
The Great Civilizations Of MankindThe Great Civilizations Of Mankind

1

Az emberiség nagy civilizációi
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civilizáció szerény kezdeteitől a fejlődés
történelmi korszakain át az emberiség nemzetei 

együtt éltek, harcoltak és építkeztek.  A nagy nemzetek
megvédték és biztosították tulajdonukat, miközben
mindannyian egyszerre vetélkedtek egymással és a
természettel egyaránt.

A népesség növekedésével párhuzamosan a 
nemzeteknek biztosítaniuk kellett civilizációjuk 
számára az élelmet és a fennmaradást. 
Termelőképes gazdaságot kellett kiépíteniük.
Mindeközben pedig ámulatba kellett ejteniük
vívmányaikkal és örökségük felépítésével a 
világot, hogy igazán nagy nemzetté váljanak az 
emberiség történelmében!

A

Üdvözöllek, isten hozott a 
nagy nemzetek játékában. Én 
foglak vezetni ebben a sza-
bálykönyvben, és felhí-
vom a figyelmedet bizonyos 
kulcsfontosságú szabályokra, 
melyek fölött gyakran elsik-
lanak a játékosok. 

Nemzetek egy történelmi társasjáték 1-5 fő számára, 
játékosonként kb. 40 perces játékidővel. A játékosok

nemzetek sorsát irányítják az ősidőktől az első világháború 
kitöréséig. Az egymással állandóan vetélkedő 
nemzeteknél az azonnali szükségletek, a hosszú 
távú fejlődés , a fenyegetések és lehetőségek között kell 
fenntartani az egyensúlyt. 

A játék az emberiség történetének négy történelmi 
korszakát öleli fel: az ókort, a középkort, a reneszánszt és az 
ipar korszakát. Minden korszak 2-2 fejlődés, vetélkedésés 
termelés körből áll. Minden kör történelmi kockáza-
tokkal és lehetőségekkel szolgál a játékosok számára, 
melyekben vetélkedniük kell valami elkerüléséért, illetve 
valami megszerzéséért. A haderő költséges, de segít  
elkerülni a pusztító háborúkat, meghódítani a gazdag 
kolóniákat, valamint a többi nemzet köre előtt taktikai 
lehetőségeket is biztosít. 

A játék során a nemzetek Győzelmi Pontokat (GYP) 
szereznek és vesztenek. Ezért különösen fontos a könyvek 
gyűjtése (mint a nemzeti örökség jelképe), mivel a körök 
végén a nemzet a többi, kevesebb könyvvel rendelkező 
nemzet után GYP-ot kap. A játék végén a nemzetek 
teljesítményéért járó GYP-okat összeszámolják, és a 
legtöbb GYP-tal rendelkező nemzet a legnagyobb 
nemzetté válva megnyeri a játékot! 

Kérlek vedd figyelembe, hogy a Nemzetek egy igazán 
nagy kihívást jelentő játék, különösen a kezdők számára. 
Néha úgy érezheted, hogy a játék ellen is küzdened kell, 
akárcsak a többi játékos ellen. Ha tapasztalt játékos 
vagy, az első játékhoz akkor is egy könnyű nehézségi 
szint választását javasoljuk, kihagyva a haladó és a 
tapasztalt szint kártyáit, különben első tapasztalataid 
frusztrálóak lehetnek. 

A
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Minden játékos elvesz 
egy játékostáblát. Akik 
első alkalommal játszanak, 
használják az „A” oldalt. 

Amikor a „B” oldallal játszo-
tok, a táblákat fordított játé-
kos sorrendben válasszátok 
ki, miután megtörtént a 
Pontozó- és Fejlődéstábla 
előkészítése. (Lásd a 21. 
oldalon.)

Keverjétek meg az esemény-
kártyákat, korszakok szerint 
különválasztva. A II-IV-es kár-
tyacsomagokat egyelőre tegyétek 
félre. Az első alkalommal a 
„Ha-ladó” és a „Szakértő”-
kártyákat hagyjátok ki. (Lásd 
a 11. oldalon.)

Az 50-es könyvjelzőt a 
játékosok akkor vehetik 
el, ha megtettek egy tel-
jes kört az örökség sávon.

A pontozótáblát 
és a fejlődéstáblát 
tegyétek az asztal 
közepére, egymás 
mellé.

Helyezzétek az I. 
korszak összekevert 
eseménykártyáit a 
pontozótábla mellé.

Helyezzétek az építésze-
ket a pontozótábla mellé. 
Ez lesz az  „építész-
készlet”.

A 4 fős játék előkészületei
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Keverjétek meg a fejlődés-
kártyákat, korszakok szerint 
különválasztva. A II-IV-es kár-
tyacsomagokat egyelőre tegyétek 
félre. Az első alkalommal az
„Haladó” és a „Szakértő” kártyákat 
hagyjátok ki. (Lásd a 11. oldalon.)

Helyezzétek az I. 
korszak összekevert 
eseménykártyáit a 
pontozótábla mellé.

Helyezzétek az erőforrás je-
lölőket  minden játékos 
számára elérhető helyre. Ezt 
erőforrás-készletnek nevezük.
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1. lépés: Találomra 
határozzátok meg a 
játékosok sorrendjét. 
Az első játékos helyez-
ze egy korongját az 
Örökségsáv első mező-
jére, a többi játékos 
pedig őt követve eggyel 
előrébb (tehát az utol-
só játékos korongja lesz 
a legmesszebb a 0-tól). 

Minden játékos 
helyezze egy másik 
korongját a megfelelő 
számra a játékossor-
rend-sávon.

2. lépés: Tegyétek a fehér 
körjelzőt az „A”-helyre az 
I. korszakhoz. 

3. lépés: Minden játékos 
válassza azt a nehézségi sz-
intet, amivel játszani akar és 
tegye egy korongját az ennek 
megfelelő helyre. (Lásd a 11. 
oldalon.)

4. lépés: Minden 
játékos helyezze 
egy korongját a 0 
értékre a haderő-
sávon.

Minden játékos 
hadereje  ezen 
a  sávon lesz 
nyilvántartva  a 
játék során. (Lásd
a 8. oldalon .) 
Minden 40 feletti 
haderő 40-nek 
számít. 

5. lépés: Helyezzétek a 
fekete háborújelzőt erre 
a helyre. Ha egy forduló 
alatt valamelyik játékos 
háborúhoz folyamadik, 
akkor helyezzétek ide 
a háborút ábrázoló
fejlődéskártyát, és a 
háborújelzőt mozgas-
sátok a haderő-sávon.
(Lásd a 15. oldalon.)

6. lépés: Minden játékos helyezze egy 
korongját a 0 értékre a Stabilitássávon. 

Minden játékos stabilitása ezen a sávon lesz 
jelölve a játék során. (Lásd a 8. oldalon.) 
Minden 15 feletti stabilitás 15-nek számít, és 
minden -3 alattit a –végtelenre helyezzétek, 
de a valódi értékét vegyétek figyelembe.

7. lépés: Helyezzetek 
ezekre a négyzetekre
legfeljebb 3 építészt 
(számuk a játékosok 
számától függ).
Megjegyzés: a forduló 
e s e m é n y k á r t y á j á t ó l  
függően további épí-
tészek is kerülhetnek 
ide. (Lásd a 9. oldalon.)

Ez a hely az esemény-
kártyák elhelyezésére 
szolgál.  (Lásd  a  9 .
oldalon.) Ne húzza-
tok eseménykártyát 
az előkészítés során, 
mert a játékosoknak 
először a fejlődési 
lehetőségeiket kell 
kiválasztaniuk. (Lásd 
a 13. oldalon.)

A pontozótábla előkészítése
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Ez a hely a tanácsadódnak van fenn-
tartva. Általános szabályként, neked 
csak egy tanácsadód lehet egy időben. 
Ha megszerzel magadnak egy új 
tanácsadót, távolítsd el az előzőt.

Ezek  az  épületek  és  a  hadi fej-
lődéskártyák számára fenntartott 
helyek. Mindegyik hely használható 
akár épületnek akár hadi kártyáknak.

Amikor egy csodát vásárolsz a 
fejlődéstábláról, azt ide kell 
elhelyezned. Csak egy csodád 
lehet építés alatt egy időben. Ha 
megvásárolsz egy új csodát mielőtt 
az előző elkészülne, a régit el kell 
távolítanod.

Ide kerülnek az 
elkészült csodák. 
Nem lehet 5-nél 
több elkészült 
csodád.

A nemzeted neve itt 
látható.

