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Forduló- és korszaksorrend
A korszak kezdete:

Vedd el a "Minden korszakot a … kezdesz" [You start each Age with…] mesterségkártyák jutalmait.
Ha a "Dinasztiákkal" játszol: Szerezz 3-at az új korszak dinasztiakártyáiból.

A játékos fordulója:
Bármikor:  2 tudást átalakíthatsz 1-re (lásd: Tábortűz).

A játékos fordulójának kezdete:
Megkapod "A fordulód kezdetén" [At the start of your turn] feliratú mesterségkártyák jutalmait.
Ha a "Dinasztiákkal" játszol: Kijátszhatsz 1 dinasztiakártyát. (Korszakonként csak 2 alkalommal).

1. Növekedés
Rakj le 1 földlapkát, termelj tudást, és a játékosok is tudást szereznek a szomszédos városaikért.
Vagy, ha a "Provinciákkal" játszol: Hódíts meg 1 provinciát.

2. Építés
Építs egy új várost.
Vagy Korszerűsíts egy meglévő várost.

Továbbá, ha a "Selyemúttal" játszol: Építhetsz egy kereskedelmi útvonalat.

3. Fejlesztés
Fejlessz ki egy új mesterségkártyát, és alkalmazd a kártyán lévő hatásokat (ideértve a GYP-ot és a befolyást is).
Vagy Korszerűsíts 1 mesterségkártyát, és alkalmazd a kártyán lévő hatásokat (ideértve a GYP-ot és a befolyást is). 

Minden játékos 5 fordulóját követően a korszak véget ér:

1. Megkapod a "Minden korszak végén" [At the End of Each Age] mesterségkártyák jutalmait.
2. A legmagasabb befolyással rendelkező játékos átvehet egy mesterségkártyát.
3. Minden játékos a befolyásával megegyező GYP-ot kap.
Ha a "Vezetővel" játszol: Pontozd le a hegemónlapkákat.
4. Határozzátok meg az egyes tudástartományokhoz tartozó szerepeket (uralomkártyákat), és szerezzetek GYP-kat.
5. Csökkentsd az összes tudáspontot nullára.
6. Dobj el annyi földlapkát a kezedből, amennyit akarsz, és húzz újra 7-ig. Ezt 1 alkalommal megismételheted.

A 3. korszak után következik a végső pontozás és a játék vége:
Minden uralomkártyáért a normál GYP-érték helyett 3 GYP-ot kaptok.
Ha a "Dinasztiákkal" játszol: Pontozd a dinasztiádat.
Ha a "Vezető" nélkül játszol: Pontozd a célkitűzéskártyádat.
Ha a "Jellemvonásokkal" játszol: Pontozd a jellemvonáskártyádat.
Ha "A tudás hatalmával" játszol: Pontozd a civilizációs fádat.
Ha a "Vezető" nélkül és az "Uralomjelölővel" játszol: Pontot kapsz az uralomjelölőért.

Ha a "Vezetővel" játszol és a 2. vagy 3. korszakban vagy: Cseréld le az aktív hegemónkártyákat, kivéve a 
műemlék- és a befolyáskártyát

Ha egy tartomány határértéke 20, és az értéket meghaladó tudást termelsz/szerzel, ez a plusz tudás 
elveszik, de kapsz 1 GYP-ot (függetlenül az elvesztett tudás mennyiségétől).
Ha a "Provinciákkal" játszol: Költs el 2 tudást ugyanabból a tartományból, hogy szerezz egy hódításkártyát.

A 3. korszakban, és ha az "Uralomjelölővel" és a "Vezető" nélkül játszol: Megkapod az uralomjelölőt.

Továbbá, ha az "Előjelekkel" játszol és befelyezel egy locust, cseréld le az aktív előjelkártyát.

Vagy Építs egy műemlékszintet, és alkalmazd a kártyán lévő hatásokat (ideértve a GYP-ot és a befolyást is).

vagy ha a "Fővárosokkal" játszol: Fejlessz vagy korszerűsíts egy Főváros [Capital] mesterségkártyát.

Ha a "Provinciákkal" játszol: A nem meghódított provinciák "Korszak végi" [End of Age] hatásai aktiválódnak. 
Ezután töltsd fel (a játékosok száma szerint) a provinciakártyákat.



Szimbólumok

(GYP [VP]) Normál kártyák Lázadáskártya
(Kiegészítő) 

Befolyás 
Hódításkártya 
(Kiegészítő) 

Város Műemlékkártyák Lázadásérték 
(Kiegészítő) 

Dinasztiakártya 
(Kiegészítő) 

Hódításérték 
(Kiegészítő) 

(Kiegészítő) 

Provincia  
(Kiegészítő) 

Lapka- 
erőforrások / 
Nóduszok 

Lapka- 
táborok 

Kereskedelem 

Tudomány 

Vallás 

Kormányzat 

Művészet 

Szaktudás 

- - - Maradvány 

- - - - Korrupció 

Győzelmi pontok 

Korszerűsített kártyák

Kereskedelmi útvonal 

1-es szintű város

2-es szintű város

3-as szintű város

Város-
tartományok Tudástartományok Kártyaszínek 



Aranyszabályok
- Bármikor döntetlen lenne (kivéve a műemlékirányításnál, lásd: 13. oldal), az a játékos nyer, 
aki a fordulósorrendben előrébb áll.

