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BEVEZETÉS

U        r, Ninive, Babilon --- az ősi szövegek ezeket a városokat az emberiség
        kezdeteként írják le. A termékeny Mezopotámiában, a Tigris és az
Eufrátesz közén ringott a civilizáció bölcsője.

Időszámításunk előtt 3000 évvel jelentek meg az első nagyobb települések a
két nagy folyó mentén. A földművesek hamarosan öntözéssel kezdték művel-
ni a szárazabb földdarabokat. Sikerüknek azonban ára volt, megnőttek a 
távolságok. Az ügyes mesterek ekkor élére forgatták a fazekasok   korongjait,
  megalkotva az első kordékat. Az élelmiszer így már az utakon el tudott
     jutni a piacokra, a felesleg eljuthatott a szűkölködőkhöz.

           A kereskedelem felvirágzott, mindenütt piacok születtek. A tranz-
              akciók nyilvántartására a kereskedők jeleket róttak az edényekre,
                 s így még az egyiptomiak előtt feltalálták az írást. Ahogy nőtt
                     a népsűrűség, ahogy mind inkább koncentrálódott a gazdag-
                       ság, úgy kezdett tagozódni a társadalom. A mindennapi
                         életet ritmusát papok és hivatalnokok szabták meg és
                           ellenőrizték. Ők a számtalan istent és természetesen a
                             királyokat szolgálták. Az évszázadok során egyik
                              dinasztia követte a másikat.

                              A játékban ezen nagyszerű időszakot élheted újra. A
                               városi civilizáció hajnalán jársz, s lábaid előtt terül a
                                 folyóköz, Mezopotámia. Ideje, hogy népeddel lét-
                                  rehozd a leghatalmasabb, legkiegyenlítettebb kul-
                                   túrát, s uralmad alá hajtsd a Tigris és az
                                    Eufrátesz termékeny vidékét!



JÁTÉKELEMEK
1 Kétoldalas játéktábla 15 Civilizációlapka 4 Egyesüléslapka 18 Katasztrófalapka

57 piros
templom

30 zöld
piac

30 fekete
település

36 kék
farm

4 Paraván

140 Győzelmi pontjelző 16 Műanyag vezér (4 minden színben)

15 ötpontos
tégla

20 egypontos
tégla

15 ötpontos
termény

20 egypontos
termény

16 Műanyag emlékmű

15 ötpontos
amulett

20 egypontos
amulett

15 ötpontos
áru

20 egypontos
áru

1 Vászonzsák

14 Kincsjelző

1 Műanyag Shedu bálvány

1 Csodalapka

4 Műanyag civilizációs 
épület

AZ HALADÓ VÁLTOZAT
TARTOZÉKAI



LAPKÁK ÉS SZÍNEK AZ EMLÉKMŰVEK 
ÖSSZEÁLLÍTÁSAA Tigris & Euphrates civilizációlapkák, épületek, vezérek 

és győzelmi pontok négy színben vannak: fekete, piros, 
kék és zöld. Minden összetevő – szín kombinációnak 
saját tematikus neve van. Például a kék civilációlapkák a 
”farmok”. Ez a játékszabály az egyes elemeket a 
nevükön említi, ugyanakkor ha az elemnek van színe 
akkor a név az adott színnel van nyomtatva, segítve 
ezzel a játékosokat mind a név mind a szín megtanu-
lásában. Amennyiben a szövegben ”lapka” van akkor az 
mindig civilizációlapkát jelent, minden más lapka 
pontosan meg van nevezve.

Az első játék előtt állítsátok össze az 
emlékműveket. Minden emlékmű két
   eltérő színű műanyag elemből áll – egy
    kis felső rész és egy nagy alap. A felső
    részt az alapon levő lyukba kell tenni.

Figyeljetek rá, hogy minden emlékmű különböző. A 
jobb oldali képen láthatók a helyes kombinációk:

‡ kék felső/piros alap

‡ zöld felső/fekete alap

‡ kék felső/fekete
alap

‡ zöld felső/kék alap

‡ piros felső/zöld alap

‡ piros felső/fekete alap

ELŐKÉSZÜLETEK
A Tigris & Euphrates játék előkészítése a következő lépésekből áll:

1. A JÁTÉKTÁBLA ELŐKÉSZÍTÉSE
Tegyétek a táblát a játéktér közepére. Használjátok a normál 
oldalt amelyik aranykeretes (nem kék). A játéktábla másik oldala 
(a kék keretes) a haladó játékhoz használható (lásd ”Haladó 
játéktábla” a 15. oldalon).

Normál oldal Haladó oldal

A szárnyas bikával (”Shedu”) megjelölt 10 mezőre tegyetek 
egy-egy templomot, és mindegyik templomra egy kincset.

2. A KÉSZLETEK ELŐKÉSZÍTÉSE
A maradék civilizációlapkákat tegyétek a zsákba és jól keverjétek 
meg. A négy megmarad kincs visszakerül a dobozba. Az 
emlékműveket tegyétek a tábla mellé. Végül a győzelmi 
pontjelzőket színenként szétválasztva tegyétek a tábla közelébe.

3. DINASZTIAVÁLASZTÁS
Minden játékos válasszon egy négy vezérből álló dinasztiát. A 
négy vezér azonos dinasztia szimbólum (azaz íjász, bika, korsó 
vagy oroszlán) különböző színben. Ezután mindenki kap egy 
egyesüléslapkát és két katasztrófalapkát valamint egy paravánt a 
saját dinasztiaszimbólumával.