Ez a két hely az általad meghódí-
tott gyarmatoknak van fenntartva. 
Általános szabály, hogy két gyarma-
tod lehet egy időben. Ha meghódí-
tasz egy harmadikat, el kell 
távolítanod az előzőek közül egyet, 
melyet te választasz ki.

Ez a sáv a népességet jelképezi. 
Amikor növeled a népességed, 
elveheted bármelyik munkást erről 
a sávról.

A nemzeted kezdő erőforrá-
sai és munkásai. Ide helyezd 
el a készleted. Ez a te 
‘’erőforrás területed’’.

Üres fejlődéstábla
4 fős játékban 

feltöltött fejlődéstáblaA játék elején üres. Fel kell töltenetek 
fejlődéskártyákkal minden kör elején. 
(Lásd a 12. oldalon.) 

Amikor fejlődéskártyákat vásároltok a 
fejlődéstábláról, az áruk attól függ, 
hogy melyik sorból veszitek el. A 
legfelső sorban lévő kártyák 3 aranyba 
kerülnek, a középső sorban lévők 2 
aranyba, és azok, amelyek az alsó 
sorban vannak 1 aranyba. (Lásd a 14. 
oldalon.)

A játékostábla előkészítése

A fejlődéstábla előkészítése
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Arany Étel

Könyv
Kő

Erőforrások 
4 féle erőforrást szerezhettek, és használhattok fel a játék 

során: arany, kő, étel és könyv.

Aranyért fejlődéskártyát vásárolhattok, kő 

felhasználásával tudtok munkásokat elhelyezni épületeken 

vagy hadi kártyákon, valamint csodákat építeni. Az étel 

megvéd az éhínségtől és lehetővé teszi a népesség 

növekedését. A felgyülemlett könyvek nemzeti győzelmi 

pontokat adnak minden korszak végén. 

A piros karikák jelzik, ha szerzel erőforrást, és a fekete 

karikák, ha felhasználsz. 

Amikor erőforrással fizetsz, akkor azt a banknak 

fizeted, és nem egy másik játékosnak. 

Győzelmi pontok
A játék alatt a nemzetek győzelmi pontokat szereznek 

és elveszítenek. A sárga karikák a szerzett GYP-okat, 

a fekete karikák a vesztett GYP-okat jelölik. 

Haderő 

Stabilitás

Stabilitás és haderő
Stabilitás és haderő nem termelődik 

a „Végrehajtás” fázisban, azonban az értékük 

azonnal változik, amikor a játék során valami hatással 

van rájuk. (Lásd a 18.oldalon.) Mindig látható az 

aktuális értékük, ha összeadod a fejlődéskártyáidon, 

a játékostábládon és a népességsávodon lévő üres 

helyeken látható megfelelő ikonokok értékeit.

A haderő biztonságot nyújt nemzetednek a 

háború és az események ellen, segít a gyarmatok

meghódításában, harcolni csatákban és időben cselekedni.

A stabilitás csökkenti a háború és a negatív események 

hatásait és lehetővé teszi a népesség növekedését.

A magas stabilitás elégedettséget jelent a népesség

körében, és felkészültséget a háborúra, amíg az alacsony 

stabilitás problémákat jelent civil nyugtalansággal, 

bűnténnyel és felkeléssel.

A piros négyzetek jelzik a stabilitás vagy a hadierő

növekedését és a fekete kockák a csökkenését.

Lázadás  
Minden lázadó nemzet (egy nemzet akkor lázadó, ha a 

stabilitása negatív) a termelés fázis alatt 1 könyvet veszít 

minden egyes negatív stabilitáspont után, továbbá 

1 GYP-ot függetlenül a negatív pontjainak számától. 

Munkások
A Munkások a népességet képviselik. Alkalmazhatsz 

egy vagy több munkást bármelyik épület vagy hadi

fejlődéskártyádon, azért hogy alkalmazhasd ezen

kártyák hatásait. 

Játékfogalmak
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Háttér

Név

Hatás/ 
Különleges hatás

Építési 
költség

Építészmezők

Minimális 
haderőigény

Korszak

Korszak

Típusikon

Korszak

Hatás lerakott 
munkások után

Rajtaütési 
érték

GYP 
feltétel

Típusikon

Név

Események
A körök végén, amikor minden játékos végrehajtotta 

az összes akcióját, és kiszámítottátok az erőforrások 

termelését és fogyasztását, két történelmi esemény történik.

(Lásd a 19. oldalon.) Az eseményeket a fordulók elején kell 

felfedni a Fenntartás fázisban, így a játékosoknak van 

idejük felkészülni ezekre, az akció fázis alatt. (Lásd a 

13. oldalon.)

Néhány eseménynek pozitív, néhánynak negatív 

hatása van, és csak azokat a játékosokat befolyásolja, 

akik bizonyos feltételeknek megfelelnek (mint például a 

legnagyobb haderő).

Az eseménykártyák megmutatják a további építészek 

számát, melyek minden játékos számára elérhetőek a 

körben, valamint az ételek számát, amelyre minden 

nemzetnek szüksége lesz a végrehajtás fázis éhínség 

szakasz alatt.

Fejlődéskártyák
Játék közben a nemzetek fejlődéskártyákat vesznek a 

fejlődéstábláról. A fejlődéskártyák képviselik a beru-

házásokat, melyet az egyes nemzetek megvalósítanak. A

fejlődéskártyáknak 8 különböző típusa van: Tanácsadók, 

Csaták, Épületek, Gyarmatok, Aranykorok, Hadseregek, 

Háborúk és Csodák. Ezek a kategóriák részletezve a 15.-16. 

oldalon találhatóak.

Építészek Éhínség

Típusikon 

Háttér

Név 1.Esemény

GYP

Alkalmazási
költség

2.Esemény

Korszak
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Döntetlenek feloldása
Amikor döntetlen van kettő vagy több játékos között 

valamilyen megmérettetésnél, akkor a pozitív hatásért 

senkinek sem jár bónusz vagy jutalom (a legtöbbet 

egyedül kell megszerezned), a negatív hatásért azonban 

minden játékos, aki a legkisebb értékkel rendelkezik, el 

fogja szenvedni a büntetést. Az összes negatív stabilitású 

nemzetre úgy tekintsetek, mint aki a stabilitásban az utolsó 

helyhez kötődik, függetlenül a negatív mennyiségtől.

Erőforrás-veszteség
Amikor egy nemzetnek erőforrásokat kell veszítenie,

de nincs neki elég, akkor be kell adnia annyit, amennyi 

van neki, plusz 1 VP-t is veszít. Továbbá még elveszít egy 

könyvet minden egyes hiányzó erőforrásért.

Ha így a könyvei teljes mennyisége 0 alá csökkenne, 

akkor 0-án marad és veszít 1 VP-t, plusz más 

erőforrásokkal kell kifizetnie a hiányzó könyvei számát.

Előfordulhat, hogy minden erőforrás típusért veszíthetsz 

legfeljebb 1 GYP-ot körönként. A GYP-jaid száma 

nem csökkenhet 0 alá.

Ne feledd, ahhoz, hogy egy 
jutalmat megkapj, neked kell 
egyedül a „legjobbnak lenni”
valamiben, még két játékos 
esetén is. A negatív hatásokat 
viszont minden „utolsó”
elszenvedi (döntetlen esetén 
többen is) teljes mértékben.

Csak egy GYP-ot veszíthetsz 
minden hiányzó erőforrásod 
miatt körönként, vagyis egy 
körben max. 4 GYP-ot.

Példa: csak 1 GYP-ot veszítesz, 

ha kevés az ételed a terme-

lés fázisban, események miatt 

és az éhínség miatt. 

Eltávolítás
Bármilyen utalás az “eltávolításra” azt jelenti, hogy 

eltávolítani a játékelemet (általában egy kártyát) a játékból,

és visszahelyezni a játék dobozába.

Néhány fejlődéskártyát el kell távolítani, ha bizonyos 

feltételek teljesülnek (pl. neked van a legkisebb haderőd). 

Ezek a feltételek teljesülhetnek akármikor, még más 

játékosok körében is. Ha a feltételek teljesültek, a kártyát 

azonnal távolítsátok el.

Munkások elvétele és visszarakása
Ezekben a szabályokban, elvenni egy munkást azt 

jelenti, hogy levenni egy munkást a népességsávodról és 

áttenni az erőforrásterületedre. Visszarakni egy munkást 

azt jelenti, hogy visszatenni a népességsávra. Mindkét 

esetben, szabadon dönthetsz, hogy a népességsáv melyik 

részéről szeretnéd elvenni vagy melyik részére szeretnéd 

visszarakni (étel vagy stabilitás) a munkásodat.

