
 

 

 

 

Hatalmas civilizációk belépése egy új korba 
Civilizációépítő játék Bernd Eisensteintől, 1-5 játékos részére, 10 éves kortól 

A játék hossza: körülbelül 15 perc játékosonként 
1. Háttér 
Peloponnészosz – az istenek székhelye. Minden játékos egy peloponnészoszi civilizációt képvisel ie. 1000-ből, 
megpróbálja fejleszteni, növelni a gazdagságot és népességet, hogy ők legyenek a leghatalmasabbak, akik 
belépnek az új évezredbe. 
 
2. A játék célja 
A játékosoknak 8 fordulójuk van arra, hogy fejlesszék a civilizációjuk, növeljék területekkel a Vidék lapkák 
segítségével, rangos épületeket emeljenek az Épület lapkák által. Ezek növelik a civilizáció lakosságát, 
fényűzését, gazdagságát, erejét. Csak a lakosság, a földek és az épületek egyensúlyozásával tudnak a játékosok 
győzelmi pontokat szerezni, és a peloponnészoszi hősök történetéhez csatlakozni.  
 
3. A játék komponensei 

     20 épület lapka    20 vidék lapka 

 

5 katasztrófa lapka és 16 katasztrófa korong 
A katasztrófa lapkák áttekintésre szolgálnak. A katasztrófa korongokkal 
együtt megmutatják, hogy milyen negatív események történhetnek a játék 
során. 
Bizonyos épületek speciális funkciója megvéd egyes 
eseményektől. 

 
7 civilizáció lapka 
 

 

 

 

 

Az épület 
létrehozásához 

szükséges nyersanyagok 

Presztízs pontok Presztízs pontok 

Minimális licit Minimális 
licit 

Bevétel Bevétel 
Speciális funkciók 

További lakosok és 
egyszeri bevétel 

További lakosok és 
egyszeri bevétel 

 

Minden épület lapkán egy 
egyedi épület van 

A vidék lapkákon négy különböző táj forma 
látható: mező, erdő, domb, hegy. 

 

Bevétel Játékos sorrend az első 
fordulóban 

Népesség, pénz és esetleg 
nyersanyagok a kezdéshez 

A civilizáció lapkák mindegyike egy 
olyan civilizációt mutat, ami jelentős 
volt az ókori Peloponnészoszban. 
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16 korong 
10 db színes korong, 2 minden játékos színéből 
5 db „20+”-os korong, 1 db nyilas korong 
 
5 játékos tábla 
A játékos tábla a vagyon jelzők segítségével mindig a játékos aktuális javait mutatja. 
Minden játékosnak van egy-egy fa, kő és élelelm raktára. 
Valamint a népesség nagyságát és a luxuscikkek számát is jelölni kell. 
Amikor egy játékos javai változnak, akkor a megfelelő sávon azt jelölni kell. 

Minden tábla alján van még egy átekintés azokról az eseményekről, amik a játék végén 
zajlódnak le. 

 
25 fa jelző, 5 minden színből 
40 fa Ezüst érme, és 10 fa Arany érme (1 arany érme 3 ezüstöt ér) 
3 forduló áttekintő lapka 
1 ’Conquest’ lapka 
szabályfüzet 

 
4. A játék előkészületek 
Minden játékos kap egy játékos táblát. 
Minden játékos kap 5 jelzőt, amivel a civilizációjuk aktuális vagyoni helyzetét kell jelölniük. A játék kezdetén a 
jelzőket a fa, kő, étel, népesség, és luxus sávok 0-as mezőjére tegyétek. ❶ 

A 7 civilizáció lapkát 
képpel lefele keverjétek 

meg, és minden 
játékosnak osszatok  

egyet, amit képpel felfele tegyen a 
játékos táblája fölé. A megmaradt 

lapkákat tegyétek vissza a dobozba. 
Minden játékos kapjon annyi érmét, 
amennyi a civilizáció lapkája kezdeti 

bevételeinél áll (jobb felső sarok). 
És tegyék a táblájuk mellé. ❷ 

A megmaradt érméket és a 
„20+”-os korongokat tegyétek 

oldalra, mint bankba. ❸ 
Minden játékos kap annyi fát, 

követ, és ételt, amennyit a 
civilizációs lapkája mutat (jobb 

felső sarok), ezt a táblája 
megfelelő sávján 

jelöli a vagyon 
jelzőivel. Mindenki a 

kezdeti népességét 
is ugyanígy jelöli.  

