan tegyem le a használt-
jelzőt? 
V: Csak tedd le a használt-jelzőt a 
kártyára, amikor az fordulónkénti 
akciószám korlátozott, például 
felhasználhatod egy körben "Akció, 
1 körönként". Ha a kártyán az áll
"Akció", de nincs korlátozás, akkor 
egy körben többször is 
használhatod.  

K: Hány körből áll a játék? 
V: 8. 4 korszak, mindegyik 2 kör. 
Minden korszak végén van egy 
kisebb pontozás a könyvek után,a
pontozótáblán a GYP-jelzőkkel 
követitek. 

K: Ha munkás megy a templomból
(stabilitás: 1) a zikkuratba
(stabilitás: 2), akkor a stabilitásom 
csökken 1-gyel, mielőtt emelkedne 
2-vel? 
V: Igen, mivel a munkást először 
elbocsátod (nem akció), utána 
alkalmazod. Megkockáztatod, 
hogy elvesztesz egy tanácsadót, 
aki alacsonyabb stabilitásnál nem 
tartható (például Qin SHi Huang). 

K: Hogyan alakul a játékos 
sorrend lázadó nemzeteknél? 
V: Minden lázadó játékos 
egyformán a legkisebbként számít, 
tehát nem változik a forduló 
sorrend az egyforma erővel 
rendelkezőknél, még ha lázadnak 
is. Ez igaz arra a játékosra is, aki 
éppen befejezte a Versailles-t. [1.1]

K: A negatív stabilitás hogyan 
számít a játék végén? 
V: Szabályosan összeadod, tehát a 
negatív stabilitás csökkenti az 
eredményt az erőforrásoknál. [1.1]

K: A fejlődéstábla 1. sora 
különbözik a 2. és 3. sortól? 
V: Nem, a játékosok számától 
függ a használt oszlopok száma, 
minden sorba ugyanannyi kártya 
kerül. [1.3]

Tervezés 

K: 15. oldal, Mi az o, ebben a 
mondatban "Nem lehetséges, hogy 
bármelyik nemzet bármilyen 
veszteséget szenvedjen o erejű 
háború miatt."? 
V: Ez a o 0. 

K: A 4. korszakot lent miért jelöli
"II II" a "IV" helyett? V: Valójában 
a IV lenne a logikus választás, és 
eredetileg ezt is akartuk. De aztán 
megváltoztattuk IIII-re, a kiadó 
jelzésére, miszerint a kártyák 
kivágásánál ez a forma nem 
megfelelő. 
Vagy le kellett cserélnünk, vagy 
magasabbra kellett volna 
tennünk. Később a IIII -ről 
kiderült, hogy összekeverhető a
III-mal, ezért döntöttünk végül a
II II mellett.
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