Például elvehetsz egyszerre 3 munkást az étel 

szakaszról úgy, hogy közben egyetlen munkást sem veszel 

el a stabilitás szakaszról.. Egy szakasznak azonban nem 

lehet 4-nél több munkása. Ha kényszerítve vagy, hogy 

visszavegyél egy munkást, amikor nincs szabad helyed a 

népességsávon, akkor tedd a munkást a népesség-sávod 

elejére. A következő alkalommal, amikor elveszel egy 

munkást a sávodról, ezt a „szabad” munkást vedd el.

Munkások alkalmazása és elbocsátása
Az alkalmazás azt jelenti, hogy egy munkást valamelyik 
épület vagy hadi fejlődéskártyára helyezel a 

játékostábládon és kifizeted ennek kártyán látható

költségét. A munkásokat az erőforrás-területedről vagy 

valamelyik fejlődéskártyádról veszed el, nem pedig a 

népességsávodról.

Egy munkás elbocsátása azt jelenti, hogy egy munkást 

visszateszel egy épületedről vagy egy hadi

fejlődéskártyádról az erőforrás-területedre.

Szimbólumok értelmezése
A fejlődéskártyákon lévő szövegek bizonyos jelképeket 

használnak, amelyeket a következőképpen kell

értelmeznetek:

“/” egy választást jelent a felsorolt erőforrások között. 

Csak egyet használhatsz a felsorolt erőforrások közül és 

nem keverhetsz többet. Például a Piazza San Marco-val 

körönként egyszer beválthatsz két aranyat a következőkért; 

5 könyv vagy 5 étel vagy 5 kő. “:” egy akció vagy egy hatás 

eredményét vagy egy feltétel teljesítését jelenti. Például 

ha a Nagy Világítótoronnyal veszel bármikor egy 

fejlődéskártyát 3 aranyért, akkor kapsz egy könyvet is, és 

a Notre Dame-mal, ha a termelés fázisban neked van a 

legnagyobb stabilitásod, 3 könyvet kapsz.

Építész felfogadása
Ez azt jelenti, hogy átteszel egy építészt az építész készletből a 

saját építendő csoda kártyádra, és kifizeted az ezzel kapcsolatos 

építési költséget kőben.



111111111111 111111111111111111 111111

10 11

Nehézségi szintek 
A nemzetek rendelkeznek egy beépített „előny rendszer-

rel”, mely kiegyensúlyozza és élvezetessé teszi a játékot, ha 

különböző tapasztalatokkal rendelkező játékosok játszanak

együtt. A játék kezdetekor, minden játékos választani fog 

4 nehézségi szint közül: törzsfőnök, herceg, király és császár.

Annak ellenére, hogy a különbség ezek között a nehézségi 

szintek között csak a fenntartás fázis növekedés

lépésében lesz látható, mégis jelentős a különbség. (Lásd 

a 13. oldalon.)

Alap, haladó és szakértő kártyák
A fejlődéskártyáknak 3 nehézségi szintje van: alap, 

haladó, és szakértő. Az első játéknál ajánlott, hogy csak 

az alapkártyákat használjátok. Ha már játszottatok néhány 

partit, akkor hozzáadhatjátok a haladó és 

a szakértő kártyákat is. 

A jelölések:

- alapkészlet: nincs jel 

- haladókészlet: 

- szakértőkészlet:

Javaslat az első néhány játékhoz

Játékosok: 3 vagy 4 játékos legyen. 

Kártyák: Még ha tapasztalt játékos is vagy, akkor is erősen javasolt, hogy a Nemzetek pályafutásod 
alap kártyakészlettel kezd. Az összes kártyát használva érdekes ingadozást vihettek a játékba a 
kártyák eloszlásától függően, mely igen nehézzé teheti a játékot a tapasztalatlan Nemzetek
játékosok és a játék mesterei számára egyaránt, még akkor is, ha az illető egyébként igencsak 
tapasztalt játékosnak számít. 

Táblák: Javasoljuk az első játékhoz a játékostáblák A oldalának használatát. A B oldal használatánál 
figyeljetek oda, hogy a nemzetek fejlődésének megfelelő legyen (lásd 21/B oldal).

Nehézségi szint: Mindenki számára a második, herceg szintet javasoljuk, ezen csak akkor 
változtassatok, ha valóban rendkívül nagy a játékosok általános játéktapasztalata.

Első körök: Ne vegyetek munkásokat az első 2-3 körben, és tegyétek biztossá az erőforrás-
termeléseteket (főleg az aranyat és a követ); ne vállaljátok túl magatokat az erőt, a stabilitást és a 
könyveket tekintve, mert az a hosszú távú növekedés rovására megy. Egy erős népet költséges 
fenntartani, úgyhogy próbáljátok a katonákat minél jobban felhasználni arra, amire készültek. 
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Minden fordulóban a következő fázisokat kell 

megismételni, ebben a sorrendben: 

FENNTARTÁS FÁZIS (Lásd a 12-13. oldalon)

1. Körjelző: Mozgasd a következő körre

2. Fejlődéskártyák: Töltsd fel a Fejlődéstáblát

3. Növekedés: Vegyél el vagy           /            / 

4. Új esemény: Húzz fel új eseménykártyát

5. Építészek: Töltsd fel az építészek helyeit

AKCIÓ FÁZIS (Lásd a 14-17. oldalon)

A. Fejlődéskártya vásárlása

B. Munkások alkalmazása

C. Építész felfogadása

D. Különleges akciók

VÉGREHAJTÁS FÁZIS (Lásd a 18-19. oldalon)

1. Termelés: Épület+had+gyarmat+csoda+tanácsadó 
(ne felejtsd el a fogyasztás és fenntartás költségeit)

2. Játékos sorrend: Határozzátok meg, ha szükséges

3. Háború: Ha legyőztek GYP-ot vesztesz és erőforrásokat
fizetsz

4. Események: Az eseménykártyán lévő mindkét esemény 
végrehajtása

5. Éhínség: Hajtsd végre az eseménykártya mindkét eseményét 

(6.)          : Pontozás a korszak végén 

A fenntartás és végre-
hajtás fázis főleg 
technikai jellegű. A játék 
fő része az akció fázisban 
zajlik.

1. Körjelző 
Mozgasd a körjelzőt a következő helyre a körsávon. Hagyd 
ki ezt a lépést és a következőt az első körben.

A következő lépéseket hajtsd végre, ebben a 
sorrendben:

2. Fejlődéskártyák
Távolíts el minden megmaradt fejlődéskártyát a

fejlődéstábla 1-es és a 2-es sorából. Ezt követően tedd 

át az összes megmaradt kártyát a 3-as sorból az 1-es 

sorba. Hogy egyértelműen látszódjon melyek a régebbi 

kártyák, tedd ezeket az 1-es sorba balról kezdődően egymás 

mellé.

Húzz új fejlődéskártyákat a megfelelő korszak 

fejlődéskártya-paklijából, és töltsd fel a 

játékosszámnak megfelelően a fejlődéstábla üres 

helyeit. 1-2 játékosnál 4, 3 játékosnál 5, 4 játékosnál 6 

és 5 játékosnál 7 oszlopot használj. A játék első körében 

töltsd fel az összes mezőt, és ne rendezd a kártyákat.  

Az előző korszak kártyái nem kerülnek le 

automatikusan, ezért például a középkor első körében 

lesz az 1. sorban ókori kártya (hacsak a 3. sor összes 

kártyáját meg nem vásárolták az előző körben). 

A játék menete

Fenntartás fázis

Ókor
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Példa: Egyiptom a növe-

kedés részben elvesz egy 

munkást az étel szakaszról. 

Korábban is elvett már 

innen munkást. Így 

a népesség fenntartási 

költsége körönként 3 étellel 

emelkedik, vagyis 6 étel 

lesz. 3. Növekedés 
Minden nemzet, fordított játékos sorrendben eldönti, 

hogy a népességszámot növeli, vagy bónusz erőforrásokra 

tesz szert. Hogy növeld népességedet, tegyél egy munkást 

tetszőlegesen a népességsávodról az erőforrás-készletedbe. 

Minden munkás, melyet a népességsávodról elveszel, vagy 

csökkenti azonnal 3-mal a stabilitásod, vagy fizetned kell 3 

ételt a végrehajtás fázis termelés szakaszában. (Lásd a

18. oldalon.)

A nemzetek, akik a bónusz erőforrásokat választják, 

kaphatnak ételt, követ, vagy aranyat. A mennyiség

a nemzet által választott nehézségi szinttől függ (pl.: 3- 

Hercegért). Nem lehetséges, hogy vegyesen vegyél el 

erőforrásokat, csak egy félét választhatsz.