Minden játékos 
választ egy szint, és 

megkapja az egyező 
színű színes korongokat (2 db) és a táblája mellé teszi. Az egyik korong azt mutatja, hogy mi a játékos színe, a 
másik a játékosok sorrendjét fogja mutatni. 
Az első kör sorrendet a játékosok kezdeti civilizációja határozza meg. Az a játékos a kezdő, akinek a civilizáció 
lapkájának a bal alsó sarkában a legkisebb szám van, a többi játékos a saját számuk sorrendjében követi őt. A 
színes korongjaitok tegyétek egy sorba a játékos sorrendnek megfelelően, kezdve a nyíl koronggal. ❹ 
Egy forduló áttekintő lapkát tegyetek minden játékos közé. ❺ 
A Conquest lapkát tegyétek az asztal közepére (5 játékos esetén nincs rá szükség, maradjon a dobozban). ❻ 
Az 5 katasztrófa lapkát tegyétek úgy, hogy minden játékos jól lássa. ❼ 
A 16 katasztrófa korongot képpel lefele keverjétek össze és tegyétek a katasztrófa lapkák mellé. ❽ 
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A vidék és épület lapkákat válogassátok szét a hátlapjuk alapján A, B és C csoportra. Minden csoportot 
keverjetek meg és tegyétek képpel lefele három külön oszlopba az asztalra. ❾ 
 
5. A játék áttekintése 
a) Lapkák felfedése 
b) Licit 
c) Játékos sorrend meghatározása 
d) A lapkák hozzáadása a civilizációkhoz 
e) Népesség növelése és az egyszeri bevételek begyűjtése 
f) A forduló bevételeinek begyűjtése 
g) Katasztrófa korongok megfordítása 
 
a) Lapkák felfedése 
A képpel lefele fordított vidék/épület lapkák pakliból, az A-val kezdve, húzzatok annyi lapkát fel, ahányan 
játszotok, és képpel felfele tegyétek egy sorba.  
Ezután még húzzatok lapkákat, és tegyétek őket a Conquest lapka mellé, egészen addig, míg az összes 
felfordított lapka száma eléri az 5-t. 
Példa: 3 játékos esetén 3 lapka lesz felhúzva, és kerül egy sorba, és még 2 lapka kerül a Conquest lapka mellé, 
így összesen 5 lapka lett felfordítva. ❻ 

Ha az egyik felfordított lapka az Ellátás Forduló (a B és a C oszlopban van), a játék kis időre 
megszakad. 
Egy Ellátás forduló következik (lásd 7. pont), majd újabb lapkákat kell húzni, hogy újra 5 lapka 
legyen.  
Ezután a játék folytatódik. 

b) Licit 
Kezdve azzal a játékossal, akinek a színes korongja a nyíl korong mellett áll, és folytatva a kör sorrendjében, 
minden játékos tehet egy ajánlatot az egyik középen felfordított vidék/épület lapkára. A játékos elvesz 
valamennyi érmét a talonjából és az egyik színes korongjával együtt a kiválasztott lapka fölé teszi. Lásd 4. ábra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: a licitnek legalább annyinak kell lennie, mint amennyi a minimum tét az adott lapkán. (bal alsó 
sarok). 

Ha egy játékos olyan lapkára szeretne licitálni, amire már egy másik játékos tett ajánlatot, akkor neki több 
érmét kell felajánlania. Annak a játékosnak, akit túllicitáltak, azonnal az ajánlatában szereplő érméket és a 
színes korongját át kell tennie egy másik lapkára, anélkül, hogy változtatna az ajánlata összegén. Lásd 5. ábra. 

A túllicitált játékos másik lehetősége, hogy visszaveszi az ajánlatát, visszakapja a licitre tett érméit, plusz kap 
még 1 érmét a banktól. A játékos ebben a fordulóban már nem tud lapkát szerezni. 
Vagy a játékos passzolhat is, anélkül, hogy licitálna, ebben az esetben 3 érmét kap a banktól. 
 
