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A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
A játék elemei:
1 játéktábla 
48 oszlop 4 színben
48 lábfej 4 színben
4 pontozófigura 4 színben
1 nagy lábfej 
1 templom
8 néplapka
32 áldozatlapka
40 zsákmánylapka
40 istenség (istenlapka)
21 félisten 
4 50/100 pontjelző
6 bónuszlapka
75 akciókártya

(16 mozgás, 44 áldozat,
15 1-es pénz)

7 speciális pénzkártya 
(2x 2-es, 3-as, 4-es; 1x 5-ös)

8 népkártya 
1 szövetzsák
4 szabályösszefoglaló

1. Terítsétek ki a játéktáblát!
Tegyétek a nagy lábfejet és az 
50/100 pontjelzőt a játéktábla mellé!

A játékosok színéhez tartozó 48
oszlop és 48 lábfej általános
készletként a játéktábla mellé 
kerül.

A 6 bónuszlapkát keverjétek 
össze és tegyétek egy oszlopban, 
képpel lefelé fordítva a játéktábla 
mellé!

10. Minden játékos elveszi a saját színéhez tartozó 
1 pontozófigurát, amit a pontozósáv 0 mezőjére tesz,
3 oszlopot és 4 lábfejet, amiket saját
készletként maga elé helyez. 
Ezen kívül mindenki kap: 
5 kártyát a húzópakliról,
1 bónuszlapkát a képpel lefordított oszlopról,

(Változat: lásd a 4. oldalon) 
1 szabályösszefoglalót.

11. Amennyiben van egy félisten a játékosok 
között, úgy ő lesz a kezdőjátékos. 
Abban a valószínűtlen esetben, ha több, 
vagy egy félisten sincs, a legfiatalabb 
játékos lesz a kezdőjátékos. Elveszi a 
templomot és elkezdi a játékot a 4. 
oldalon leírtak szerint.

áldozat pénz áldozat

Példa:

2. Rakjátok a 40
hatszögletű
zsákmánylapkát 
a zsákba, a zsákot 
pedig tegyétek a 
játéktábla mellé!

általános készlet

nagy lábfej
50/100 bónuszlapkák
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4. A 21 félistent osszátok 2 csoportra!

7. A 32 áldozatlapka
minden fajtájából 
(ajándékok/papok/ 
táncosok/templomok) 
képezzetek 1/2-es és 3/4-
es oszlopokat és tegyétek 
a játéktábla mellé!

9. A 75 akciókártyát (mozgás, áldozat, 1-es 
pénz) alaposan keverjétek össze és tegyétek 
egy oszlopban, képpel lefelé fordított 
húzópaklinak a játéktábla mellé! Ebből a 
húzópakliból fedjétek fel a felső 4 kátyát és 
tegyétek képpel felfelé fordítva a pakli mellé!

8. A 7 db 2-5 értékű
pénzkártyát 
rendezzétek sorba 
értékük szerint, ahogy 
azt az ábra mutatja, és 
rakjátok a tábla mellé 
úgy, hogy a 2-es legyen 
felül (nyitott, speciális 
pénzpaklinak)!

6. A 8 népkártyát
keverjétek össze és 
tegyétek egy oszlopban, 
képpel lefelé fordítva a 
néplapkák mellé!

2–4 játékos 
10 éves kortól 
60–90 perc

5. A 8 néplapkát rakjátok
képpel felfelé fordítva a 
játéktábla mellé!

3. A 40 istenlapkát 
keverjétek össze és 
tegyétek egy 
oszlopban, képpel 
lefelé fordítva a 
játéktábla mellé!

mozgás

Először keverjétek 
össze a 4-es, 5-ös
és 6-os lapkákat és 
rakjátok egy 
oszlopban, képpel 
lefelé fordítva a 
játéktábla mellé!

Utána keverjétek 
össze az 1-es, 2-es
és 3-as lapkákat 
és tegyétek képpel 
lefelé fordítva a 
4-6-os oszlop 
tetejére!

ajándékok

papok

táncosok

templomok

korszakjelölő

Figyelem!
Fontos különbség:
istenségek félistenek

4–6 alul 1–3 felül



A JÁTÉK CÉLJA
A játékosok a Pantheon isteneinek és felisteneinek kegyeit keresve és nekik oszlopokat építve pontokat 
gyűjtenek (valójában fényűző emlékműveket építenek, melyekből azonban csak az oszlopok maradnak meg). 
A legtöbb ponttal rendelkező játékos nyeri a játékot.

A JÁTÉK MENETE
A játék 6 korszakon keresztül tart. Minden korszakban 1 nép vesz 
részt. Mindegyik korszak a következő 3 fázisból áll: 

1. A korszak előkészítése – A nép felemelkedése
2. Akciófázis – A nép virágzása
3. A korszak vége – A nép hanyatlása

1. A KORSZAK ELŐKÉSZÍTÉSE – A NÉP FELEMELKEDÉSE
• A kezdőjátékos felfedi a legfelső népkártyát és ezzel aktiválja ezt a népet.
• Ezután elveszi az ehhez a néphez tartozó, a tábla mellett készenlétbe helyezett néplapkát és ráteszi a 

korszakjelölő balról számított első üres mezőjére.
• Ezt követően felfed a játékosok számánál pontosan 1-gyel több istenséget az istenek oszlopáról,

amiket képpel felfelé fordítva a játéktáblára tesz.
• Egy másik játékos zsákmánylapkákat húz a zsákból, szintén a játékosok számánál 1-gyel többet. Ezeket 

a zsákmánylapkákat véletlenszerűen elosztja a kiindulómező körül elhelyezkedő, az aktivált nép szim-
bólumával jelölt mezők között (ez minden nép esetén 5 mezőt jelent). Itt a következőkre kell figyelni:
• 2 játékos esetén a 3-as és 4-es számmal jelölt szimbólummezőkre nem kerül lapka.
• 3 játékos esetén a 4-es számmal jelölt szimbólummezőkre nem kerül lapka.