Példa: egy 4 fős játékban az 

eseménykártyán 1 építész 

látható. Tegyél 2+1=3 építészt 

az építész helyre a táblán.

4. Új események
Húzz egy eseménykártyát az aktuális korszakból és tedd 

a történelmi esemény helyre a pontozótáblára képpel 

felfelé. Az eseménykártya eseményei a végrehajtás

fázisban lépnek életbe. 

5. Építészek 
Mozgasd az összes megmaradt építészt a pontozótábláról 

az építész-készletbe, majd a játékos számnak megfelelően 

tegyél új építészeket a pontozó táblára 0 (1 játékos), 1 (2 

játékos), 2 (3- 4 játékos) vagy 3 (5 játékos) esetén és adj 

még hozzá annyit, amennyit az eseménykártya mutat.

Ha a játék előkészítésénél kitetted a játékosszámnak 

megfelelő építészeket, akkor az első fordulóban csak az 

eseménykártya által jelölteket add hozzájuk. 

Néhány fejlődés kártya 
adhat neked „extra” 
építészeket, az adott körre. 
Ezek az építészek nem vi-
hetők át a következő körre, 
ha nincsenek felhasználva. 
Amikor valamelyik körben
megveszel egy ilyen kártyát, 
akkor megkapod vele együtt 
az építészeket is.
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Minden körben ez a fő fázis. A játékosok addig hajtanak 

végre akciókat egyesével a játékos sorrend szerint, amíg 

mindenki nem passzolt. Ha valaki egyszer passzolt, nincs 

több akciólehetősége ebben a körben.

A. Egy fejlődéskártya vásárlása

B. Egy munkás alkalmazása egy épületen vagy hadi
kártyán

C. Egy építész felfogadása egy csoda megépítésére

D. Különleges akció. Ilyenkor használod a játékos-
tábládon lévő egyik kártyán szereplő akciót

A saját körödben ezek közül csak egyet választhatsz;
vagy passzolhatsz.

A. Egy fejlődéskártya vásárlása
Amikor egy fejlődéskártyát vásárolsz, vedd le a kártyát 

a fejlődéstábláról, fizesd ki az árát aranyban, amely 

annak a sornak a bal oldalán látható, amelyben a kártya

van, és azonnal játszd ki. Fejlődéskártyát nem tudsz 

tárolni.

A vásárolt kártya típusától függően, vagy:

i. helyezd a játékostábládra, egy a kártya 
szegélyének megfelelő színű helyre (épület,
hadsereg, tanácsadó, gyarmat és csoda);

ii. távolítsd el, miután felhasználtad a
hatását (csaták és aranykorok); vagy

iii. helyezd el a háború helyre a pontozótáblán 
(háború). 

Amikor elhelyezel egy kártyát a játékostábládon, 
akkor a helyek száma típusonként limitált. Ha nincs 

szabad helyed egy kártyatípushoz, amit el szeretnél 

helyezni a tábládon, akkor távolíts el egy régebbi 

kártyát a játékostábládról, hogy helyet teremts az 

újnak. Az eltávolított kártyák, beleértve a

játékostáblára nyomtatott kártyákat (ha le van 

takarva kártyával) nem használhatóak többé.

A megvásárolt kártyáid csak rád vannak hatással, a 

többiekre ható kártyákon ez a hatás külön szerepel. A 

kártyák különleges akciókat biztosítanak, melyeket 

bármennyiszer használhatsz, azok a kártyák, melyek 

felhasználása korlátozott számú, ezt külön jelzik. 
Ne felejtsd el frissíteni a
haderőt és a stabilitást, 
amikor letakarsz egy régi 
kártyát, vásárolsz egy újat és 
alkalmazol vagy elbocsátasz
egy munkást.

Akció fázis



Antiquity (I)

Player
order

War

Chieftain

Prince

Emperor

Nations

R
evolt

King

Renaissance (III)

Medieval (II)

Industrial (II II)

  

111111

111111

111111

111111

Player
order
Player
order
Player

Emperor

War

111111

War

14 15

Épületek 
Az új épületek kerülhetnek meglévő épületek és hadi 

kártyák helyére is. Tehát lehet olyan helyzet, hogy 

5 különböző épületed van ugyanabban az időben. Amikor 

egy meglévő épületet eltávolítasz és egy új épületet vagy 

hadi kártyát teszel a helyére, a régi épületben dolgozó 

munkások visszakerülnek az erőforrásaid közé. A végre-

hajtás fázisban minden munkás, ami egy épületen van, 

a kártya tetején megjelölt erőforrások mennyiségét állítja 

elő. Bármilyen stabilitási beállítások elvégezhetőek 

azonnal. A munkás nélküli épületeknek nincs hatása.

Haderő 

Az új hadi kártyák kerülhetnek meglévő épületek és hadi

kártyák helyére is. Tehát lehet olyan helyzet, hogy 3 hadi

kártyád van egy időben. Amikor egy meglévő hadi kártyát

eltávolítasz és egy új épületet vagy hadi kártyát teszel a 

helyére, a régi hadi kártyán dolgozó munkások visszakerül-

nek az erőforrásaid közé. Minden munkás, melyet egy hadi

kártyára helyezel a haderődet növeli annyival, amennyi a 

kártya tetején látható. Ha a hadi kártyának fenntartási 

költsége van, állítsd be azonnal (stabilitás) vagy fizesd ki a 

végrehajtás fázisban (erőforrásokkal). 

Minden hadi kártyának van egy rajtaütési értéke. Ez 

használható csata közben, ha a kártyán minimum egy munkás 

van. Több munkás a kártyán nem növeli ezt az értéket. Ha a 

hadi kártyán nincs munkás, annak nincs hatása.

Gyarmat

Ahhoz, hogy egy gyarmatot megvehess, legalább 

annyi haderővel kell rendelkezned, amennyi a kártyán 

szerepel. Miután megvetted a gyarmatot, ez 

az érték a továbbiakban nem számít: ha csökken a 

haderőd, az nincs hatással a megszerzett területre. A 

megvett gyarmatoknak azonnal érvényesül a hatásuk.

Háború

Bármelyik játékos vásárolhat háborút, de minden körben csak 

egy háború vehető meg. Ha egy nemzet valamelyik 

körben már vett egy háborút, akkor más nemzet 

már nem vásárolhat háborút abban a körben. A 

kártyát helyezzétek a megfelelő részre a pontozótáblán. 

Helyezd a háborújelzőt ugyanarra az értékre, mint 

amennyi annak a nemzetnek a hadereje, aki

a háborút vásárolta. A végrehajtás fázisban 

minden nemzet, amelynek kisebb a hadereje, mint a 

háborúé, vereséget fog szenvedni. (Lásd a 19. oldalon). A 

háborújelző nem mozdul el, még akkor sem, ha 

a nemzet amelyik megvette, növeli a haderejét. 

Ha a nép, amely megvásárolta a kártyát, veszít 

a haderejéből, ugyanúgy veszthet a háborúban.

Példa: Ahhoz, hogy alkalmazz egy 

munkást a Zikkuratra, 1 követ kell 

fizetned. Minden egyes munkás után a 

népesség stabilitása 2-vel nő. A végrehajtás

fázisban minden munkás 1 követ állít

elő. A játék végén az első és a második 

munkás, ami a kártyán van, 1-1 GYP-

ot ér.

Példa: a hopliták rajtaütési értéke 

3, ha legalább egy munkás van rajta. 

Ha egy munkást szeretnél tenni a 

kártyára, annak költsége 1 kő, és 3 

haderőt biztosít minden egyes rajta 

lévő munkás. Minden munkás ezen a 

kártyán a végrehajtás fázis termelés

szakaszában 1 követ fogyaszt. A játék 

végén az első és a második munkás a 

kártyán 1-1 GYP-ot ér.

Például: Ha egy nép meghódítja Macedón-

iát, a hadereje rögtön növekedni fog 2 

ponttal.

Olyan nemzet is  vehet
háborút,  akinek nincsen 
hadserege .  Lehetetlen, 
hogy bármely nemzet 
veszteségeket szenvedjen, 
amikor az aktuális had-
ereje 0.
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Csoda
A csodákat, amelyeket megveszel, tedd a játékostáblád 
„Csoda építés alatt” helyére. Csak egy csodát építhetsz egy 

időben. Ha egy új csodát vásárolsz, és a régi még nincs 

befejezve, akkor a korábbit távolítsd el az építészekkel együtt.

csoda készen van (vagyis a legutolsó fázis befejeződik), 

a különleges hatásai életbe lépnek, és termelni fog a 

végrehajtás fázisban (ha van erőforrás termelő

képessége).