MEGJEGYZÉS: A játékosokat a szimbólumuk azonosítja nem a szín. 
Mindenki használja mind a négy színt.

Ezután minden játékos húz hat lapkát a zsákból és a paravánja 
mögé teszi, hogy csak ő láthassa. A vezéreket, a katasztrófalapkákat 
és az egyesüléslapkát a paravánon kívülre kell tenni, így azokat 
mindenki láthatja. A megmaradt paravánokat egyesüléslapkákat és 
katasztrófalapkákat tegyétek vissza a dobozba.

Véletlenszerűen válasszatok kezdőjátékost. Tegyétek az 
egyesüléslapkákat a dinasztiaszimbólummal lefelé az asztalra, 
keverjétek meg és húzzatok egyet. Ezután a játék az óramutató 
járása szerint folyik.



A JÁTÉK CÉLJA
Minden játékosnak az a célja, hogy fejlessze a civilizáció négy 
kulcsfontosságú területét: települések, templomok, farmok és 
piacok. Ehhez jól kell vezéreiket elhelyezniük, királyságokat kell 
létrehozniuk, terjeszkedniük kell, emlékműket kell építeniük, és 
meg kell oldaniuk a konfliktusokat. Így minden területen 
pontokat szerezhetnek. A játék végén a játékosok összehasonlítják 
a legkevesebb pontot szerzett területeiket. Az a játékos győz, aki a 
legtöbb pontot szerezte a legkevesebb pontot hozó területen.

A KIRÁLYSÁGOK
A játékosok királyságokat építenek, egyesítenek és pusztítanak el a 
játék során. Ezek az alapvető eszközök minden civilizáció 
fejlődésében.

A RÉGIÓ bármelyik olyan terület a táblán amit egy (pl. templom), 
kettő vagy több szomszédos lapka fed. A régiókban nincsenek 
vezérek. A játék elején tíz különálló egylapkás régió van.

A közös oldalú lapkák és vezérek szomszédosak. Lapkák vagy 
vezérek ÖSSZE VANNAK KÖTVE ha szomszédosak, vagy ha 
szomszédos lapkák és vezérek láncolata kapcsolja őket össze.

Egy vagy több összekötött lapka és legalább egy vezér csoportja a 
KIRÁLYSÁG (vagyis egy olyan régió amelyikben vezér van). A 
királyságban több vezér is lehet, nem számít, hogy egy vagy több 
játékoshoz tartoznak.

A királyságok növekednek ahogy vezéreket és lapkákat teszünk a 
táblára. A királyságok egyesülhetnek és szétválhatnak. Amíg egy 
királyságban nincs két azonos színű vezér, minden békés és 
nyugodt. Konfliktus akkor keletkezik, amikor két azonos színű 
vezér van egy királyságban (lásd ”Konfliktusok” a 7. oldalon).

Királyság

Királyság

A KÖR LEFOLYÁSA

Régió, de 
nem királyság

Az éppen soron lévő játékos az AKTÍV JÁTÉKOS, aki legfel-
jebb két akciót hajthat végre tetszőleges sorrendben. Miután 
befejezte a körét a tőle balra ülő játékos lesz az aktív játékos.

Az aktív játékos négy különböző akció közül választhat. A 
két leggyakoribb akció a vezér mozgatása és a lapkalerakás. 
Ezzel a két akcióval a játékosok építik a királyságaikat és 
győzelmi pontokat szereznek. Ezen felül a játékosok 
kicserélhetik a kezükben levő lapkákat és játszmánként 
kétszer megváltoztathatják a játékteret katasztrófalapkák 
lerakásával.

Lejjebb található az akciók listája amik közül az aktív játékos 
választhat a körében. A játékos végrehajthat két különböző 
akciót, de végrehajthat két ugyanolyan akciót is.

‡ Vezér mozgatása (felrakás, áthelyezés levétel)

‡ Lapka lerakása

‡ Katasztrófalapka lerakása

‡ Legfeljebb hat kézben levő lapka cseréje

A lapka lerakása után néhány egyéb esemény is bekövetkez-
het: konfliktus, emlékmű építése, kincsek szétosztása. Ezen 
események részletes leírása később található, és az akció 
amely során bekövetkeztek addig nem ér véget amíg az 
esemény be nem fejeződik.

Az akciók részletes leírása következik.

A TIGRIS ÉS AZ EUFRÁTESZ FOLYÓK

Mindkét nagy folyó a ma kelet-Törökországban található 
hegyekben ered. Először délkelet felé törnek át a 
félsivatagos dombokon majd Mezopotámia száraz 
síkságain kanyarognak amíg elérik a perzsa öblöt. Együtt 
visznek életet a Termékeny Félhold szívében levő 
városokba.

Az első igazi civilizáció a sumér a Tigris és az Eufrátesz 
összefolyásánál fejlődött ki.



A VEZÉR MOZGATÁSA
Minden játékos egy dinasztiát irányít amelyben négy vezér van: 
a király, a pap, a földműves és a kereskedő. A játékos csak a 
saját vezéreit mozgathatja.