• Minden népnek van egy speciális tulajdonsága. Ezt most lehet használni.
• Végül a kezdőjátékos ráteszi a templomot a nép kiindulómezőjére.
• Ezek az előkészületek minden korszak elején megtörténnek. 

(A népek, a zsákmány- és bónuszlapkák tulajdonságainak pontos leírása a szabály 11. és 12. oldalán található.
Az istenségek nyújtotta előnyöket a melléklet magyarázza el.)
Példa 
az 1. korszak előkészítésére 3 játékos esetén:
1. A kezdőjátékos felfedi a „Gallia“ népkártyát.
2. Felveszi a „Gallia“ néplapkát és az 1-es 

korszakra teszi.
3. Utána felfed 4 istenséget (3 játékos + 1) és 

képpel felfelé a játéktáblára teszi őket. 
4. Egy másik játékos kihúz 4 zsákmánylapkát 
(3 játékos + 1) a zsákból és elosztja őket a 
„Gallia“ szimbólummal ellátott mezők 
között. A 4-es számmal jelölt mező üres 
marad 3 játékos esetén.

5. Ezután a játékosok felhasználják a nép 
(ezúttal a gallok) speciális tulajdonságát.

6. Végül a kezdőjátékos ráteszi a templomot 
„Gallia“ kiinduló-mezőjére.

Változat: A bónuszlapkák véletlenszerű kiosztása helyett a játékosok dönthetnek úgy is, hogy választanak 
maguknak a lapkákból. Ez az 1. korszak előkészületeinek befejezése után történik. Ilyenkor a bónuszlapkák 
nem egy képpel lefelé fordított oszlopként, hanem nyíltan, képpel felfelé fordítva kerülnek a játéktábla mellé 
a játék előkészítésekor. A játékossorrend szerinti utolsó játékossal kezdve és az óramutató járásával 
ellentétes irányban haladva minden játékos választ egy bónuszlapkát.

a gallok 
speciális 
tulajdonsága

1 5

Korszakjelölő az
1–6-os korszakokkal

2 
3

4 6
4

4

4
4

4
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2. AKCIÓFÁZIS – A NÉP VIRÁGZÁSA
A kezdőjátékostól kezdve és az óramutató járásával megegyező irányban haladva minden játékos végrehajtja 
az akcióját. Egy játékosnak a saját körében a következők közül pontosan egy akciót kell végrehajtania:

I. A játékos mozog a térképen.
vagy

II. A játékos bevásárol.
vagy

III. A játékos megszerez 1 istenlapkát.
vagy

IV. A játékos felhúz 3 kártyát.

Miután a játékos végrehajtotta ezen akciók egyikét, véget ér a köre és a következő játékos kerül sorra.

I. A játékos mozog a térképen
• Az a játékos, aki ezt az akciót választja, elveszi a nagy lábfejet.

Ez 1 lépésnyi lehetőséget jelent neki.
• A játékos mozgáskártyákat játszik ki. Minden mozgáskártya 2 lépésre 

ad lehetőséget.
• Ezután a játékos az előzőekben felsoroltak összegének megfelelően léphet.

A mozgás a következőképpen történik:
• A játékos minden megszerzett lépéséért feltehet 1 lábfejet vagy 1 oszlopot a játéktáblára.
• A játékosnak a lábfejeket és oszlopokat a saját készletéből kell feltennie.
• A lábfejek bármelyik mezőre (akár vízre is) kerülhetnek, oszlopmezőre viszont nem.
• Oszlopokat csak az oszlopmezőkre szabad tenni.
• A játékosnak az első lábfejét az egyik, a templommal szomszédos mezőre kell raknia.
• A további lábfejeket szintén a templom mellé, vagy a már felrakott saját lábfejeivel vagy 

oszlopaival szomszédos mezőre kell tennie.
• Oszlopot mindig saját lábfejjel szomszédosan kell felrakni. Minden, a játékos 

által felrakott lábfej, illetve oszlop, össze kell legyen kötve a templommal.

• Ha egy játékos egy olyan mezőt foglal el a lábfejével, amin egy zsákmánylapka található, akkor 
felveszi a zsákmánylapkát.

• Ha egy játékos egy olyan mezőre szeretné rátenni egy lábfejét, vagy egy oszlopát, amelyiken már 
egy másik játékos lábfeje, illetve oszlopa van, akkor az egy lépéssel többe kerül.

• Mindegyik mezőn legfeljebb 2 lábfej, illetve oszlop állhat. Ezeknek különböző játékosokhoz kell 
tartozniuk.

• Végül a játékos a kijátszott mozgáskártyáit a dobópaklira teszi és megkapja a zsákmánylapkáért járó
bónuszt. Ezzel ennek a játékosnak a mozgása véget ér, azonban a köre még nem, mert ...