 
 

 

 4. ábra 5. ábra 
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A Conquest sorában a vidék/épület lapkák pontosan 3 érmével 
többe kerülnek, mint a lapka minimum licitje.  
Viszont a játékosoknak nincs lehetőségük túllicitálni ezen lapkákat. 
Az a játékos, aki az ajánlatát a Conquest sorára teszi le, az biztosan 
megkapja a kinézett lapkát. 
Példa: a játékos a vidék lapkát akarja a Conquest sorából. Ezen a 
lapkán a minimum licit értéke 3 érme. A játékos 6 érmét és a színes 
korongját a lapkára teszi. Így ezt a lapkát biztosan megszerezte. Lásd 
6. ábra 

Amint minden játékosnak van ajánlata egy lapkán, vagy visszavette a 
licitjét, vagy passzolt, a fázisnak vége. 

c) Játékos sorrend meghatározása 
Az új játékos sorrendet a játékosok ajánlatának nagysága határozza 
meg. A legnagyobb ajánlatott tevő lesz a kezdő játékos, stb. (A színes korongokat ennek megfelelően kell sorba 
rendezni a nyíl korong után.) 
Ha több játékosnak is azonos volt az ajánlata, akkor köztük megmarad az előző sorrend. 
A passzolást tekintjük a legkisebb ajánlatnak. 

d) A lapkák hozzáadása a civilizációkhoz 
Egyszerre minden játékos elveszi a vidék/épület lapkáját. Minden érme, ami az ajánlatokban szerepelt, a 
bankba kerül, a színes korongok visszakerülnek a játékosaikhoz. A megmaradt lapkák 
kikerülnek a játékból. 
Az új lapkák lehelyezése 
Az épület lapkákat egy sorba, a játékos civilizáció lapkájának bal oldalára kell tenni 
(vagy az utolsó épület lapka mellé, ami a civilizáció lapka balján van). A játékos kifizeti a 
megfelelő nyersanyag összegeket (fa/kő) a jelzők mozgatásával a táblán, hogy 
megépíthesse az épületet, ha ki tudja. Ha nem tudja, vagy nem akarja, akkor e helyett 
egy érmét tesz a talonjából a lapkára. 
Mindkét esetben a játékos népessége megnő a lapkának megfelelően (lásd 5.e pont) és az épület azonnal 
használatba kerül.  
Ha nincs elég nyersanyaga vagy érméje megjelölésre, akkor a lapka kikerül a játékból, tegyétek vissza a 
dobozba. 

A következő ellátás fordulóban minden érmével megjelölt épületnek teljesen el kell készülnie. Ez azt jelenti, 
hogy akkor azonnal ki kell fizetnie a játékosnak a megfelelő nyersanyagokat és visszaveszi az érmét a talonjába. 
(Lásd 7. pont.) 

A vidék lapkákat egy sorba, a játékos civilizáció lapkájának jobb oldalára kell tenni (vagy az utolsó vidék lapka 
mellé, ami a civilizáció lapka jobbján van). 
Azonban nem bármilyen vidék lapkát szabad letenni bármilyen vidék lapka mellé. A szomszédos vidék 
lapkáknak legalább egy közös nyersanyaguk -fa, kő, étel (jobb alsó sarok)- kell legyen. Lásd 7. ábra 

 
Megjegyzés: Az első vidék lapka bármilyen típusú lehet, ami közvetlen a 
civilizáció lapka mellé kerül. 
Ha a játékos ily módon nem tudja azonnal letenni a vidék lapkáját, akkor az 
kikerül a játékból, tegyétek vissza a dobozba. 
e) Népesség növelése és az egyszeri bevételek begyűjtése 
A játékos néhány új lakost és/vagy egyszeri bevételt (általában érmét) kap 
az újonnan szerzett lapka miatt. Ezek megmaradnak neki, még ha később el is veszti az épületét. 
Beállítja a népesség jelzőjét és az egyszeri bevételeknek megfelelően a többi jelzőjét is a tábláján és elvesz a 
bankból annyi érmét, amennyit a lapka mutat. Lásd 8. ábra. 

 

6. ábra 

 

7. ábra 

 8. ábra 
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f) A forduló bevételeinek begyűjtése 
Minden fordulóban a játékos megkapja azt a bevételt, 
ami a játékos civilizációjának vidék és épület lapkáin a 
jobb alsó sarokban van jelölve. (Beleértve a civilizáció 
lapkát is.) Lásd 9. ábra. 
 
A játékosok beállítják a jelzőiket a táblájukon a pluszban 
szerzett nyersanyagoknak megfelelően, és megkapják a 
banktól a pénz bevételük, amit a talonjukba tesznek. 
 