Király              Pap           Földműves     Kereskedő

Egy vezér jöhet a táblán kívülről vagy átrakható a tábla egy másik 
helyéről, továbbá le is vehető a tábláról. A vezérek elhelyezésénél 
a következő szabályokat kell követni:

‡ A vezért egy üres helyre kell tenni.

‡ Vezért csak templommal szomszédos helyre lehet tenni 
(vagyis a vezérnek és a templomnak legyen közös oldala).

‡ Vezért nem szabad úgy letenni, hogy királyságokat 
egyesítsen.

‡ Vezért nem lehet folyóra tenni.

Bizonyos helyzetekben lapkák kerülnek le a tábláról vagy fordul-
nak meg. Amikor egy vezér melleti utolsó templomot levesszük 
vagy megfordítjuk akkor a vezért is le kell venni, az visszakerül a 
dinasztiát irányító játékoshoz.

A vezérek elhelyezéséért nem jár győzelmi pont. A játékos 
ugyanakkor nem szerezhet győzelmi pontokat ha nincs legalább 
egy vezére a táblán (lásd ”Győzelmi pontok szerzése” a 7. 
oldalon).

Lehet folyóra 
tenni

Nem lehet 
folyóra tenni

CIVILIZÁCIÓLAPKA LERAKÁSA
Minden játékosnak hat lapkája van a paravánja mögött a köre 
kezdetén. Ezeket használja a régiók és királyságok bővítéséhez, a 
vezérek megerősítéséhez és győzelmi pontok szerzéséhez. A lapka 
elhelyezése úgy történik, hogy a játékos választ egyet a paravánja 
mögött lévő lapkák közül, és lerakja azt a játéktábla egy üres 
mezőjére a következő szabályok betartásával: 

‡ A lapkát képpel felfelé egy üres helyre kell tenni.

‡ Farmot csak folyóra lehet tenni.

‡ Település, templom és piac nem tehető folyóra.

‡ Nem lehet lapkát úgy letenni, hogy több mint két 
királyságot egyesítsen.

Lapkát letehetünk egy vezérrel vagy egy másik lapkával 
szomszédos helyre de akár elszigetelten is (azaz nincs szomszédja). 
A már lerakott lapka nem helyezhető át.

Legtöbbször a lapka lerakásáért győzelmi pont jár, aminek a színe 
megegyezik a lapka színével.

Lehet vezért 
tenni

Nem lehet 
vezért tenni



GYŐZELMI PONTOK SZERZÉSE
Négyfajta győzelmi pont van, mindegyik színe megegyezik a 
hozzátartozó lapkáéval:

Tégla            Amulett         Termény            Áru

Győzelmi pont a lerakott lapkák után jár a következő szabályok 
szerint:

‡ Ha a lapka egy királyságba kerül amelyikben van a lapkával 
egyező színű vezér akkor a győzelmi pontot a vezér 
tulajdonosa kapja.

‡ Ha nincs a lapkával azonos színű vezér a királyságban de van 
király akkor a győzelmi pontot a király tulajdonosa kapja.

Nem jár győzelmi pont ha:

‡ a lapka nem királyságba kerül,

‡ nincs a lapkával azonos színű vezér vagy király, vagy

‡ a lapka lerakásával két királyság egyesül, függetlenül attól 
okoz-e konfliktust.

A lapka lerakása után -amennyiben jár- a győzelmi pontot 
azonnal ki kell adni. Ezeket a paraván mögött kell tartani elrejtve 
a többi játékos elől. Amikor valaki győzelmi pontot szerez 
mindig 1 értékű pontjelzőt kell elvenni. A játékosok a körükben 
bármikor beválthatnak öt 1 értékű pontjelzőt egy 5 értékűre.

KATASZTRÓFALAPKA LERAKÁSA
A játék kezdetén mindenkinek két katasztrófalapkája van. A 
játékosok ezeket a tábla egyes helyeinek elfoglalására és közöm-
bösítésére használhatják.

Miután kijátszották a katasztrófalapka a játék végéig a helyén 
marad és blokkolja az adott helyet, így azt többet nem lehet 
használni.

Nem lehet 
letenni

Le lehet 
tenni

A katasztrófalapkát egy üres helyre vagy 
egy másik lapkára lehet letenni (ami így 
kikerül a játékból). A megkötések a 
következők:

‡ A lapka nem tehető olyan lapkára 
amelyiken kincs vagy emlékmű 
van (lásd ”Emlékmű építése” a 11. 
oldalon).

‡ Vezérre nem lehet katasztrófalapkát 
tenni.

A katasztrófalapka megszünteti az összeköttetést a vezérek vagy 
lapkák között. Így a katasztrófalapka szétszakíthat királyságokat 
két vagy több részre. Ha a katasztrófalapka lerombolja egy vezér 
utolsó szomszédos templomát, a vezért azonnal le kell venni a 
tábláról, az visszakerül a tulajdonosához.

LAPKÁK CSERÉJE
A játékos a nála levő lapkákból legfeljeb hatot visszatehet képpel 
lefelé a játék dobozába. Ezután ugyanannyi lapkát húz a zsákból. 
Az eldobott lapkák végleg kikerülnek a játékból.

Ha a játékos első akciója a lapkacsere akkor az új lapkákat 
fölhasználhatja a második akciója végrehajtásához.