Figyelem: Amikor a soron lévő játékos befejezi a mozgását, akkor a játékossorrendet követve a többi
játékosnak is lehetősége van mozogni. Ehhez mozgáslapokat játszanak ki, azonban a nagy lábfej nem 
áll a rendelkezésükre.

Ehhez egy példa: A piros játékos következik. 3 lépés áll a rendelkezésére.
Az első lábfejet az egyik, a templommal szomszédos mezőre rakja, a
második lábfejet pedig az első mellé. Utána feltesz egy oszlopot a második 
lábfej mellett lévő oszlopmezőre. Ezzel elhasználta a 3 lépését. 

Ehhez egy példa: A piros játékos következik. Elveszi a nagy lábfejet. Kijátszik 
további 1 mozgáskártyát. Így tehát összesen 3-at léphet.

oszlopmező

+
1 lépés 2 lépés



• Ha egy játékos nem tud, vagy nem szeretne mozogni, akkor helyette felhúz egy kártyát a 
húzópakliról.

• Miután minden játékos végrehajtotta a mozgását, vagy felhúzott egy kartyát, az akciót választó 
játékos visszateszi a nagy lábfejet a játéktábla mellé. Csak ekkor ér véget a köre és kezdheti el az 
óramutató járásával megegyező irányban következő játékos a körét.

További példák a mozgásra: Egy játékos újra elindulhat a templomtól, leágazhat az eredeti
útvonaláról, vagy továbbhaladhat az útvonala bármelyik végétől.

A felrakott oszlopok a játék végéig a játéktáblán maradnak (lásd az “A korszak vége” részt a 9. oldalon).
A játékosok felhasználhatják az útvonaluk építésekor az előző korokban felrakott saját oszlopokat is.
Ehhez azonban a felhasználni kívánt oszlopnak újból összeköttetésben kell állnia a templommal.

Az újonnan felrakott lábfejek és oszlopok 
piros kerettel vannak jelölve.

6

sárga játékosA sárga játékos ezeket 
a kártyákat játszotta 
ki, így 6 lépés áll a
rendelkezésére.

sárga játékos

Ehhez egy példa: A piros játékos a mozgás akciót 
választotta (mint az előző példánál).
Miután befejezte a mozgást, a zöld játékos kijátszik 1 
mozgáskártyát és felrak 2 lábfejet.
Most a sárga játékos kerül sorra. Kijátszik 3 mozgás-
kártyát, amiért legfeljebb 6-ot léphet. A templomtól 
indulva feltesz 2 lábfejet, majd az oszlopot, ami 2 lépésébe 
kerül, mivel a mezőn már áll 1 oszlop. Utána feltesz még 
egy lábfejet arra a mezőre, amelyiken a zsákmánylapka 
van. A lapkát felveszi. A 6. lépéséről lemond. Végül 
megkapja a zsákmánylapkáért járó bónuszt.

sárga játékos

Példa: A zöld játékos a mozgás akciót választja. Elveszi a 
nagy lábfejet és kijátszik 2 mozgáskártyát. Tehát legfeljebb 
5 lépés áll a rendelkezésére. Feltesz egy oszlopot a már az 
egyik korábbi mozgás során felrakott lábfej mellé. Ezután 
feltesz 2 lábfejet és 1 oszlopot a templomtól balra. Ez 4 
lépésébe kerül, mivel a képen látható sárga figurák ekkor 
még nincsenek fent.
Most a sárga játékos kerül sorra. Kijátszik 3 mozgás-
kártyát, így tehát legfeljebb 6 lépéssel rendelkezik. Újra a 
templomtól indulva feltesz 2 lábfejet és 1 oszlopot, ahogy a 
kép mutatja. Ez 5 lépésébe kerül, mivel a zöld lábfej és a 
zöld oszlop már ott vannak.
A piros játékos kezében csak egy mozgáskártya van. Ezzel 
nem ér el sem egy oszlopmezőt, sem egy zsákmánylapkát.
Ezért úgy dönt, hogy ebben a körben nem mozog, hanem 
helyette inkább felhúz egy kártyát a húzópakliról.

sárga játékosEhhez egy példa: A sárga játékos a mozgás akciót választja.
Kijátszik 2 mozgáskártyát. A nagy lábfejjel együtt összesen 5 
lépéssel rendelkezik. A templomtól indulva feltesz 2 lábfejet, amivel
az egyik előző korszakból származó oszlopot újra összeköti a 
templommal. Most már felhasználhatja ezt az oszlopot az útvonala 
építéséhez, így felrakhat mögé további 2 lábfejet és 1 oszlopot.

Az újonnan felrakott lábfejek és oszlopok 
piros kerettel vannak jelölve.
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II. A játékos bevásárol
A bevásárláshoz a játékos pénzkártyákat játszik ki. Ezekkel a pénzkártyákkal egy vagy több dolgot 
vásárolhat (akár többször is ugyanabból):

� A játékos vásárolhat áldozatlapkákat, amiket aztán maga elé tesz.
4 féle áldozatlapka van. A játékos 
fajtánként csak 1-et vásárolhat az egész 
játék alatt. Mindegyik fajtából 4 szintű 
(1–4) lapka létezik. A játékos egy áldozat 
lapka bármelyik szintjét megveheti. Az áldozatlapka költsége a lapka jobb alsó sarkában látható.