Tanácsadó
Egyszerre csak egy tanácsadód lehet a táblán erre kijelölt 

helyen, hacsak egy fejlődéskártya mást nem mond. 

Aranykor
Választhatsz: vagy a kártyán leírt erőforrásokat kapod 

meg, vagy kapsz 1 GYP-ot, ha befizeted az előirt erőforrásokat 

kő, arany, étel vagy könyv bármilyen kombinációjával. Ezután 

az aranykor kártya kikerül a játékból. 

Ha rendelkezel aranykor bónusszal, az lehetővé teszi, 

hogy több erőforrást kapj vagy kevesebbet kelljen fizetned 

a GYP-ért. Több bónuszt is összevonhatsz, de egy GYP

nem kerülhet kevesebbe 0-nál. 

Csak egy GYP-ot vehetsz 
egy Aranykor kártyáért, és 
az ára minden korban 
emelkedik. Ne feledd, hogy az 
erőforrásokat vegyesen is 
beadhatod, akár könyvekkel 
is.

Például: Perzsia vesz egy 

Reneszánsz aranykort. Választhat, 

hogy kap 2 követ vagy fizet 3 erő-

forrást (pl. 1 ételt és 2 könyvet) 

1 GYP-ért. Ha Perzsiának lenne 

egy Uraniborg kártyája (aranykor 

bónusz (2)), akkor a választás 

így lenne: vagy kap 4 követ vagy 

fizet 1 erőforrást 1 GYP-ért.

Csata
Ha egy csata kártyát vásárolsz, azonnal elveszel könyveket 
vagy ételt, vagy követ, majd eldobod a kártyát. Csak az egyik 
típust választhatod. Az, hogy mennyit kapsz, azon múlik,

hogy mennyi a rajtaütési érték a legjobb hadi kártyádon 

(melyen van minimum egy munkás). A rajtaütési érték 

nem növelhető a munkások számának növelésével. Csak 

akkor vehetsz csatát, ha van olyan hadi kártyád, amelyen 

legalább egy munkásod van.

Ne feledd, hogy amikor egy 
csatát vásárolsz, kell lennie olyan 
hadi kártyádnak, amelyen van 
legalább egy munkás, de a 
rajtaütési értéket csak egyszer szá-
molhatod, függetlenül a kártyán 
lévő munkások számától.

Példa: kéknek 

3 munkása van 

a Hoplitákon. 

A rajtaütési 

értéke: 3.
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Például: Egy Munkás a Hódítóról

a Vasútsínre költözik. Fizess 4 

követ, a haderő lecsökken 7-re, a 

stabilitás növekszik 3-ra.

C. Építész alkalmazás
Egy csodának szakaszonként kell felépülnie, amíg a “a 

csoda építés alatt áll” helyen van. Ahhoz, hogy egy 

szakaszt megépíts, vegyél el egy építészt a pontozótábláról, 

helyezd az építés alatt álló csoda legszélső szabad 

helyére balról, és fizesd ki az építési költséget kővel.

Ha nincs elérhető építész, vagy nincs építés alatt 

álló csodád, vagy nincs elég köved, hogy kifizesd a 

következő építendő szakaszt, akkor nem választhatod 

ezt az akciót.

Amikor az utolsó szakasza is megépült a csodának, a 

csoda elkészült. Tedd azonnal egy csoda kártyáknak 

fenntartott helyre a játékostábládon. Teheted ezt egy 

másik kész csodakártyára is, ami így megsemmisül. 

Tedd vissza az építész(eket) az építész-készletbe.

Bizonyos kártyák adnak további építészeket, azon 

felül, amelyek minden nép számára elérhetőek. Helyezd 

az extra építészeket a készletből az ilyen kártyákra, 

amikor megvásárlod, vagy vegyél a készletből, amikor 

ilyen hatásokat használsz egy esemény miatt.

B. Egy munkás alkalmazása
Egy üres épület vagy hadsereg nem csinál semmit. 

Ahhoz, hogy alkalmazz egy munkást egy épületen vagy 

hadi kártyán, helyezd a munkást a kártyára és fizesd ki 

az alkalmazás árát kőben. A munkást elveheted akár 

az erőforrás készletedből, akár másik épületről vagy 

hadi kártyáról. Több munkást is elhelyezhetsz egy 

épületen vagy hadi kártyán, megsokszorozva ezzel a 

kártya hatását, de csak egy munkást alkalmazhatsz 

körönként.

Egy munkást bármikor elbocsáthatsz egy épületről 

vagy hadi kártyáról a köröd alatt. Az elbocsátás nem 

számít akciónak, így ezt megteheted például 

közvetlenül a passzolásod előtt, vagy amikor megveszel 

egy csatát. Egyszerre több munkást is elbocsáthatsz.

Minden alkalmazott munkásnak a hatása, annak a 

kártyának a tetején látható, amelyiken alkalmaztad. Az 

épületek erőforrásokat termelnek és/vagy növelik a 

stabilitásodat. A hadi kártyák növelik a haderőd, és 

elhasználnak néhány erőforrást, és/vagy csökkentik 

a stabilitásodat.

A munkásokat csak épületeken vagy hadi kártyákon

lehet alkalmazni. Amikor egy munkást egy kártyáról 

elbocsátasz, annak a bónusza egyből elvész. 

Munkásokat nem alkalmazhatsz gyarmatokon, csodán 

vagy a tanácsadó fejlődéskártyákon.

Emlékezz, hogy a haderő
és a stabilitás azonnal 
változnak,  amikor a 
munkás hadba vonul, és az 
erőforrások elkészülnek, és 
felhasználásra kerülnek a 
3. Szakasz ideje alatt. 

Ez a kedvenc akcióm! Ne 
feledd, hogy amennyiben 
csábít téged az, hogy megve-
gyél egy új csodát, mielőtt a 
jelenlegi, építés alatt álló 
csodát befejeznéd, megteheted 
azt. Sajnos, bármilyen építész, 
valamint kő, ami a csoda 
eddigi szakaszaiért ki lett 
fizetve, elveszik.

D. Különleges akció
Ha van a játékostábládon fejlődéskártyád, akkor van 

különleges akciód, melyet egyik akciódként felhasznál-

hatsz. Tegyél egy          jelzőt a fejlődéskártyára, amikor ezt 

a különleges akciót használod, amennyiben a használat 

száma korlátozott. 
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2. Játékos sorrend
Határozzátok meg a következő forduló játékos sorrendjét. 

A játékosok sorrendjét a haderejük határozza meg. Az 

a játékos lesz az első, akinek a legnagyobb a 

hadereje, a második pedig az, aki a második 

legmagasabb haderővel rendelkezik, és így tovább.

Döntetlen esetében, a magasabb stabilitás a döntő 

tényező. Ha még így is döntetlen, akkor az kezdi a 

kört, aki az előző körben is kezdte.

Osszátok újra szét a játékossorrend-kártyákat és 

igazítsátok a játékosok sorrendjét a pontozótábla 

megfelelő sávján.

Étel-termelés: +2-1+3+2-2-3=+1

Emlékezz, hogy mindig 
ellenőrizd az összes fejlő-
déskártyát a játékos táblá-
don, beleértve a Tanács-
adó, a Csoda és a Kolónia 
haladási kártyákat. Ne fe-
lejtsd el kifizetni a fenntartási
költségeket!

A következő lépéseket sorrendben végezzétek el: 

1. Termelés 
Minden nemzet egyszerre, egyidejűleg termel. Számítsd 

ki a termelést és fogyasztást minden egyes erőforrásra, 

abban a sorrendben, ahogy a játékossegédlet-kártya mutatja 

(kő, arany, étel, könyvek). Add össze az összes termelését 

és fogyasztását minden egyes erőforrásnak a 

játékostábládról. A munkások számát az egyes kártyákon 

meg kell szorozni a kártyán feltüntetett termeléssel 

és/vagy fogyasztással. Vegyél el (vagy fizess) annyit 

minden erőforrásból, ami kijött eredménynek és 

helyezd el azt az erőforrás-területeden.

Ha az összes könyved meghaladja az 50-et, vegyél egy 

50 könyves lapot és folytasd a számolást nullától.

Minden nemzet, aki negatív stabilitással rendelkezik, 

veszít 1 könyvet negatív pontonként, és 1 GYP-ot is, 

figyelmen kívül hagyva azt, hogy hány negatív pontja 

van.

Ha nincs elég köved, aranyad vagy ételed, veszítesz annyi 

könyvet, amennyi a hiányod (erőforrásonként értendő, 

külön-külön), ráadásul minden hiányzó erőforrás típusért 

veszítesz GYP-ot is.