A KÖR VÉGE

KONFLIKTUSOK

A játékos köre akkor ér véget ha mindkét akcióját végrahajtotta 
(vagy ha úgy dönt előbb befejezi a kört). Ha egy vagy több 
vezére össze van kötve emlékművel további győzelmi pontokat 
kaphat (lásd ”Emlékmű építése” a 11. oldalon). Végül annyi új 
lapkát húz a zsákból, hogy hat lapkával fejezze be a körét.

Ha ekkor bármelyik játékosnak kevesebb mint hat lapkája van 
akkor ők is húznak új lapkákat. Ezután a következő játékos köre 
kezdődik.

Konfliktus akkor törhet ki amikor valaki vezért mozgat vagy 
letesz egy lapkát.

Konfliktus van bármikor ha két azonos színű vezér (pl. két 
földműves vagy két király ) van egy királyságban. Ez kétféle-
képpen fordulhat elő tehát kétféle konfliktus van:

‡ LÁZADÁS: Lázadás akkor tör ki ha egy vezér olyan király-
ságba kerül amelyikben már van ugyanolyan színű vezér.

‡ HÁBORÚ: Háború akkor van ha egy új lapka egyesít két 
királyságot és az új, nagyobb királyságban vannak azonos 
színű vezérek.

A következőkre figyeljetek:

‡ Vezér mozgatása csak lázadást okozhat, háborút nem.

‡ Lapkalerakás csak háborút okozhat, lázadást nem.

A konfliktus a táblán levő és a játékosok paravánjai mögött levő 
lapkák segítségével dől el. Egy akció addig nincs befejezve amíg 
a konfliktusok megoldatlanok. Miután minden konfliktus 
megoldódott a királyságban csak eltérő színű vezérek vannak.

A konfliktusok megoldása a következő két fejezetben van.



LÁZADÁSOK
Lázadás akkor tör ki ha egy vezér olyan királyságba kerül 
amelyikben már van ugyanolyan színű vezér.

A lázadásban az új vezért letevő játékos a támadó. Az azonos 
színű már ott levő vezér tulajdonosa a védő. Mind a támadó 
mind a védő ereje a templomokból származik.

A lázadást a következőképpen kell megoldani:

‡ Számoljátok meg a vezérekkel szomszédos templomokat: 
mind a támadó mind a védő ereje a konfliktusban érintett 
vezéreikkel szomszédos templomok számától függ. Egy 
templom mindkét vezérnél számíthat.

‡ A játékosok templomokat játszhatnak ki a készletükből: 
először a támadó aztán a védő növelheti az erejét akárhány 
extra templom kijátszásával. Az extra lapkákat tegyétek a 
paravánok elé képpel fölfelé. Mindenki egyszer játszhat ki 
templomokat.

Aki erősebb (összesen több temploma van) az nyeri a 
konfliktust. Egyenlőség esetén a védő nyer.

1. PÉLDA: A támadónak (korsó) három szomszédos temploma van a 
vezére mellet, a védőnek (bika) kettő. A támadó kijátszik két további 
templomot, majd a védő is kijátszik három templomot. Így mind-
kettejüknek öt temploma van. Ez döntetlen tehát a védő nyert.

1. példa
Bika

Korsó

A lázadás következményei:

‡ A vesztesnek le kell vennie a vezérét a tábláról.

‡ A győztes kap egy amulettet (mert a templomokkal 
harcoltak).

‡ Mindkét játékos kijátszott templomai kikerülnek a 
játékból, vissza kell tenni őket a dobozba képpel lefelé.

1. PÉLDA (FOLYTATÁS): A nyertes kap egy amulettet. A vesztes 
vezére visszakerül a játékoshoz. A kettejük által kijátszott öt templom 
kikerül a játékból.

Korsó

Bika
1. példa (folytatás)

HÁBORÚK
Háború akkor van ha két királyság egyesül és az új, nagyobb 
királyságban vannak azonos színű vezérek.

Figyeljetek rá, hogy két királyságot csak egy új lapka lerakása 
egyesíthet de vezér mozgatása nem. Három vagy több 
királyságot nem lehet egy lapkával egyesíteni. A királyságokat 
egyesítő lapka lerakása után nem jár győzelmi pont. A lapkára rá 
kell tenni egy egyesüléslapkát (lásd ”Egyesüléslapka kijátszása” a 
11. oldalon). Ezzel az új nagyobb királyság létrejött.

Ha az új királyságban nincsenek azonos színű vezérek az 
egyesüléslapkát le kell venni és az akció konfliktus nélkül 
befejeződött. Ellenben ha az új királyságban vannak ugyanolyan 
színű vezérek kitör a háború.

Az egyforma színű vezérek közötti konfliktusokat egyenként 
kell megoldani. Minden esetben ha több ilyen konflitus is van az 
aktív játékos dönti el melyik legyen az első megoldott. Ezután a 
továbbiakat mindig az aktuális helyzet alapján kell megoldani 
mert előfordulhat, hogy az előző háború elpusztítja a vezérek és 
lapkák összeköttetését.



REJTETT INFORMÁCIÓK
‡ A paraván mögött az összes győzelmi pont és 

kincsjelölő valamint a játékos lapkái rejtett 
információk. El kell titkolni a többi játékos elől 
egészen a végső pontozásig

‡ A zsákban levő lapkák száma rejtett információ, 
a játékosok nem számolhatják meg őket.