� A játékos felértékelheti az egyik áldozatlapkáját.
Ha egy 1-es lapkát értékel fel 2-esre, vagy egy 3-ast 4-esre, akkor egyszerűen megfordítja a lapkát.
Minden más esetben az előtte lévő lapkát visszateszi a dobozba, elveszi a magasabb szintű lapkát 
és maga elé teszi. 
A felértékelés a lapkákon megadott költségek közötti különbségbe kerül.

� A játékos vásárolhat a saját színéhez tartozó lábfejeket és oszlopokat az általános készletből, amik 
így a saját készletébe kerülnek. Ilyenkor minden lábfej és oszlop pontosan 1 pénzbe kerül.

� A játékos lábfejeket és oszlopokat tehet fel a játéktáblára a saját készletéből; az ebben a körben 
vásároltakból is (itt a lábfejek és oszlopok felrakása is vásárlásnak minősül). 
Egy lábfej vagy egy oszlop felrakása 1 pénzbe kerül, illetve 2-be, ha a mező már foglalt. A 
felrakás ugyanúgy működik, mint a mozgásnál, csak ilyenkor a mozgáskártyák helyett 
pénzkártyákat kell kijátszani. A mozgás akcióhoz képest a következők különböznek:
� A nagy lábfej ilyenkor nem használható.
� A többi játékos nem csatlakozhat az akció végrehajtásához.

� A vásárlás végén a játékos a felhasznált pénzkártyákat a dobópaklira teszi.
� A pénzből nincs visszajáró.

Példa egy bevásárlásra: 
A zöld játékos ezeket a pénzkártyákat játsza ki. 
A 8 pénzt a következőképpen használja:

� Vesz egy 1-es szintű “táncos” áldozatlapkát és 
egy 2-es szintű “pap” áldozatlapkát (= 4 pénz).

� Vesz egy lábfejet és egy oszlopot az általános készletből 
és átrakja őket a saját készletébe (= 2 pénz).

� Az oszlopot azonnal felteszi arra az oszlopmezőre, amelyiken 
már a sárga oszlop áll (= 2 pénz). 
(A képen látható többi lábfej és oszlop már előzőleg is a játéktáblán volt.)

� Utána a pénzkártyákat a dobópaklira teszi.

Példa: A játékos egy 1-es táncoslapkát 
vásárol. Ez 1 pénzbe kerül neki.

=

A játékos egy 3-as táncoslapkát vásárol.
Ez 6 pénzbe kerül neki.

=vagy

Példa: A játékosnál már van egy 1-es 
templomlapka és ezt szeretné 3-as 
templomlapkára felértékelni. Ezért 
befizet 5 pénzt, az 1-es lapkát 
visszarakja a dobozba és a 3-as lapkát 
maga elé teszi.

=

A költségek különbsége: 5 pénz

ajándékok papok táncosok templomok

8 pénz



III. A játékos megszerez 1 istenlapkát
A játékos megszerezhet egyet a játéktáblán lévő istenlapkák közül.
Ehhez áldozatokat kell bemutatnia.
• A játékosnak áldozatkártyákat és/vagy áldozatlapkákat kell felhasználnia.
• Az áldozatkártyákból ugyanolyan fajták vannak, mint az áldozatlapkákból:

Hogyan történik az áldozatok bemutatása?
• Mindegyik istenlapka bal felső sarkában egy vagy több 

szám látható.
• A számok jelzik, hogy hány fajta áldozatkártyára, illetve 

áldozatlapkára, valamint hogy fajtánként mennyi kártyára, illetve 
lapkára van szüksége a játékosnak az istenlapka megszerzéséhez. 

Ezt a következő példák mutatják meg pontosabban. 
Példa egy áldozat bemutatására, ahol a játékos csak áldozatkártyákat használ fel: 

Példa egy ugyanolyan áldozatra, viszont itt a játékos csak áldozatlapkákat használ fel: 

Példa az áldozatkártyák és áldozatlapkák kombinálására:

• Természetesen a játékos a táncoson és templomon kívül más fajta áldozatkártyákat és 
áldozatlapkákat is felhasználhat.

A piros játékos kijátszik
4 táncoskártyát és
1 templomkártyát.
Ezzel megszerezte az istenlapkát, 
amit magához is vesz.

4 táncos

1 templom

2+2 táncos

1 templom

A zöld játékos felhasználja a 2-es 
szintű táncoslapkáját és kijátszik 
még hozzá 2 táncoskártyát és
1 templomkártyát. Magához veszi 
az istenlapkát.

+

4 táncos

1 templom

A játékos 
felhasználhatja a 
2-es templomát is.

templomokajándékok táncosokpapok

szükség van:
4 áldozatra
egy fajtából

1 áldozatra egy 
másik fajtából

8

sárga játékosA sárga játékos előtt egy 4-es szintű 
táncoslapka és egy 2-es szintű 
templomlapka fekszik. 
Ezzel máris teljesítette az áldozat 
bemutatásához szükséges feltételt. 
Magához veszi az istenlapkát.
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• A kijátszott áldozatkártyákat a dobópaklira teszi a játékos.
• Az áldozatlapkák a játékosnál maradnak. Ezek minden körben a rendelkezésére állnak.
• Minden istenlapka egy bizonyos előnyt ad (lásd a mellékletben).
• Mindegyik istenlapkával pontokat is kap a játékos attól függően, hogy a játék melyik korszaknál tart.

A pontszám mindig megfelel az adott korszaknak, ahogy ez a korszakjelölőn, az aktuális korszak 
alatt látható.