Ha a könyvek teljes összege nulla és ebből vesztened 

kéne még könyvet, akkor a könyvek összege marad nulla 

és vesztesz 1 GYP-ot plusz egy másik erőforrásból 

annyit, amennyi könyvet.

Végrehajtás fázis
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Ne felejtsd el lecsökkenteni a 
legyőzött nemzetek erőforrás 
veszteségét a stabilitásuktól függő-
en. A GYP veszteséget nem lehet 
enyhíteni.

Példa: A játékos sorrend: 1. Kína 2. 

Perzsia 3. Róma. Rómának muszáj 

először választania, hogy fizet 2 ételt 

vagy passzol és a sor végére kerül. Aztán 

Perzsia, majd Kína választ. Ezek után 

mindenki, aki nem fizetett a sor végére 

kerül, de megtartják az eredeti sorrendet.

Mindenki, aki fizetett előre megy, de 

megtartják az eredeti sorrendet. Szóval, 

ha Róma fizetett, de a többiek nem, 

akkor a sorrend ez lesz: 1. Róma 2. Kína 

3. Perzsia.

3. Háború 
Azokra a nemzetekre, amelyeknek egyenlő vagy több a 
haderejük, mint a háború ereje, nem lesz hatással a háború. 
Azok a nemzetek, amelyeknek kevesebb a haderejük, 
vereséget fognak szenvedni. Az erőforrás mennyiség, amelyet 
minden legyőzött nemzetnek fizetnie kell, a háború kártya 
alján van feltüntetve. Ha egy legyőzött nemzetnek nagyobb 
a stabilitása mint 0, akkor az erőforrás-vesztesége lecsökken 
annyival, amennyi a stabilitása. Lehetséges, hogy nem 
veszítesz az erőforrásaidból még akkor sem, ha legyőztek 
a háborúban. Viszont, minden legyőzött nemzet veszít 1 
GYP-ot, ahogy az a háború kártyán látható, még akkor is, ha 
az erőforrásaiból nem vesztett semmit. A GYP-veszteséget 
nem lehet csökkenteni a stabilitással. Aztán távolítsd el a 
háborút és tedd vissza a háborújelzőt a háborúhelyre.

Az összegyűjtött könyvek pon-
tozása (számlálása) minden 
korszak végén megtörténik. Ez 
azt jelenti hogy a 2. 4. 6. és 
8. kör végén lesz könyv-
pontozás. 

4. Esemény  
Az esemény kártyán lévő események sorban egymás 
után bekövetkeznek (a kártya tetejétől az aljáig).

Ha 2 vagy több nemzet erőssége döntetlen, akkor 
egyik sem kapja meg a jutalmat. Ha 2 vagy több nemzet 
a legutolsó valamiben, (a haderőben a legutolsót: a 
leggyengébbnek nevezzük), akkor mindegyikük teljes 
egészében elszenvedi a következményeket. Minden nemze-
tet, amelyeknek negatív stabilitása van, a leggyengébb 
stabilitásúnak tekintünk. 

Néhány esemény megváltoztatja a játékos sorrendet. Ha 
több nemzet is ki van téve egy ilyen esemény hatásának, 
akkor azt játékos sorrendben hajtsátok végre. 

Bármikor, ha több nemzetnek van választási lehetősége, 
a választás mindig fordított játékos sorrendben történik 
(a sorrendben az utolsó választ elsőnek). Miután mindenki 
választott, az esemény egy időben történik mindenkinek.

Néhány esemény megnöveli vagy lecsökkenti a 
munkások számát a nemzeteknél. A szerzett munkásokat 
mindig a játékostáblátokon lévő népességsávról vegyétek 
le. Az elveszített munkásokat pedig a népességsáv egy üres 
helyére kell visszatenni. Hogy melyik szakaszról veszi el, 
vagy teszi vissza, az a játékostól függ.

Egy esemény hatása csak egyszer használható fel. 

(6.)   pontozás a kör végén
Egy kör végén minden nemzet GYP-ot szerez, annyit 
ahány nemzetnek kevesebb könyve van nála. 

5. Éhínség
Minden nemzetnek ki kell fizetnie az éhínségi költséget 
ételben, ami a történelmi eseménykártya tetején látható. 

Ha nem tudod kifizetni az 
előírt mennyiségű ételt, muszáj 
fizetned annyit, amennyit tud-
sz,majd elveszítesz 1 VP-t, és 
veszítesz még annyi könyvet, 
ahány ételt nem tudtál
kifizetni. Erőforrásonként és 
fordulónként maximum 1 GYP-
ot lehet elveszíteni.

Például: Az Ókor végén a kéknek 13 könyve 
van, sárgának 11, zöldnek 11 és pirosnak 4.
Kék 3 VP-t szerez, Sárga és Zöld 1 VP-t a Piros 
pedig 0-t.
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Például : 3 kő, 7 arany, 5 étel, 6 könyv , 10 

katonai erő és 6 stabilitás összegezve 37, tehát 

3 GYP-ot kapsz.

A 8. forduló végén az összegyűjtött könyvekért osszátok

ki GYP-okat. Ezután következik a végső pontozás, majd 

a győztes ünneplése! 

Noha a pontozás utolsó részét 
röviden csak “erőforrásoknak” 
hívjuk, ne felejtsd el az ered-
ményhez hozzáadni a haderőd 
és a stabilitásod. Végső pontozás

A játék végén írjátok össze a nemzetek pontjait a 

pontozólapra a következőképpen:

A. A játék alatt gyűjtött GYP-ok

B. Gyarmatok 

C. Csodák 

D. Épületek  és Haderő 

E. Erőforrások 

A. A játék alatt gyűjtött GYP-ok  
A kezdeti győzelmi pont jelzőid         és a játék alatt 
szerzett-veszített jelzők összessége.

Számold össze az összes GYP-ot és a legtöbb GYP-tal

rendelkező nemzet a nyertes. Döntetlen esetén a 

játékossorrend dönt.

A játék vége

B. Gyarmatok 
Add hozzá a gyarmatok által biztosított GYP-okat.

C. Csodák 
Add hozzá a csodák által biztosított GYP-okat, beleértve 

a speciális GYP-okat, amit adhatnak.

D. Épületek   és Haderő 
Számold össze az épületeken és a hadi kártyákon alkal-

mazott munkásaid által biztosított GYP-okat. Az első 

munkás a kártyán adja a bal szélső GYP-értéket, a második 

munkás a következőt és így tovább. Ha több munkás 

van, mint GYP-szimbólum a kártyán, az a munkás, amelyik 

túllépte a szimbólumok mennyiségét nem szerez GYP-ot. 

Az épületek és a hadi kártyák munkások nélkül semmilyen 

GYP-ot nem érnek.

E. Erőforrások    
Add össze a megmaradt aranyaid, ételeid, köveid és 

könyveid. Ehhez számold hozzá a jelenlegi haderődet és 

stabilitásodat. Minden 10-dikért kapsz 1 GYP-ot. 
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Ajánlások a játék megtanulásához
» Kezdőkkel, csak az alap kártyákat és a játékostábla 

„A” oldalát használjátok, játsszatok 3-4 játékossal, 
és az első néhány körben ne vegyetek munkást.

» Haladó játékosokkal használjátok az alap és 
a haladó kártyákat, 2-4 játékossal.

» Profi játékosokkal használjátok az összes kártyát, 
és nem számít a játékosszám. 

Haladó és szakértő játék
A haladó és aa szakértő kártyák több interakciót, 

együttműködést, variációt és új elveket, fogalmakat 

nyújtanak. Néhány, az alap kártyákkal történő játék 

után, hozzáadhatod a haladó kártyákat, és keverd őket 

össze. Még néhány játék után megtoldhatod a szakértő

kártyákkal.

5 játékos
5 játékossal csak a haladó és/vagy a szakértő

játékkal játszhatsz, hogy legyen elég fejlődéskártyád.

A pozitív események a második legerősebb nemzetre 

is hatással lesznek (hacsak nem döntetlen), negatív 

események a két leggyengébb nemzetre hatnak (akkor 

is, ha döntetlen áll fenn). A többi kártyahatások 

ugyanúgy működnek. Tehát Szent Augustinért (a 

legstabilabb) hatással lesz, ha neked van a legnagyobb 

stabilitásod vagy a második legnagyobb. Elsőként 

passzolni, elsőnek vagy másodiknak számít. Utolsónak 

passzolni negyediknek, vagy ötödiknek számít.

Példa: Kínának 23 hadereje, Perzsiának 22, 

Görögországnak 22, Rómának 5, Egyiptomnak 4 van. 

Kína a legerősebb, Róma és Egyiptom a leggyengébbek.