 
A pénz bevétel a népesség 
nagyságának függvénye. (Például az a játékos, akinek 10 lakosa van, az 4 érmét 
szerez.) Lásd 10. ábra. 

Megjegyzés: Árkádia plusz lakosokat szerez minden fordulóban, a bevétel részeként. 
Ezt a népességhez mindig hozzá kell adni, mielőtt a pénz bevételeket elveszitek.  
 

 
g) Katasztrófa korongok megfordítása 
Minden forduló végén két katasztrófa korongot fel kell fordítani, egyiket majd utána a másikat, és a megfelelő 
katasztrófa lapka mellé kell tenni. 
Ha üres katasztrófa koron kerül elő, azt a dobozba kell tenni. 
A katasztrófa azonnal bekövetkezik, amint egy típusból a harmadik katasztrófa korong is előkerül. Lásd 6. pont 
 

Ezután az új forduló kezdődik, 5 új vidék/épület lapka lesz húzva, és a kezdő játékos kezdi a licitet. 
Összesen 8 fordulóból áll a játék: 3 forduló „A” lapkákkal, 3 forduló „B” lapkákkal és 2 forduló „C” lapkákkal. 
 
6. Katasztrófák 

Földrengés (Earthquake): Minden játékosnak azonnal be kell adnia egy fát és egy követ 
(jelzőjükkel beállítva a táblájukon) minden a civilizációjukban levő épület után 
(beleértve azokat is, amik nincsenek teljesen kész, és érmével vannak megjelölve). 
Ha játékos nem tudja, vagy nem akarja megtenni ezt, akkor minden olyan épületet, amit 
nem véd meg, le kell vennie és vissza kell tennie a dobozba. 
Például, ha a játékos nem tud befizetni 2 követ, akkor 2 épületet kell levennie a 
civilizációjából, ha 1 fát és 1 követ nem tud beadni, akkor csak 1 épületet kell levennie. 

Aszály (Drought): Minden játékos azonnal elveszíti az ételeinek az 
1/3-át, lefele kerekítve (a jelzőt a tábláján megfelelően beállítja.) 
 
Pestis (Plague): Minden játékos azonnal elveszíti a lakosainak az 1/3-
át, lefele kerekítve (a jelzőt a tábláján megfelelően beállítja.) 
 

Vihar (Tempest): Minden játékosnak azonnal be kell adnia egy ételt (a tábláján jelölve) 
és egy érmét a talonjából a bankba minden vidék lapkája után. 
Ha játékos nem tudja, vagy nem akarja megtenni ezt, akkor minden olyan vidék lapkát, 
amit nem véd meg, le kell vennie és vissza kell tennie a dobozba. 
Például, ha a játékos nem tud befizetni 2 ételt, akkor 2 vidék lapkát kell levennie a 
civilizációjából, ha 1 ételt és 1 érmét nem tud beadni, akkor csak 1 vidék lapkát kell 
levennie. 
Hanyatlás (Decline): Minden játékos azonmód elveszít 10 luxuscikket (a tábláján 
jelölve). Ha nincs annyija a játékosnak, akkor egyszerűen elveszíti mindet. 
 

Egyes épületek védelmet nyújtanak a katasztrófák ellen. 
Ha a játékosnak ezek közül meg van építve valamelyik, (akár 

jelölt érmével akár nem), akkor azon katasztrófa hatásaitól 
védve van. 

 

1 étel 

9. ábra 

1 fa 
1 kő 

2 étel 
1 fa 

3 étel 

Bevétel: 6 étel, 2 fa, 1 kő 

 

9. ábra 

10. ábra 
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7. Ellátás forduló 
Amikor egy Ellátás lapka kerül felhúzásra, akkor: 
 Minden játékosnak el kell látnia élelemmel a népességét. 
 Ki kell fizetni a szükséges alapanyagokat azon épületek után, amik érmével meg vannak jelölve. 
Minden lakosnak egy egység ételre van szüksége. Minden játékos beállítja ennek megfelelően az étel jelzőjét a 
tábláján. Ha nincs elég étele a játékosnak a teljes népességre, akkor csökkentenie kell a lakosai számát 
annyival, hogy el tudja látni őket. Lásd 11. ábra. 
A játékos szándékosan nem halaszthatja éhen a lakosait, ha van elég étele. A játékosnak meg kell etetnie annyi 
lakost, amennyit csak tud, amíg vagy mindegyik el lett látva, vagy az étel jelző a 0-ra ért. 