• Az “1 istenlapka megszerzése” akcióval egy játékos csak 1 istenlapkát szerezhet meg.

IV. A játékos felhúz 3 kártyát
A játékos felvesz egymás után 3 kártyát a képpel felfelé kirakottak közül és/vagy a húzópakliról.
Amennyiben a játékos a képpel felfelé kirakott kártyák közül vesz fel egyet, akkor helyette azonnal fel kell
csapni egy új kártyát a húzópakli tetejéről.
Ha a húzópakli kifogy, akkor a játékosok a dobópaklit megkeverve egy új húzópaklit készítenek. Ha már a dobópakliban sincsenek 
kártyák, akkor minden játékos beadja az összes, az éppen a kezében lévő kártyát és ezeket megkeverve készítik el az új 
húzópaklit. Ezután az éppen kártyákat húzó játékos megkapja azokat a kártyákat, amiket előzőleg nem tudott felhúzni.

Az akciófázis vége
A játékosok addig következnek egymás után, amíg valaki el nem veszi vagy az utolsó zsákmánylapkát,
vagy az utolsó istenlapkát a játéktábláról. Ezután véget ér az akciófázis. Az aktív játékos azonban még 
végigjátsza a saját körét. Utána előrelép 3 pontot a pontozósávon és végül odaadja a tőle balra ülő 
játékosnak a templomot. Ő lesz a következő korszak kezdőjátékosa.
Figyelem: Ha valaki az utolsó zsákmánylapkát a mozgás akció közben veszi fel, akkor azok a játékosok, akik az adott körben 
még nem mozogtak, még mozoghatnak. Utána az a játékos, akinél a nagy lábfej van, megkapja a 3 pontot.

3. A KORSZAK VÉGE – A NÉP HANYATLÁSA
• A játékosok visszaveszik az összes saját lábfejüket a játéktábláról a saját készletükbe.
• Az oszlopok a játéktáblán maradnak!
• A játéktáblán maradt istenlapkák, zsákmánylapkák és félistenek visszakerülnek a dobozba.

Ezután elkezdődik egy új korszak az 1-3-as fázisokkal.

Kivétel: A 3. korszak után az 1. értékelés,
a 6. korszak után a 2. értékelés következik.
A 2. értékelés után véget ér a játék.

korszak

pontszám

Példa: A játék a 2. korszaknál tart. A piros játékos 
megszerez egy istenlapkát és azonnal kap 2 pontot.

1. értékelés 2. értékelés

2 pap

2 táncos Egy további példa: A zöld játékos ezt az 
istenlapkát szeretné megszerezni. Ehhez 4 
különböző fajtájú és fajtánként a megadott 
számú áldozatra van szüksége.+

1 ajándék

1+1 templom
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Értékelés
Mindkét értékelés ugyanúgy történik.
Először a félistenek, utána pedig a játéktáblán lévő oszlopok értékelődnek.
Félistenek: Minden játékos összeadja az előtte fekvő félistenek pontértékét, majd lelépi az ennek megfelelő 
pontszámot a pontozósávon. Az első értékelés után mindenki megtartja a félisteneit.
Oszlopok: Utána minden játékos pontokat kap azokért a saját oszlopaiért, amelyeket a játék során feltett a 
játéktáblára. Az egyes oszlopokért járó pontok száma attól függ, hogy a játékosnak mennyi oszlopa van 
összesen a játéktáblán:

A játéktáblán lévő
saját oszlopok száma

pontszám

1–3 oszloponként 1

4–7 oszloponként 2

8–11 oszloponként 3

mind a 12 oszloponként 4, tehát 48

Példa a piros játékos 1. értékelésére (csak a piros oszlopok és a piros pontozófigura látszik a képen): 
A piros játékosnak már az értékelés elején 11 pontja van (egy korszak befejezéséért és istenlapkák 
megszerzéséért).
Előtte egy 3 és egy 2 pont értékű félisten fekszik, 
valamint 5 oszlopot rakott fel a játéktáblára.
A félistenekért 5 pontot kap (3 + 2 = 5).
Az 5 oszlopért 10 pont jár neki (mindegyik oszlop 2 pontot ér; 5 x 2 = 10).
A játékos ennél az értékelésnél összesen 15 pontot lép előre a pontozósávon.

A JÁTÉK VÉGE
A 2. értékelés után a játék véget ér és a legtöbb pontot gyűjtő játékos nyeri a játékot. Egyenlőség esetén a 
legtöbb félistennel (= a legnagyobb számú félistennel) rendelkező játékos a győztes. Ha így is döntetlen 
alakul ki, akkor az összes érintett játékos nyert.

10
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BÓNUSZ- ÉS ZSÁKMÁNYLAPKÁK
Készlet
A játékos elveszi a saját színéhez tartozó, a lapkán jelzett számú oszlopot és/vagy 
lábfejet az általános készletből és átteszi a saját készletébe.

Félisten
A korszak előkészítésekor: Minden olyan “félisten” zsákmánylapkáért, ami a 
játéktáblára kerül, felhúzzák a játékosok a legfelső, képpel lefelé fordított félistent és 
felteszik a játéktáblára képpel felfelé fordítva.
Amikor a játékos megkapja az adott zsákmánylapkához tartozó bónuszt, akkor azonnal 
elveszi a legfelső, képpel felfelé fordított félistent és képpel lefelé maga elé teszi.
Ha egy játékos ezt a kezdőbónuszt veszi el, akkor felveszi a legfelső képpel lefelé 
fordított félistent és képpel lefelé maga elé teszi.
A játékos bármikor megnézheti az előtte képpel lefelé fordítva fekvő félisteneket.