Példa: Kína stabilitása 8, Perzsia 7, Görög 5, Róma 5 és 

Egyiptom 4. Kína és Perzsia a legstabilabb. Görögország, 

Róma és Egyiptom a legkevésbé stabilabbak.

2 játékos
A 2-játékos változat nehéz; vagy megnyersz, vagy 

elvesztesz minden eseményt. A verseny heves, kegyetlen, 

te több kockázatot vállalsz, és és a játék hamar eldőlhet 

(vagy legalábbis úgy tűnhet, hogy hamar eldől). A 

könyvek kevesebbet nyújtanak GYP-számban, de ha 

több játékossal játszol, akkor nehezebb is a dolgod. 

Versengő játék
A Nemzetek barátságos játéknak lett kitalálva. 
Az egyéni nehézségi szintek, a játékostábla „B” 

oldala, plusz a haladó és szakértő kártyacsomagok

varázsolják a barátságos játékot élvezetessé, és lehetővé 

teszik a játékosoknak, hogy változó élményekkel játsszák 

a variálódó játékot együtt, egyenlő feltételekkel. Ha ti

versengőbb és szabályozottabb játékot szeretnétek, 

Rövid játék
Ha rövidebb játékot szeretnétek játszani, döntsétek el a 
játék kezdete előtt, hogy hány korral akartok játszani. 

Játsszátok a játékot a szokásos módon, és az utolsó 

korszak végénvégezzétek el a teljes számítást. Tanuló 

játékként, vagy hosszú összetett játokhoz nem szokott

játékosokkal, ha az első 2-3 kort játsszátok az egész 

helyett, az jó ötletnek bizonyulhat.

Könnyebb játék
Ha a játékot túl nehéznek találod, kezdhetsz egy extra 

munkással. Vegyél el egy munkást a népességsávról 

és tedd félre a fenntartásához szükséges dolgokat. Ez

könnyebben beindítja fejlesztésedet, és lehetővé teszi, a 

nagyobb versengést, az eseményeket és a könyveket 

illetően. Erre a variációra jellemző mind az 

erőforrások túltermelése, mind a küzdelem a korán 

megszerzett győzelmi pontokért.

A tábla B oldala
Néhány játék után megpróbálhattok játszani a 

játékos tábla B oldalával. Van néhány külön szabály 

és változtatás az A-hoz képest, (melyek látszanak is 

a táblákon). Figyeljetek oda a különböző kezdő 

erőforrásokra, különösen Kína extra munkására.

 Az előkészületek: véletlenszerű játékos sorrend 

eldöntése, válasszatok nehézségi szintet, tegyétek 

fel a kártyákat a kártyasorokra, véletlenszerűen 

válasszátok ki a játékostáblákat, és a játékos 

sorrenddel fordítottan mindenki válasszon magának

táblát. Az A oldalt is választhatod a B helyett. 

Ugyanolyan kártyát is vehetsz a játék közben, mint 

ami rá van nyomtatva a játékos tábládra.

Példa: 3 játékos esetén Kína, Perzsia és Róma 

táblák lettek kisorsolva. A játékosok megnézik a 

fejlődés táblán lévő fejlődéskártyákat. A sorrendben 

a 3. játékos Rómát választotta. A második Perzsiát, 

és úgy dönt, hogy az „A” oldalával játszik. Az 1. 

játékosnak Kína jutott. 

akkor azt ajánljuk, hogy 3-4 játékossal játsszatok, 

használjátok a játékos tábla „A” oldalát és válasszatok 

egyenlő nehézségű szinteket.

A kiegyensúlyozottabb fejlődéskártya-pakliért, 

építsd a paklikat koronként, kezdve az alapkártyákkal, 

majd néhányat cserélj ki a haladó és/vagy profi

kártyákra. (ugyanazzal a típussal) Pl. tanácsadót 

tanácsadóra.

További szabályok és pontosítások
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Építészek

Famine

Könyvek

Books

Stability

Changes

1

2

0

+2

-4

0

2

1
+2+2+2

11
+3

22 23

A játék végén hasonlítsd össze a pontjaidat a 
dicsőségfallal. Próbálj meg többet elérni a következő 
játékban, és amikor készen állsz, játssz a nehezebb 
szinten. Jegyezd meg, hogy a GYP-ok száma egy 
szóló játékban nem összehasonlítható egy több 
játékos játékkal.
Az árnyék játékost semmilyen módon nem érintik 
a háborúk. Vásárolhatsz háborút, hogy elkerülj 
bizonyos hatásokat, de körönként csak egy háború 
vásárolható. 

A szóló forduló összefoglalása:

» A körjelző mozgatása

» Fejlődéskártyák feltöltése

» Növekedés vagy bónusz erőforrások

» Eseménylapka húzása (nem normál 
eseménykártya)

» Az ellenfél hadereje és stabilitása

» Könyvek az árnyék játékosnak 

» Építészek feltöltése

» Akciók végrehajtása

» Termelés

» Játékossorrend

» Háború

» + 1 VP, ha nagyobb a stabilitásod, ellenfeledénél

» Egyébként -1 VP

» Éhínség

» Kapsz 3 VP-t, ha több könyved van a korszak végén

Szóló Hírességek Csarnoka

» 70 Trajan

» 60 Asóka

» 55 Wu Zetian

» 50 Szaladin

» 45 Viktoria

» 40 V. Károly

A szóló játékban egy árnyék ellenfél ellen játszol, 
melyet az esemény lapkák és a kocka képvisel. A pontjaid 
maximalizására törekszel a játék végére. Ha tanulod a 
játékot, ajánlott csak az alapkártyák használata, ugyanúgy, 
mint több játékos esetén, és a nehézségi szint a törzsfőnök 
legyen.

Egy normál esemény kártya húzása helyett, egy 
véletlenszerű esemény lapkát fogsz húzni az adott korból, 
mely megmutatja: 

» Az adott körben milyen erővel és stabilitással kezd 
az árnyék ellenfeled, és ezek hogyan változhatnak.
Az árnyák ereje és stabilitása jelentősen 
emelkedhet és csökkenhet a fordulók közt, 
valamint a forduló alatt, a dobásodtól függően. 

» Mennyi könyvet adj a forduló elején az árnyék ered-
ményéhez. További változások lehetnek a dobásodtól 
függően. 

» Mennyi építész lehet az éhínség szintnél. 

Ez megmutatja, hogy milyen értékei vannak az 

ellenfelednek ebben az adott fordulóban, és a lehetséges 

változásokat. A játékot a szabályoknak megfelelően játszd, és 

minden összehasonlítást az ellenfeled adott értékeivel 

végezz el. Ha az ellenfelednek nincsenek értékei valamely 

kategóriában, akkor minden összehasonlítást te nyersz 

abban a kategóriában (mindig elsőnek passzolsz, mindig 

neked van a legtöbb munkásod..stb). Elveszíted a játékot, 

ha negatív GYP-od van. 

Te leszel a kezdő játékos, 1 könyvvel. Az ellenfeled 2 

könyvvel kezd. A fejlődés táblán 4 oszlopot használj.

Ha vásárolsz egy fejlődés kártyát, alkalmazol egy 
munkást egy katonai kártyán, vagy felfogadsz egy építészt, 
dobj a kockával az ellenfél számára.

Szintén dobj a kockával az ellenfelednek, az első köröd 
előtt egy fordulóban, ha ő a kezdő játékos.
A kockadobások eredményei: 
1-4: Távolítsd el az összes fejlődéskártyát a dobásnak 

megfelelő oszlopból. Ha volt az oszlopban háború, 
akkor az ellenfeled megveszi a legolcsóbbat. A 
háború ereje megegyezik a az ellenfeled erejével 
a vásárlás idejében. Ha nem volt háború az 
oszlopban, nem történik semmi.

5-6: Hajtsd végre a megfelelő akciót az ellenfeled 
számára. A hatás ismétlődik, ha egy körben 
többször is ugyanazt a számot dobod.

A kör végén hasonlítsd össze a stabilitásod az árnyékéval:

+1 GYP, ha nagyobb a stabilitásod az árnyékénál, 
egyébként -1 VP. 

Építészek

Könyvek

Könyvek

Éhínség

Változások

Stabilitás

» 35 Kleopátra

» 30 Periklész

» 25 III. Dáriusz

» 20 Atahualpa

» 15 Cixi

» 10 Dan Quayle

Erő 

1 fős játék

Korszak
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» Lerakhatsz egy készen álló csodát egy már meglévő 
csodára, még akkor is, ha van szabad helyed a csodának. 
Egy készen álló csoda hatása megtörténik, még akkor 
is, ha az új csoda egy ilyen hatású csoda helyére kerül. 