Minden érmével jelölt épületet most be kell fejezni a szükséges nyersanyagok befizetésével –és ezek jelzésével 
a játékos tábláján-. Lásd 12. ábra. 
Ha a játékos nem tudja, vagy nem akarja kifizetni a nyersanyagokat az épület befejezésért, akkor a lapkát le 
kell venni, és vissza kell tenni a dobozba. Ebben az esetben az épület megjelölésére használt érme visszakerül a 
játékos talonjába. 
 
8. Luxuscikkek 
Luxuscikkeket a nyersanyagok túltermelésével lehet szerezni. Amikor a játékos nyersanyag bevételt szerez, és 
az több mint amennyit a raktárában tárolni tud, (10 fa, 10 kő, 13 étel a maximum, ami a tábláján elfér), akkor a 
plusz nyersanyagokat, mint Luxus cikkeket vezeti fel a táblájára.  
Példa: Leonidasnak 8 fája van, és még termel 4 fát. A fa jelzőjét a táblán a maximumra, a 10-esre teszi, és 
növeli 2-vel a Luxuscikkeit. Lásd 13. ábra 

Ha a játékos jelzője a luxuscikkeken túlhaladja a 20-as érétket, akkor kap egy „20+” korongot, és kezdi újra a 
sáv első mezőjéről a számolást. 
Amikor a játékosnak 14 vagy több lakosa van, akkor luxuscikkeket is kap bevételként az érem bevétel mellett, 
ahogy azt a játékos táblája mutatja. Lásd 14. ábra. 
A játékos bármikor átválthat 2:1 arányban luxuscikket bármilyen nyersanyagra. (fa, kő, étel). Ez csak akkor 
megengedett, ha nincs elég a szükséges nyersanyagból az építkezéshez vagy az élelmezéshez. 
A luxuscikkeket 2:1 arányban be lehet váltani a bankban érmére azért, hogy a játékos licitálhasson vagy érmét 
tehessen a befejezetlen épületére. Csak akkor megengedett ez, ha nincs elég pénze a talonjában. 

                    11. ábra 12. ábra 

                    13. ábra 14. ábra 
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9. A játék vége 
Amint az utolsó „C” lapkát is elvették és letették (és az egyszeri bevételeket feljegyezte a játékosa), a játék a 
végére ért. 
Az utolsó két katasztrófa korongot meg kell fordítani, egyiket a másik után, az esetleges katasztrófák sorban 
bekövetkeznek. 
Ezután utoljára még étkezetnie kell a játékosoknak a lakosaikat, és ha nincs elég élelem, akkor csökkenteni a 
létszámot, és a befejezetlen épületekért ki kell fizetni a nyersanyagokat, vagy el kell távolítani őket. 
 
10. A végső értékelés és a győztes 
Minden játékos külön kiszámolja a: 

Presztízs pontjait: összeadja az összes épület és vidék lapkájának a presztízs pontját (minden lapkán 
felül, középen van ez az érték) és a talonjában levő minden 3 érme után kap még egy pontot. 
Népesség pontjait: minden lakos 3 pontot ér. 

A két pont (presztízs vs. népesség) közül a kisebb a játékos végső pontja.  
Akinek a legtöbb pontja van az nyert. 
Ha ez döntetlen, akkor a holtversenyben álló játékosok nagyobb pontja (Presztízs vagy Népesség) dönti el, 
hogy ki nyer. Ha még így is döntetlen, akkor, akinek több luxuscikke van, az nyer. 

 

Példa: 
Dimitriosnak összesen 25 
presztízs pontja van a vidék és 
épület lapkáiból és az érméiből, 
de csak 6 lakosa van, ami 18 
népesség pont. Így a végső 
pontja: 18 pont.  
Helénának csak 22 presztízs 
pontot kapott a vidék és épület 
lapkáiból, érmeiből, de 9 lakosa 
van, ami 27 népesség pont. Az 
ő végső pontja 22. 
Heléna nyerte a játékot. 
Lásd 15. ábra 
 
 
 

Szóló játék 
A Peloponnészoszt játszhatod egyedül is, azért hogy megismerd a játék folyamatát, és optimalizáld a 
különböző elemeket. 
A játékos kiválaszt egy civilizációt és az 5 játékos szabályt (5 új lapka minden körben, és nincs Conquest lapka) 
használja. 
A cél a lehetséges legtöbb pont megszerzése. 
Licitálás a helyett a játékos egyszerűen megvesz minden fordulóban egy képpel felfele fordított vidék vagy 
épület lapkát, az ára a minimum licit érték. 
 