Istenlapka
A játékos elveszi a legfelső lapkát az istenlapkák oszlopának tetejéről. Ehhez nem kell 
áldozatot bemutatnia. A lapkát maga elé teszi, illetve megkapja az istenségért járó 
előnyt (ahogy a mellékletben le van írva).
Ezen kívül a játékos azonnal megkapja a megfelelő pontokat attól függően, hogy a játék 
melyik korszaknál tart.

Oszlop
Az a játékos, aki ezt a bónuszlapkát veszi el, az 1. korszak előkészületei után azonnal 
feltesz 1 saját oszlopot az általános készletből a játéktábla egyik tetszőleges 
oszlopmezőjére. Ez az oszlop ugyanúgy számolódik, mintha a játékos a játék folyamán 
tette volna fel a játéktáblára.

Áldozatlapka
A játékos feljavíthatja egy szinttel az egyik áldozatlapkáját, vagy elvehet egy új, 1-es 
szintű áldozatlapkát.
Amennyiben a játékos ezt többször is megteheti (több lapkát, vagy a 2-es lapkát
használva), akkor alkalmazhatja ezt a képességet egy áldozatlapkára többször, vagy 
eloszthatja több áldozatlapka között.

Kártyák felhúzása
A játékos felhúz a lapkán feltüntetett számú kártyát a húzópakliról.

Pénzkártya
A játékos azonnal megkapja a legfelső kártyát a speciális pénzkártyák paklijáról. Ha a 
játék későbbi részében kijátsza ezt a kártyát, akkor ez a kártya, mint az összes többi 
kijátszott kártya, a dobópaklira kerül.

Lépések
A játékos maga elé teszi ezt a lapkát és innentől kezdve minden mozgás akciónál egy 
vagy két lépéssel több áll a rendelkezésére. A játékos ennek a lapkának a segítségével 
akár mozgáskártyák kijátszása nélkül is mozoghat.
Ez a bónusz- és zsákmánylapka a játékos rendelkezésére áll az egész játék alatt.
Ezeknek a lapkáknak a hatása összeadódik.
A játékos ezeket a lapkákat nem használhatja a bevásárlás akciónál.
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A NÉPEK

GALLIA
Minden játékos, a kezdőjátékostól indulva, választhat: Vagy azonnal felhúz két
kártyát, vagy felcsap egy lapkát az istenlapkák oszlopáról.
Az istenlapka megszerzéséhez csak a legfelső szám szerinti áldozatot kell

bemutatnia. Ehhez használhatja az áldozatlapkáit és áldozatkártyáit. Ha a játékos nem tudja, vagy 
nem akarja megszerezni a felcsapott istenlapkát, akkor visszateszi a dobozba. Ha a játékos pl. egy 
“Gadicea”-t csapna fel, akkor 5 azonos fajtájú áldozatra lenne szüksége a lapka megszerzéséhez.

GERMANIA / GRAECIA
Minden játékosnak 7 kártya lesz a kezében. Vagyis akinek 7-nél több 
kártya van a kezében, az eldob annyit, hogy csak 7 maradjon, akinek 
pedig 7-nél kevesebb van, az felhúz annyit, hogy 7 legyen. Az eldobandó 
kártyákat a játékos választja, a húzás pedig a húzópakliról történik.

AEGYPTUS
A játékosok, a kezdőjátékostól indulva, tetszőleges számú lábfejet oszlopra, illetve 
tetszőleges számú oszlopot lábfejre cserélhetnek (csak a saját színükben). A csere a 
játékosok saját készlete és az általános készlet között történik.

PERSIA
A speciális (2 és nagyobb értékű) pénzkártyák paklija csökkenő sorrenbe rendeződik, 
vagyis az 5-ös kerül felülre. Ez a sorrend a játék végéig megmarad.

CARTAGO
Minden játékos, a kezdőjátékostól indulva, azonnal kiadhat 2 pénzt. Ezt a pénzt nem 
lehet kiegészíteni más pénzekkel (pl. a kézben lévő kártyákat vagy istenlapkákat használ-
va). Ilyenkor ugyanazok a lehetőségek állnak rendelkezésre, mint a bevásárlás akciónál.

IBERIA
Minden játékos, a kezdőjátékostól indulva, elvesz egy 1-es értékű áldozatlapkát, vagy 
egy szinttel felértékel egy tetszőleges, saját áldozatlapkát.

ROMA
Minden játékos, a kezdőjátékostól indulva, felhúz két kártyát a húzópakliról (nem a 
képpel felfelé fordított lapok közül).

A sok tesztelésért köszönetet mond a szerző és a kiadó
Gregor Abrahamnak, Karl-Heinz Schmielnek, Hannes Wildnernek

és mint mindig, különösen
Dieter Hornungnak.

Szabálylektorálás: Hanna & Alex Weiß
Magyar fordítás: BZ

A doboz apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek 
veszélyt jelentenek a 3 évesnél kisebbeknek 
(lenyelhetik azokat). Tartsa távol tőlük!
Forgalmazó: Gamer Café Kft.
2030 Érd Béke tér 4/d
e-mail: info@compaya.hu
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A játékosok 4 különböző módon juthatnak hozzá az istenlapkákhoz:
� Az adott bónuszlapkával a játék elején. 