» A stabilitás csak csökkenti a háborús vereséget, de 
nem hat az eseményekből származó veszteségekre. 

» Egy 5 fős játékban, ha két nemzet egyformán a legerő-
sebb, ilyenkor mindkettő megkapja a legerősebb 
nemzet eseménybónuszát. 

» Egy 5 fős játékban, ha 3 nemzet egyformána legerősebb, 
ilyenkor egyikük sem kapja meg a legerősebb nemzet 
eseménybónuszát. 

Történelmi megjegyzések 
A játék a történelem előtti korral kezdődik (Kr. e. 4000
előtt) majd utána 4 korszakra oszlik: Ókor (Kr. e. 4000 -
kr. u. 500), Középkor (Kr. u. 500-1450), Reneszánsz (Kr. 
u. 1450-1750) és az Ipar korszaka (Kr. u. 1750-1913). A
Nations nemzetei nem egyszerűen a modern formája egy 
nemzetállamnak, hanem egyben kulturális kör és a 
népek szövetsége is. 

Sok tudós szállt vitába, hogy a nemzet fogalma 
túlságosan modern egy Westfalia utáni elgondolás. Hogy 
igazán pontosak legyünk, és megragadjuk a számos politikai 
csoportot, melyek a történelem során jelen voltak, a játékot 
nemzetek, birodalmak, városállamok, törzsek, poliszok, 
civilizációk, királyságok, köztársaságok, kalifátusok, 
kantonok, hodák, demokrációk, fennhatóságok, fejedelem-
ségek, országok, uniók, konföderációk, zsarnokságok, 
önkényuralmak és teokráciák elnevezést kellet volna 
adjuk. Csakhogy ez nem férne el a dobozon. 

A könyvek jelképezik a nemzeted örökségét; művészeti 
fejlődését, technológiáját és vallását. Mindazt, ami em-
lékként fennmaradt, és a nemzetben a generációk átadták 
egymásnak, valamint ez az, amit az adott nemzetről a világ 
tud.  

Az étel jelképezi a katasztrófákra történő előkészületeket. 
Az arany jelképezi nemzeted fejlődését, ez áll a megvalósítás 
és javulás középpontjában. A kő jelképezi az ipari fejlődést. 
Az erő a katonai hatalmat. A stabilitás jelképezi a nemzeti 
egységet, a központi kormányzás erejét és a dinasztia 
stabilitását. 

Megjegyzések és emlékeztető

» Kártyák, melyek különleges  hatással rendelkeznek a 
feltétel teljesülésénél vagy fordulónként csak egyszer 
használhatók: Tegyél egy       jelzőt a kártyára, amikor 
feltöltődött vagy használtad. Vedd le róla a kör végén. 

» A kártyák szövege felülírja a szabálykönyv normál 
szabályait. 

» Az erőforrások termelése a felhasználásuk előtt történik, így 
például nem kell az utolsó körnél tartalékolni a haderő
táplálására. 

» Nem költhetsz önként több erőforrást, és nem veszthetsz 
több GYP-ot a meglévőknél, ez csak akkor történhet, 
amikor arra valamilyen dolog rákényszerít. 

» Az összes építészt távolítsd el az építészmezőkről, még 
mielőtt a forduló elején újat tennél le. Az építészek soha 
sem adódnak össze, így ami már ott van, nem használható 
a fordulóban (akár saját akár közös), elveszik. 

» A kártyák általában csak a helyben lévő nemzetre hatnak. 
De néhány kártya hatása kiterjed valamiből a legkevesebbet 
vagy a legtöbbet birtokló nemzetre, mely így a többiekre is 
hatással van. Egy másik figyelemre méltó kártyatípus, mely 
mindenkire hat, és utána hat a rávonatkozó nemzetre. 

» A kártyák, melyen szerepel a ”Termelés: Ha a legnagyobb 
erő: +2 kő”, azt jelenti: Ha te vagy a legerősebb a termelés 
fázis alatt, akkor kapsz 2 extra követ. Semmi sem jár, ha 
holtverseny van. 

» A kártya, melyen szerepel a ”Ha X: távolítsd el” kifejezés, azt 
jelenti: Ha te bármikor, még ha csak egy rövid pillanatig is, 
amikor valaki elbocsát egy munkást, hogy felfogadjon egyet egy 
másik építéshez vagy katonának, az X feltétel teljesül, akkor a 
kártyát el kell venni, és elveszik, az összes rajta lévő hatás. 

» Amikor csatát vásárolsz, csak rád vonatkozik a legjobb 
rajtaütési érték, ha van legalább egy munkásod a katonai 
kártyán. Ha 1-nél több munkás van rajta, az nem jelent 
különbséget, nem kaphatod meg többszörösen a csata 
hatásait. 

» Az aranykor bónusz X azt jelenti, hogy X-szel többet kapsz 
ugyanabból az erőforrásból, melyet az aranykorban vásárolsz, 
vagy ha erőforrással fizetsz, hogy GYP-hoz juss, akkor x-
szel kevesebbet kell fizetned. A minimum 0, nem kapsz 
erőforrást GYP-ot vásárolva. Ha több érvényes aranykor 
bónuszod is van, akkor ha megvan az 1. és a 2. bónusz is, 
akkor tulajdonképpen megvan az aranykor 3. bónusza is. 

Függelék



Add up the total number. The nation with the most 
VPs is the winner. Any ties are resolved in player order.

.
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5 játékos
Az 5 fős játékban használnod kell a haladó és a szakértő 

kártyákat is, hogy a játékban legyen elég fejlődéskártya. 

A pozitív eseménykártyák hatnak a második legerősebbre 

is (holtverseny nélkül). A negatív eseménykártyák a két 

leggyengébbre hatnak (minden holtversenyt beleérve). 
A többi kártyahatás változatlan, így Saint Augustine-nál

(legnagyobb stabilitás) érvényes a hatás, ha a stabilitásod 

a legnagyobb vagy a második legnagyobb. Az első 

passzolás első és második passzolásnak számít. Utolsó 

passzoláshoz tartozik a negyedik és az ötödik passzolás. 

Körök Pontozás 

A. GYP-ok 

B. Gyarmatok 

C. Munkások 

D. Épületek  és Haderő 

E. Erőforrások 

B. Gyarmatok 
Add hozzá a gyarmatokból származó GYP-okat. 

C. Csodák 
Add hozzá a csodákból származó GYP-okat, beleértve 

az összes különleges GYP-bónuszt, melyhez jutottál. 

D. Épületek  és haderő 
Az épületeken és a haderőn alkalmazott munkásokból 

származó GYP-ok összege. Az alkalmazott munkások 

után járó GYP-ok száma az épület és haderő kártyákon 

látható. A kártyán lévő első munkáshoz tartozik a bal 

szélső GYP-érték, a második munkásé a következő, és 

így tovább. Ha több munkás van, mint a kártya GYP-

szimbólumainak a száma, akkor a többlet munkás nem 

ér GYP-ot. Munkás nélküli épület és haderő nem ad GYP-

ot. 

E. Erőforrások    
Add hozzá a megmaradt arany-, étel- és kőjelzőidet, 

valamint az összegyűjtött könyveidet. Ehhez jön még a 

haderőd és a stabilitásod. Mindez együtt 10 pontonként 

1 GYP-ot ér. 

AKCIÓ FÁZIS (Lásd a 14-17. oldalon)

A. Fejlődéskártya vásárlása

B. Alkalmazás

C. Építész felfogadása

D. Különleges akció 

VÉGREHAJTÁS FÁZIS (Lásd a 18-19. oldalon)

1. Termelés: Építés+haderő+gyarmat+csoda
+tanácsadó. Ne feledd a fogyasztást/fenntartást.

2. Játékossorrend: Változtasd meg, ha szükséges. 

3. Háború: Ha legyőznek: GYP-vesztés és erőforrás 
fizetés. 

4. Események: Az eseménykártya mindkét 
eseményének a végrehajtása.

5. Éhínség

(6.) : Pontozás a korszak végén.

FENNTARTÁS FÁZIS (Lásd a 12-13. oldalon)

1. Körjelző: Mozgasd a következő körre 

2. Fejlődéskártyák: Töltsd fel a fejlődéstáblát

3. Növekedés: Vegyél el          vagy         /         /

4. Új események: Húzz egy új eseménykártyát

5. Építészek: Töltsd fel az építészmezőket

A. GYP-ok
A GYP-okat a játék végén a birtokodban lévő         
jelzők száma adja meg (plusz vagy mínusz az 
indulásnál, és a játék során gyűjtöd őket).  

Játékösszefoglaló A játék vége


