
 

Peloponnészosz – A tengeri kiegészítő 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Komponensek 
6 db tenger lapka 

Előkészületek 
Keverjétek össze képpel lefele a 
tenger lapkákat és annyit 
fordítsatok fel belőle, ahányan 
játszotok. Amennyiben 6-nál 
kevesebben vagytok, a megmaradt 
lapkákat tegyétek ki a játékból. 

Tenger lapkák a játékban 
Miután az adott forduló 5 Épület/Vidék lapkája fel lett húzva, minden játékos vehet egy tenger lapkát, mielőtt licitálna. (Ez plusz 
lehetőség az 5 lapkára licitálás mellett.) Kifizeti a megfelelő nyersanyagot/érmét, ami a tenger lapka bal felső sarkában látható, és 
leteszi a civilizációjához a lapkát.  A tenger lapkákat a játékos sora fölé kell tenni, az épület lapkák közelébe. 
Ha a játékosnak nincs meg a tenger lapka megvételéhez szükséges nyersanyaga/érméje. akkor nem vehet el egyet és nem tehet rá 

A lapkák ára 
Bónusz presztízs pont 
(A játék végén kapod 
meg.) 

Népesség növekedés 
(Azonnal megkapod.) 

egy érmét, hogy majd később kifizeti, ez csak az épület lapkáknál lehetséges. 
Ha a lapkára lakosok vannak rajzolva, akkor a játékos megnöveli a népességét 
ennek megfelelően. A pluszban szerzett lakosokat természetesen etetni kell a 
következő Ellátás fordulóban. 
A lapkákon látható presztízs pontokat a játék végén, a játékos civilizációjának 
épület és vidék lapkáin találhatókkal együtt kell összeszámolni. 
Az Ellátás fordulóban minden tenger lapka élelmet (hal!) termel egy lakos számára. 
Más szavakkal, akinek van egy tenger lapkája, annak eggyel kevesebb ételt kell 
befizetnie, mint amennyi lakosa van. 
Példa: Janinak 2 tenger lapkája van, 10 lakosa és 6 egység élelme van jelölve a 
tábláján. Normál esetben az Ellátás forduló során 4 lakosa éhen hal. Azonban 
mivel van 2 tenger lapkája is, amelyek mindegyike egy ételt termelt, így csak 2 
lakosa fog éhen halni. Lásd a jobb oldali ábrán. 
A játék során egy játékos egynél több tenger lapkát is vehet, de egy fordulóban csak 
egyet.  
A játékos az egyszer megvásárolt tenger lapkát nem veszítheti már el. A tenger lapka nem számít épület vagy vidék lapkának, így 
nincs rá hatással egy katasztrófa bekövetkezte. 

A 6 személyes Peloponnészosz 
Komponensek 
 Lapkák (4 épület és 4 vidék lapka) 
 8 korong (2 db fehér színű, 1 db „20+”-os, 5 üres korong) 
 5 fa jelző a fehér részére 
 5 fa arany érme (mindegyik 3 ezüstöt ér) 
 1 játékos tábla 
 
Előkészületek és a játék menete 
A hatodik játékos elveszi a játékos táblát és az 5 fehér jelzőt. A jelzőket a fa, kő, étel, népesség luxus sávok „0”-s mezőjére teszi. 
A 8 plusz vidék és épület lapkát a hátlapjukon látható A, B, C betűk alapján szét kell válogatni. Az alap játék mindegyik 
csoportjába bele kell keverni a megfelelő lapkákat, és három külön álló, képpel lefele fordított pakliként kell az asztalra tenni 
őket.  
Minden forduló kezdetén 6 lapkát kell felhúzni az 5 helyett. A Conquest lapkára nincs szükség. 
A Peloponnészosz 8 új lapkáját lehet használni kevesebb játékos esetén is. Ebben az esetben minden fordulóban 6 lapkát kell 
felhúzni (az 1-5 játékos szabályok szerinti 5 helyett). Amennyi játékos van, annyi lapkát egy sorba, a többit a Conquest lapka 
mögé kell tenni. 

Függelék: Speciális épületek 
Stockade: A játékosa bármilyen vidék lapkát letehet a civilizációjához, a lehelyezési szabályokat figyelmen 
kívül hagyhatja (azaz nem szükséges, hogy az egymás melletti lapkákon legyen közös nyersanyag). 
Azonban amikor felveszi a lapkát, akkor azonnal elveszít 2 lakost.  Ha nincs 2 lakosa, akkor nem veheti fel 
a lapkát. Ezek az emberek nem kerülnek vissza, ha a játék folyamán később az épület megsemmisül.  
A játék végén a tulajdonosa választhat, hogy 3 presztízs pontot vagy plusz egy lakost kap.  
Treasury of Atreus, Acrocorinth: 
Ezek az épületek megvédik a tulajdonosukat egy meghatározott katasztrófa hatásától. 
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