‡ A játékból kikerült lapkák szintén titkosak, 
képpel lefelé kell tartani őket a dobozban és a 
játékosok nem nézhetik meg.

A háborút a következőképpen kell lejátszani:

‡ Állapítsátok meg ki a támadó: Ha az aktív játékosnak van 
vezére a konfliktusban akkor ő a támadó. Amennyiben 
nincs akkor az óramutató járása szerint következő érintett 
játékos lesz a támadó. A konfliktusban résztvevő másik 
játékos a védő.

‡ Számoljátok meg a támogatókat: Mind a támadó mind a 
védő ereje a TÁMOGATÓKTÓL származik, amelyek a 
vezérrel összekötött azonos színű lapkák a táblán. Ezeknek 
nem kell szomszédosnak lenni a vezérrel, csak az 
egyesítéslapka saját oldalán kell legyenek 

‡ A játékosok lapkákat játszhatnak ki a készletükből: 
Először a támadó aztán a védő növelheti az erejét akárhány 
támogató kijátszásával. Ehhez a vezérrel egyező színű 
lapkákra van szükség. Az extra lapkákat tegyétek a 
paravánok elé képpel fölfelé. Mindenki egyszer játszhat ki 
támogatókat.

Aki erősebb (összesen több támogató a táblán plusz a kijátszott 
lapkák) az nyeri a konfliktust. Egyenlőség esetén a védő nyer.

A KONFLIKTUSOK EREDMÉNYE
‡ MEGNYERT LÁZADÁS: A lázadás végén a győztes 

kap egy (és csak egy) amulettet.

‡ MEGNYERT HÁBORÚ: A háború végén a győztes 
annyi azonos színű győzelmi pontot kap ahány 
lapkát a vesztes levett a tábláról (plusz egyet a 
levett vezérért).

2. PÉLDA: Két háború van: egy a kereskedők között egy pedig a királyok 
között. A királyságokat egyesítő játékos úgy dönt a kereskedők háborúja 
lesz az első. A támadó oroszlán játékosnak egy támogatója (piac) van a 
királyságában (1) és négy extra piacot játszik ki. A védő korsónak két 
támogatója van a királyságában (2) és egy extra piacot játszik ki, annak 
ellenére, hogy ez nem befolyásolja az eredményt. (Kihasználja a 
lehetőséget és megszabadul egy fölösleges piactól.) A támadó ereje összesen 
öt míg a védőé csak három. A támadó nyer.

Korsó

Oroszlán
2. példa

A háború következményei:

‡ A vesztesnek le kell vennie a vezérét és az összes 
támogatóját a királyságából.

‡ A győztes kap egy a levett vezérrel azonos színű győzelmi 
pontot és egyet minden tábláról levett támogató után. A 
játékosok kijátszott extra lapkái nem érnek győzelmi 
pontot.

‡ A legyőzött vezér visszakerül a vesztes játékoshoz.

‡ A vesztes támogató lapkái és a játékosok összes kijátszott 
lapkája kikerül a játékból, vissza kell tenni őket a dobozba.

‡ Ha két pap között zajlik a háború akkor van egy kivétel: a 
templomok (azaz a támogatók) a táblán maradnak 
amelyeken kincs van vagy szomszédosak egy másik 
vezérrel. Amulett csak a legyőzött vezér és a tábláról 
ténylegesen levett templomok után jár. 



Egy lapka levétele járhat azzal, hogy a királyság két vagy több 
részre esik szét. Ennek következtében az eredetileg háborúban 
álló vezérek más-más királyságba kerülhetnek. Amikor ez bekö-
vetkezik ezek vezérek többé már nem állnak konfliktusban. 
Ugyanakkor ha továbbra is vannak azonos színű vezérek egy 
királyságban akkor új háború kezdődik. Ismét az aktív játékos 
dönti el melyik konfliktust kell először megoldani. (Az aktív 
játékos befolyásolhatja az eseményeket a konfliktusok 
megoldásának sorrendjével.)

Miután minden konfliktus megoldódott az aktív játékos egye-
süléslapkáját le kell venni és visszatenni a paravánja elé.

Az aktív játékos körének végén minden olyan játékos aki 
kijátszott lapkákat a konfliktusok során szintén húz új lapkákat, 
hogy ismét hat lapkája legyen.

2. PÉLDA (FOLYTATÁS): A vesztes korsó játékos leveszi a tábláról a 
kereskedőjét (1) és a két támogatóját (2). A győztes oroszlán játékos 
kap három árut (3). A két oldal által kijátszott öt lapka kikerül a 
játékból (4). Ennek a háborúnak a végén a királyság szétesik két 
részre. A királyok már nincsenek azonos királyságban így nincs többé 
konfliktus közöttük. Ebben az esetben a második háború a királyok 
között már nem tör ki. A lapka lekerül a tábláról (5), az alatta levő 
marad. Az akciónak vége van.

A TEMPLOMOKRÓL
A templomok sok szempontból fontosak. A vezérek 
mindig szomszédosak a templomokkal és minden 
kincs a játék kezdetén templomokon van. Sok eset 
fordulhat elő amikor a templomok szerepet játszanak. 
A leggyakoribb esetek a következők:

‡ Lázadásokban egy templomot több vezér is 
használhat.