A játékos elveszi az istenlapkák oszlopának legfelső lapkáját.
� Az adott zsákmánylapkával a mozgás vagy a bevásárlás akciónál 

A játékos zsákmánylapkánként 1 istenlapkát vehet el az istenlapkák oszlopáról.
� Az “1 istenlapka megszerzése” akcióval. 

A játékos akciónként 1 képpel felfelé fordított istenlapkát szerezhet meg.
� ”Surparit” istenség segítségével (lásd lent).

Mindegyik istenlapka egy bizonyos előnyt biztosít a játékosnak.

Ezen kívül minden istenlapkáért azonnal az adott korszaknak megfelelő pontszám (korszakpont) jár.

AZ EGYES ISTENSÉGEK ÉS AZ ELŐNYEIK
(... és amit a többi isten mond róluk.)

SURPARIT
azonnal: istenlapka
A játékos azonnal elvesz egy további istenlapkát a képpel lefelé fordított oszlopról. 
Ha újra “Surparit”-ot húz, akkor nem húzhat fel egy újabb istenlapkát (nincs 
láncreakció). 
A játékos azonnal megkapja a korszakpontokat “Surparit”-ért és az általa felhúzott 
istenlapkáért.

Egy kék istenlapka egy állandó 
előnyt ad. A játékos maga elé 
teszi a lapkát.

Egy sárga istenlapka egy azonnali, 
egyszeri előnyt ad. A játékos a 
használat után visszateszi a lapkát 
a dobozba.

1. példa: A játékos maga elé teszi “Stonkus”-t 
(”Stonkus” egy állandó előnyt ad),
“Surparit”-ot pedig visszateszi a dobozba.

a játékos 
felhúzza

korszakpontok korszakpontok
2. példa: A játékos “Plaesiris”-ért (lásd a 2. oldalon)
elveszi a két felső félistent az oszlop tetejéről és 
mindkét istenlapkát visszateszi a dobozba.

a játékos 
felhúzza

korszakpontok korszakpontok

a játékos 
felhúzza

3. példa: A játékos mindkét “Surparit”-ot visszateszi 
a dobozba. Nem húz újabb istenlapkát és csak a két 
“Surparit” istenlapkáért kapja meg a 
korszakpontokat.

korszakpontok korszakpontok

„Néha még a tükör elé is áll, 
csak hogy ne legyen egyedül.“

A

ISTENEI

A

ISTENEI
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PLAESIRIS
azonnal: félisten
Minden, a korszak előkészítése közben felhúzott “Plaesiris”-ért a félistenek 
oszlopának 2 felső lapkája felcsapásra kerül .
Amikor egy játékos megszerzi “Plaesiris”-t az “1 istenlapka megszerzése” akcióval, 
akkor elveszi a képpel felfelé fordított félistenek közül a 2 legfelsőt.
Ha a játékos bónusz- vagy zsákmánylapka, illetve “Surparit” istenség segítségével

szerzi meg “Plaesiris”-t, akkor a képpel lefelé fordított oszlop két felső félistenét kapja meg.

TAKSATOR
azonnal: pénzkártya
A játékos azonnal megkapja a speciális pénzkártyák paklijának legfelső 
kártyáját. Amennyiben a játékos a játék későbbi szakaszában kijátsza ezt a 
kártyát, akkor ez is, mint minden más kijátszott kártya, a dobópaklira kerül. 
Tehát a kártya játékban marad.

DEPRACCUS
állandóan: 2 kártya
A koszak előkészítésének a végén, tehát miután a templom a játéktáblára került, a játékos 
húzhat (illetve húznia kell) két kártyát a húzópakliról.

VINTHRAD
állandóan: +1 lépés
A játékosnak a mozgás akciónál eggyel több lépés áll a rendelkezésére, függetlenül attól, 
hogy ő kezdeményezte-e az akciót, vagy egy másik játékos akciójához csatlakozott. Több 
“Vinthrad” istenség esetén a hatásuk összeadódik. A játékos “Vinthrad” segítségével 
mozgáskártyák kijátszása nélkül is mozoghat. A játékos nem használhatja “Vinthrad”-ot 
a bevásárlás akciónál, hogy lábfejeket vagy oszlopokat tegyen fel a játéktáblára.

„Állandóan az egyiptomi rokonságával dicsekszik.
Már nem bírom hallgatni.“

„Folyton a pénzről beszél és érdekes 
módon mindig van is neki.“

„Egyszer még megfertőz 
engem a fejfájásával.“

„A mennydörgés istene ... ez világos, de nekik ott lent 
fogalmuk sincs róla, hogy ez valójában mit jelent.“

Ezek a lapkák tetszőlegesen kombinálhatók. A 
segítségükkel lehetőség van mozgáskártyák 
nélkül mozogni.
Ezen lapkák egyike sem használható a 
bevásárlás akciónál.

Q
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GAIVILES
állandóan: ugrás
A játékos a mozgás akció alatt ugorhat egyet, függetlenül attól, hogy ő kezdeményezte-e 
az akciót, vagy egy másik játékos akciójához csatlakozott. Ez annyit jelent, hogy 
átugorhat egy olyan mezőt, amit egy játékostársa elfoglalt, úgy, mintha azon a mezőn 
egy saját lábfeje vagy oszlopa lenne.
A játékos ilyenkor:
� elugorhat közvetlenül a templomtól,
� ugorhat ferdén,
� ráugorhat egy foglalt mezőre (ez a szokásos 2 lépésbe kerül),
� átugorhat egy olyan mezőt, amelyen már 2 lábfej vagy 2 oszlop van.
A játékos üres mezőt nem ugorhat át..