Szint rendszer 
Ha szeretnél kihívást a szóló játékban, akkor használd a következő 
szint rendszert: 
1. szint: Az 5 játékos szabály szerint kell játszani a játékot. A szint 
befejezéséhez az szükséges, hogy összegyűjts 24 pontot. 
2. szint: az első szinten használttól eltérő Civilizáció kártyával 
játszd. Válasz egy plusz bevételt. Ezt jelezd úgy, hogy a Forduló 
áttekintő lapkát tedd félig a civilizáció lapkád alá, úgy forgatva, 
hogy a megfelelő bevétel típus látszódjon a jobb alsó sarokban. 
Lásd 16. ábra  

 15. ábra 

 16. ábra 
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A lapokat úgy kell húzni, mint a 4 játékos verzióban, 1 
lapka mindig a Conquest lapka mellé kerül. Ez a lapka, 
ugyanúgy, mint az alapjátékban 3 érmével többe kerül, 
mint a minimum licitje. Lásd a 17. ábra.  
28 pont szükséges a szint teljesítéséhez. 

3 szint. Más civilizáció lapkával kell játszani, mint az 
előzőeket. A játékos két plusz bevételt választ, és 2 
forduló áttekintő lapkát tesz a civilizáció lapka alá félig, 
megfelelően forgatva, hogy jelezze a plusz bevételeket. 
A lapka felhúzás a 3 játékosnak megfelelő módon, azaz 2 lapka kerül a Conquest lapka mellé. 
32 pont szükséges a szint teljesítéséhez. 

4. szint: Ismét egy előzőleg még nem használt civilizáció lapkával kell játszani. A játékos három plusz bevétel 
típust választ, és mint az előbbiekben ugyanúgy jelzi a forduló áttekintő lapkákkal ezeket. A lapka húzás 
minden fordulóban a 2 játékos verziónak felel meg, azaz 3 lapka kerül a Conquest lapka mellé. 
35 pont szükséges a szint teljesítéséhez. 

5. szint: Ismét egy előzőleg még nem használt civilizáció lapkával kell játszani. A játékos három plusz bevétel 
típust választ, és mint az előbbiekben ugyanúgy jelzi a forduló áttekintő lapkákkal ezeket. Minden fordulóban 4 
lapka kerül a Conquest lapka mellé. 
35 pont szükséges a szint teljesítéséhez. 
 
Függelék: speciális épületek 

Port + Temple of Apollo 
A játékos minden fordulóban választhat egy bevételt: fa, kő, 
élelem és érme közül. 

Tiryns Fortress 
A játékos elveszíti egy lakosát, amikor megszerzi ezt a 

lapkát, ha nincs elveszthető lakosa, akkor nem kapja meg 
ezt lapkát. Ha később ezt az épületét elvesztené, a lakost 

nem kapja vissza. 

Market + Agora 
A játékosának az ajánlata ½ érmével többet ér. Ez lehetővé 
teszi számára, hogy ugyanakkor licittel, mint az őt megelőző 
játékosok, ugyanarra a lapkára licitáljon. Megjegyzés: ez a 
bónusz a játékos sorrend meghatározáshoz nem használható. 

Barracks 
A játékosának a vidék lapka lerakásakor nem kell betartania a 

letevési szabályokat. Elveszít 2 lakost, amikor megszerzi a  
lapkát. Ha nincs 2 elvesztegethető lakosa, akkor nem kapja meg a lapkát. Ha 

később ezt az épületét elvesztené, akkor a lakosokat nem kapja vissza.  
Vidék lapka jelzi az Ellátás Fordulót 
Amint ez a lapka megjelenik, az Ellátás forduló azonnal bekövetkezik. 

Cyclopean masonry, Workshop of Phidias, Stoa, Well, Temple of Apollo, Aqueduct, Liongate, Port 
Ezen épületek mindegyike 
valamelyik katasztrófa hatása 
ellen nyújt védelmet. 
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