‡ Amikor egy játékos kataszrtófalapkája blokkol egy 
helyet amin vezérrel szomszédos templom van és 
így a vezér már nem szomszédos templommal 
akkor a vezért le kell venni a tábláról.

‡ Amikor egy templomot képpel lefelé fordítunk 
vagy kicseréljük a csodalapkával (lásd ”Csoda-
változat” a 15. oldalon) és így a szomszédos vezér 
már nem szomszédos más templommal akkor a 
vezért le kell venni a tábláról.

‡ Ha egy játékos papja háborút veszít akkor azokat 
a templomokat nem kell levenni a tábláról ame-
lyeken kincs van vagy más színű vezérrel szom-
szédosak (király, kereskedő vagy földműves). A 
győztes nem kap pontot a táblán maradó 
lapkákért.

‡ Ha egy templomon kincs van (lásd ”Kincsek 
szétosztása” a 12. oldalon) és az aktív játékos ezt a 
lapkát használja emlékmű vagy csoda építésére 
akkor átmenetileg vegye le a kincset majd tegye 
vissza a lefordított lapkára (emlékmű) vagy a 
kereszt alakú lapkára (csoda). A kincs továbbra is 
játékban marad és a játékosok a szokásos 
szabályok szerint megszerezhetik.

Korsó

Oroszlán 2. példa (folytatás)



KONFLIKTUS ÖSSZEFOGLALÓ
Lázadás akkor tör ki ha egy vezér olyan királyságba kerül 
amelyikben már van ugyanolyan színű vezér. A vezérrel 
szomszédos templomok száma (plusz a játékosok kiját-
szott lapkái) döntik el a lázadást. Háború akkor tör ki ha 
két királyság egyesül és az új, nagyobb királyságban 
vannak azonos színű vezérek. A háborúban résztvevő 
vezérek támogatói (plusz a játékosok kijátszott lapkái) 
döntik el ki nyeri a háborút.

EGYESÜLÉSLAPKA KIJÁTSZÁSA
Amikor egy játékos egyesít két királyságot akkor 
ráteszi az egyesüléslapkáját az összekötő lapkára 
emlékeztetőül, hogy háború törhet ki az egyesí-
tendő királyságok között (lásd ”Háborúk” a 8.
oldalon). Függetlenül attól kitör-e a háború vagy sem, egyik 
játékos sem kap győzelmi pontot az összekötő lapkáért.

Egyszerre csak egy egyesüléslapka lehet játékban. Ez csak addig 
marad a táblán amíg a játékosok az összes konfliktust megoldják 
ami az egyesülésből fakad. Az összes háború (ha van) végeztével 
a lapka lekerül a tábláról.

Nem kell egyesüléslapkát használni régiók vagy régió és 
királyság egyesítésekor.

EMLÉKMŰ ÉPÍTÉSE
Emlékművet akkor lehet építeni 
amikor valaki letesz egy lapkát.

Hat emlékmű van a játékban. 
Mindegyik két különböző színű részből 
áll, ügyeljetek a helyes összeállításra 
(lásd ”Az emléművek összeállítása” a 4. 
oldalon). Ha egy játékos letesz egy lapkát úgy hogy 2x2-ES 

NÉGYZET jön létre azonos színű lapkákból akkor megfordíthatja 
a négy lapkát és rájuk tehet egy emlékművet. Az emlékmű 
egyik színe a lefordított lapkákkal kell egyezzen. Ha ilyen 
emlékmű már nincs akkor a lapkákat nem lehet lefordítani és 
nem épülhet emlékmű.

Ha a lerakott lapka háborút okoz akkor előbb a konfliktust kell 
megoldani, és ha a háború után még mindig megvan a négyzet 
az aktív játékos építhet emlékművet.

Ha az aktív játékos aki létrehozta a négyzet alakzatot nem épít 
emlékművet az akciója során akkor a lapkák képpel felfelé 
maradnak. Emlékművet csak annak az akciónak a lezárásaként 
lehet építeni amelyik létrehozta a 2x2-es négyzetet.

A négy lefordított lapka továbbra is a régió vagy királyság része 
marad összekötve a vezéreket és a lapkákat. Ugyanakkor a 
továbbiakban más funkciójuk már nincs (mint például 
támogatók konfliktusokban).

Emlékművet nem lehet elpusztítani.

Ha négy tepmplomot fordítunk meg az emlékműépítéshez akkor 
a következőket kell alkalmazni:

‡ Ha kincs volt a templomon az a lefordított lapkán marad.

‡ Ha egy vezér már nem szomszédos templommal akkor le 
kell venni a tábláról és visszakerül a tulajdonosához.

3. PÉLDA: A templomokat megfordítva a bika játékos egy piros és kék 
emlékművet épít.

3. példa

Az emlémű rendszeresen győzelmi 
pontokat ad. Az aktív játékos a 
körének végén megnézi van-e egy 
vagy több vezére olyan királyságban 
amiben vele azonos színű emlékmű 
van. Minden ilyen vezér után egy, a 
vezérrel azonos színű győzelmi pont 
jár. Például ha kék vezére (földműves) 
egy királyságban ahol kék emlékmű 
van akkor kap egy kék győzelmi 
pontot (termény). Mivel az emlékmű 
két színből áll akár két vezér után is 
adhat pontot minden körben.

