
Peloponnes » Hellász kiegészítő
Az alap játék szükséges ezen kiegészítőhöz

Háttér
Siracusa, Théba és Delphi is bejelentik követeléseiket, és az Égei-tenger fennhatóságára törekednek. 
A Kolosszus (Colossos), a Jósda (Oracle), és a Pénzverde (Coinage) dicsőséges fényt vetnek az épí-
tőikre.
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6 D-Lapka | 3 Civilizáció lapka | 2 Katasztrófa korong (üres) | 2 Tenger lapka

Előkészületek
Keverjétek a 3 Civilizáció lapkát az alapjáték ilyen lapkái közé, és osszatok egy lapkát minden 
játékosnak. 
Keverjétek össze a 2 üres Katasztrófa korongot az alapjáték 16 Katasztrófa korongjával együtt és 
képpel lefele tegyétek őket félre.
A 2 Tenger lapkát csak a tengeri kiegészítővel együtt használjátok. Keverjétek ezeket is a többi 
Tenger lapkával együtt össze.
Mind a 6 D-Lapkára szükség van a hat játékos módban. Amennyiben hatnál kevesebben játszotok, 
az első kiegészítőre nincs szükség, így a bal alsó sarokban kis * jellel ellátott Vidék lapka is kikerül 
a játékból. Ezután keverjétek össze a D-lapkákat , és tegyétek képpel lefele egy oszlopba. 

Játék a Hellász-kiegészítővel
Ezzel a kiegészítővel a játék egy fordulóval hosszabb lesz, azaz 9 fordulós. Valamint egy plusz Ellá-
tás forduló is van, amit az egyik lapka vált ki.
Egyébként a játék menete mindenben megegyezik az alapjátékéval.

A Szóló játék a Hellász-kiegészítővel
28 pont szükséges az 1. szint teljesítéséhez.
A 2. szinthez: 32 pont | 3. szinthez: 36 pont | 4. szinthez: 39 pont | 5. szinthez: 40 pont

Különleges lapkák
Syracuse (Siracusa) civilizáció: ez a játékos automatikusan védett a pestistől 
(plague). 
Delphi civilizáció: ez a játékos automatikusan védett az aszálytól (drought) 
és a földrengéstől (earthquake). 
Thebes (Théba) civilizáció: ez a játékos bármilyen vidék lapkát egymás mel-
lé tehet, és 2 Luxuscikket kap minden fordulóban bónusz bevételként.
Jósda (Oracle): ha a tulajdonosának a játék végén 20+ Luxuscikk korongja van, 
akkor a két pontja (presztízs / népesség ) közül a nagyobb a végső pontja. 
Pénzverés (Coinage): a játék végén a tulajdonosa az alap 3 érme helyett, minden 
2 érme után kap egy pontot. 

Kolosszus (Colossos): a játék végén a tulajdonosa minden lakosa után 3 
helyett 4 pontot kap.
Tenger lapkák: lakosokat és presztízs pontokat is 
adnak.
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