Több “Gaiviles” segítségével a játékos többször is ugorhat, de egyszerre 1-nél több mezőt nem ugorhat át.

STONKUS
állandóan: pénz
A játékos minden bevásárlás akciónál 1, illetve 2 pénzzel többet költhet el.  Több 
“Stonkus” istenség esetén a hatásuk összeadódik. A játékos “Stonkus” segítségével 
pénzkártyák nélkül is vásárolhat. A játékos nem használhatja fel “Stonkus”-t a 
mozgás akciónál, hogy további lépéseket vásároljon.

GADICEA
állandóan: +1 kártya
A játékos a “kártyák felhúzása” akciónál 1-gyel több kártyát húzhat. Több “Gadicea”
istenség esetén a hatásuk összeadódik. “Gadicea” istenség hatása csak a “kártyák 
felhúzása” akciónál használható.

2. példa: A zöld játékosnak 2 lépés áll a 
rendelkezésére és 2 “Gaiviles” fekszik 
előtte. A két sárga figurát nem ugorhatja 
át egyszerre (lásd a bal oldali ábrán).
Azonban kétszer, egyszerre egy figurát 
átlépve ugorhat (lásd a jobb oldali 
ábrán).

„Abban legalább biztos vagyok, hogy 
nem veszi fel titokban a cipőimet.“

„Néha azt hiszem nála, hogy duplán látok.“

„Tényleg kiváncsi lennék rá, hogy miket 
tud csinálni azzal a sok kezével.“

sárga játékosnak1. példa: A sárga játékosnak 2 lépés áll a rendelkezésére és 1 
“Gaiviles” fekszik előtte. Az istenség előnyét használva a mozgás 
közben átugorja a zöld lábfejet, úgy, mintha neki is lenne egy 
lábfeje azon a mezőn. Utána feltesz még 1 oszlopot.
A játékos ilyenkor ferdén, közvetlenül a templomtól ugrik el.
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PIETALTE
állandóan: értékelés
A “Pietalte” istenlapka megszerzése csak áldozatkártyákkal lehetséges. Áldozat-
lapkák ilyenkor nem használhatók. A játékosnak ki kell játszani 3 áldozatkártyát az 
egyik fajtából, 2-t egy másik fajtából és 1 kártyát egy harmadik fajtából.
Az értékelésnél a játékos minden “Pietalte”-ért pontokat kap. A játékos legmagasabb 
szintű áldozatlapkája határozza meg, hogy mennyi pontot kap (mindegyik “Pietalte”-ért) 
az értékelésnél.

TRAITERA
egyszer: +1 akció
A játékos, miután a saját körében végrehajtott egy akciót, a “Traitera” istenlapkát 
használva egy további akciót hajthat végre.
Ilyenkor a következők érvényesek:
� Választhat egy másik, vagy akár az éppen végrehajtott akciót is.
� Ha ugyanazt az akciót választja, akkor minden olyan isten-, áldozat-, bónusz- és 

zsákmánylapkát újra felhasználhat, amit az előbb is használt.
Példa: A játékos a bevásárlás akciót hajtotta végre, amihez felhasználta “Stonkus” 
istenséget. “Traitera”-t használva újra a bevásárlás akciót válaszja. Ilyenkor újra 
felhasználhatja “Stonkus”-t.

� A játékos minden olyan kártyát, valamint isten- és zsákmánylapkát felhasználhat, 
amit egy előző akció (akár az éppen végrehajtott) során szerzett meg.

� A játékos “Traitera”-t csak akkor használhatja, ha már a köre megkezdésekor is nála 
volt.

� A játékos több “Traitera” istenlapkát is felhasználhat a körében (ha már a köre 
megkezdésekor is nála voltak).

� Miután a játékos felhasználta “Traitera”-t, azonnal visszateszi a dobozba. Tehát 
mindegyik “Traitera” csak egyszer használható a játék során.

Elméletileg lehetséges, hogy az istenek képpel lefelé fordított oszlopa kiürül és istenségeket kellene 
felcsapni. Ebben az esetben a dobozban lévő istenségeket úja össze kell keverni és belőlük lesz az 
istenségek paklija. Amennyiben ezután egy játékos egy olyan istenséget szerez meg, amelyiknek nem 
tudja felhasználni az előnyét (pl. “Taksator” esetén, ha a speciális pénzpakli már kiürült), akkor a 
játékos csak az istenlapkáért járó korszakpontokat kapja meg.

„Ugyan sokáig tud lézengeni, de ha 
nekikezd, akkor felforr körülötte a levegő.“

1. példa: A piros játékos előtt 1 “Pietalte” 
istenség és az ábrán látható 2 áldozatlapka 
fekszik. Egy értékelés következik, ahol a 
piros játékos 4 pontot kap.

2. példa: A piros játékos előtt 2 “Pietalte” 
istenség és az ábrán látható 2 áldozatlapka 
fekszik. Minden “Pietalte”-ért 4 pontot kap,
összesen tehát 8 pontot.

„Valahogy mindig 
különböznie kell tőlünk.“

Q