Király csak akkor kap pontot ha fekete emlékművel van kapcso-
latban. Ha a lapkalerakás győzelmi pontot ad a király után (a 
megfelelő színű vezér hiányában) ez az emlékművekre nem 
vonatkozik.

3. PÉLDA (FOLYTATÁS): Az oroszlán kereskedője már nem 
szomszédos templommal ezért leveszi. A bika a körének végén kap egy 
terményt. Az oroszlán a körének végén pedig kap egy amulettet.

Bika

Oroszlán
3. példa (folytatás)



KINCSEK SZÉTOSZTÁSA
A kincsek szétosztására akkor kerül sor ha egy játékos a vezérét 
mozgatja vagy letesz egy lapkát.

A játék kezdetén tíz kincsjelölő van a tábla első templomain.

A kincseket a következő módon lehet megszerezni:

Amikor egy királyságban több mint egy 
kincs van egy játékos akciójának végén, 
akkor a királyságban levő kereskedő egy 
kivételével megkapja a kincseket. Ha 
vannak kincsek a KÜLÖNLEGES KERETŰ 

HELYEKEN akkor ezeket kell először 
elvenni, ezután a játékos dönthet melyik 
kincseket veszi még el.

Különleges keretű 
hely

Ha nincs kereskedő a királyságban a kincsek mindaddig a 
helyükön maradnak amíg a királyságban lesz kereskedő.

4. PÉLDA: Az oroszlán játékos letesz egy farm lapkát. Először a bika 
játékos kap egy terményt. Ezután az oroszlán játékos elveszi a felső 
kincset mert a kereskedő a királyságban az övé. Ezt a kicset kell 
választania mert különleges keretű helyen van.

4. példa

Minden kincs egy tetszőleges győzelmi pontot ér. A játék végén 
a játékosok eldönthetik melyik kincset melyik színű győzelmi 
pontjukhoz adják hozzá.

PÉLDA AZ ELSŐ KÖRRE
András köre

Barbara köre

Dávid köre

Kati köre

András kezdi a játékot. Két vezérét teszi a táblára: a királyt és 
a papot (1). Így két királyságot hozott létre.

Barbara először a földművesét teszi le (2), megnövelve ezzel az 
András által létrehozott egyik királyságot. Ezután letesz egy 
farmot a szomszédos folyó mezőre (3), és ezért kap egy 
terményt (4). (A földműves és a farm azonos színű és övé a 
földműves.) Végül húz egy új lapkát a zsákból feltöltve a 
lapkakészletét (nincs az ábrán).

Dávid leteszi a királyát (5) létrehozva ezzel egy új királyságot. 
Ezután letesz egy templomot (6) és ezért kap egy amulettet (7) 
mert nincs pap a királyságban (aminek azonos a színe a 
templommal) így király tulajdonosa kapja az amulettet. 
Vegyük észre, hogy Dávid úgy tette le a templomot, hogy a 
király már két templommal szomszédos. Végül kiegészíti a 
lapkakészletét egy új lapkával.

Kati négy templomot húzott az elején így agresszív lesz. Első 
akcióként leteszi a papját (8) ugyanabba a királyságba 
amelyikben András papja is van. Kitör a lázadás. A táblán 
mindkét játékos vezérét egy templom támogatja. Kati kijátszik 
három extra templomot a paravánja mögül (9).

András legfeljebb két templomot tudna kijátszani ami nem elég 
a döntetlenhez így inkább nem játszik ki extra templomot. 
Kati győz (4-1). A kijátszott templomai kikerülnek a játékból 
(10). Andrásnak le kell vennie a papját (11). Kati kap egy 
amulettet (12) a lázadás megnyeréséért. Második akcióként 
leteszi a táblára a negyedik templomát (13) és kap egy 
amulettet (14). Végül húz négy új lapkát kiegészítendő a 
lapkakészletét.

Most ismét András köre következik.



Példa az első körre

András

Barbara

Kati

Dávid



A JÁTÉK VÉGE
ÉS A GYŐZTES
A játék végetér ha a következő feltételek egyike teljesül:

‡ A táblán csak egy vagy két kincs marad a játékos körének 
végén vagy

‡ a játékos lapkát akar húzni de nem tud mert a zsák már 
üres.

Ekkor minden játékos lefekteti a paravánját. Mindenki 
megállapítja melyik területen (színben) érte el a legkevesebb 
pontot úgy, hogy szabadon eloszthatja a kincseit a területek 
között (lásd ”Kincsek szétosztása” a 12. oldalon). Az a győztes 
akinek a legtöbb pontot sikerült elérnie a leggyengébb területen. 
Egyenlőség esetén az érintett játékosok következő legkevesebb 
pontjukat hasonlítják össze és így tovább. Ha több játékos mind 
a négy pontszáma megegyezik akkor osztoznak a győzelmen.

HALADÓ JÁTÉKSZABÁLYOK

CIVILÁCIÓS ÉPÜLETEK
A haladó játékban négy civilizációs 
épületet is használunk, ezek a palota, a 
könyvtár, a vásárcsarnok és a magtár. 
Az előkészítésnél tegyétek az épülete-
ket a tábla mellé az emlékművek 
közelébe.

Amikor egy játékos úgy teszi le az 

Palota    Vásárcsarnok

Könyvtár     Magtár

egyik lapkáját, hogy az egy folyamatos vízszintes vagy függőleges 
vonal része amelyik három vagy több azonos színű lapkából áll, 
akkor ezek egyikére leteheti a megegyező színű épületet a tábla 
mellől.

Ha az adott színű épület már a táblán van akkor elveheti a helyéről 
és átteheti az új vonal bármelyik lapkájára akkor ha az új vonal 
hosszabb mint ahol az épület éppen van.

Ha az épület olyan lapkán van amelyik egy vízszintes és egy 
függőleges vonahoz is tartozik akkor az új vonalnak mindkettőnél 
hosszabbnak kell lennie.

A civilizációs épületeket az emlémű vagy csoda építése (ha 
egyáltalán lehetséges) előtt kell megépíteni.

Mikor egy játékos olyan királysághoz tesz le lapkát amiben a 
lapkával egyező színű civilizációs épület van akkor az adott vezér 
(vagy annak hiányában a király) után nem egy hanem két 
győzelmi pontot kap. (A konfliktusok vagy az emlékművek 
pontozását ez nem érinti.)

A játékosoknak meg kell oldaniuk a konfliktusokat az épületek 
megépítése előtt. Az épület allati lapka számít a konfliktusokban 
de nem lehet levenni a tábláról. Katasztrófalapkát nem lehet 
olyan lapkára tenni amelyiken épület áll (lásd ”Katasztrófalapka 
lerakása” a 7. oldalon). Ha a lapkát amin az épület áll 
megfordítjátok egy emlékmű építéséhez akkor az épületet le kell 
venni és a tábla mellé kell tenni további felhasználásra.

6. PÉLDA: Magtárat lehet tenni a három vízszintes vonalban álló 
farmra (A). Könyvtárat lehet tenni a három függőleges vonalban álló 
templomra (B). A három piac (C) nincs egyenes vonalban így oda nem 
lehet vásárcsarnokot tenni. Ha egy települést tesz valaki a D helyre 
akkor tehet egy palotát az új függőleges település vonalra.

6. példa



A CIVILIZÁCIÓ FELEMELKEDÉSE

A Sumérok királyai és városállamai i.e. 3000 körül emel-
kedtek fel. Ők honosították meg az írást és a kereskedelmet 
a Termékeny Félhold területén. Egy idő után (i.e. 2371 
körül) az Akkádok elűzték a Sumérokat és egy sokkal 
központosítottabb államot hoztak létre. A királyaik, első-
sorban Sargon és unokája Naram-Sin kiterjesztették a biro-
dalmat a messzi északra és nyugatra. Sok nép és dinasztia 
követte őket, mind uralni akarta ezt a gazdag vidéket.

A HALADÓ JÁTÉKTÁBLA
A haladó játéktábla egy másik tábla a normál tábla hátoldalán. 
A kék kerete segít megkülönböztetni. Ez egy másik térkép 
négy további kincscsel. Ha ezen a táblán játszotok tegyetek 
mint a tizennégy Shedura egy templomot és kincset. Ezután a 
szokásos szabályok szerint játszhattok.

Amikor egy játékos kincset vesz el egy olyan királyságból 
amelyikben egynél több kincs van, akkor először a különleges 
keretű helyekről kell elvennie. 

AZ ANGOL VÁLTOZAT
A következő változat használható annak elkerülésére, hogy 
konfliktusok megoldásakor a játélosok eldobhassanak lapkákat 
amik nem befolyásolják a konfliktus kimenetelét. A támadó 
akkor játszhat ki extra lapkákat (lásd ”Konfliktusok” a 7. 
oldalon) ha így erősebb lesz mint a védő. Ha nincs esélye 
nyerni nem játszhat ki lapkákat. A védő csak a döntetlen 
eléréséhez szükséges lapkákat játszhatja ki. Nem többet, nem 
kevesebbet!

A CSODA VÁLTOZAT

A következő változat használható annak elkerülésére, hogy 
konfliktusok megoldásakor a játélosok eldobhassanak lapkákat 
amik nem befolyásolják a konfliktus kimenetelét. A támadó 
akkor játszhat ki extra lapkákat (lásd ”Konfliktusok” a 7. 
oldalon) ha így erősebb lesz mint a védő. Ha nincs esélye 
nyerni nem játszhat ki lapkákat. A védő csak a döntetlen 
eléréséhez szükséges lapkákat játszhatja ki. Nem többet, nem 
kevesebbet!

A csoda egy különleges öt lapka 
nagyságú, kereszt alakú emlékmű. 
Egy játékos akkor építheti meg ha 
lerak öt azonos színű lapkát kereszt 
alakban. Ha úgy dönt csodát épít 
akkor leveszi a tábláról az öt lapkát 
és a csodalapkát teszi a helyükre. A 
csoda nem pusztítható el. A Shedu
bálványt a csodára kell tenni (lásd A lejjebb). A csoda a régió 
vagy királyság része marad és összeköti a vezéreket és a 
lapkákat, más funkciója viszont nincs (mint például támogató a 
konfliktusokban). Minden további emlékmű szabály 
vonatkozik a csodára is. Az aktív játékos a köre végén ha van 
királya a csoda királyságában akkor kap egy tetszőlegesen 
választott színű győzelmi pontot.

7. PÉLDA: Ha az aktív játékos királya (B) a csodát (A) tartalmazó 
királyságban van, kap egy tetszőlegesen választott győzelmi pontot a 
köre végén.

7. példa
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