- Amikor egy játékos 2 hatása egyszerre lép működésbe, ő dönti el a hatások sorrendjét. Ha 
két különböző játékos 2 hatása lép egyszerre működésbe, a fordulósorrendben előrébb álló 
játékos dönti el, hogy előbb vagy utóbb cselekszik.

Földlapka lehelyezése

Lerakhatsz egy földlapkát a kezedből, vagy ha "Provinciákkal" 
játszol, akkor egy meghódított provincia földlapkát:
- egy másik földlapkához vagy az Emberiség bölcsőjéhez kapcsolva
- vagy egy "rombusz alakú" műemlék széléhez kapcsolva, ha van rajta GYP és/vagy erőforrás-
ikon.

A földlapkák háromszög alakúak, három lapka-erőforrással (egy-
egy a lapkák mindegyik sarkában) és egy táborral (középen), 
ahová egy város helyezhető.

Példa: Ehhez a műemlékhez 4 földlapka kapcsolódhat. 
A felül lévő 2 pozíció nem szabályos, mert nincs ott GYP 
és/vagy erőforrás ikon.

1. Majd, ha így befejezel egy locust (hatszöget) (műemlékek is lehetnek a részei): 
Tudást termelsz a locus közepén lévő minden lapka erőforrásával és az új földlapka táborával. 
Minden játékos a locusban lévő minden egyes városszintje után egy-egy tudást szerez. Ne 
feledkezz meg a mesterségkártyáid ("Amikor termelsz...") [When you produce] hatásairól.

(Ha te vagy a fekete vagy a szürke játékos, akkor ezt a 
tudást a termelt tudáson felül kapod meg.)

Példa: Befejeztél egy locust. 3 kereskedelmi, 3 kormányzati 
és 1 szaktudást termelsz a locus közepén lévő lapka-
erőforrások és a kormányzati tábor miatt.

A fekete játékos 1 kormányzati és 1 vallási tudást szerez a 
táborokon lévő 2 darab 1-es szintű városa miatt. 
A szürke játékos 2 tudományos tudást szerez, a 
tudományos táboron lévő 2-es szintű városa van.



2. Ha nem fejezel be egy locust, akkor tudást termelsz az új kapcsolódás mindkét oldalán lévő 
összes lapka-erőforrással, és +1 tudást, ha két szomszédos szimbólum egyezik. Valamint 1 
tudást termelsz az újonnan lehelyezett lapka táborszínében. Ne feledkezz meg a 
mesterségkártyáid ("Amikor termelsz...") [When you produce] hatásairól. A játékosok a most 
lerakott földlapkával szomszédos földlapkákon lévő városszintjeik után egy-egy tudást 
szereznek.

Város- 
szint 

 

Befolyás 

1 3 +1 10 1 
2 6 +2 15 2 

3 9 +3 20 3 
4 +4 20 4 

5 +5 20 5 

* Amikor a "Selyemúttal" játszol: Ha a városnak van kereskedelmi útvonala, akkor a város 
színe helyett maradványtudást szerzel.

(Ha te vagy a szürke játékos, akkor ezt a tudást a termelt 
tudáson felül kapod meg.)

A fekete játékos nem szerez tudást, mert az ő 1-es szintű 
városa nem szomszédos az újonnan lerakott földlapkával.

Példa: 4 kereskedelmi, 1 tudományos és 1 kormányzati 
tudást termelsz ennek a kapcsolódásnak az 
erőforrásaival és az új lapka táborának erőforrásával. 

A szürke játékos 2 tudományos tudást szerez a 
tudományos táboron lévő 2-es szintű városa miatt.

Fontos: Abban a ritka esetben, amikor az új lapka 
egynél több oldalon csatlakozik a már lehelyezett 
lapkákhoz anélkül, hogy locust hozna létre, ki kell 
választanod a lehelyezett lapka egyik oldalát (mint az 
1-es vagy a 2-es a jobb oldali példán), és a normál 
módon kell a lapka-erőforrásokat/tábort akticálnod.

Városok 

Egy városnak mindig az 1-es szintje épül egy üres táborra. A város színét a tudásának színe 
határozza meg. Ha van mellette egy GYP ikonos műemléklapka, akkor azonnal megkapod a 
GYP-ot.

A városok 
költségei (a 

tudásuk színében)

A városok tudásszínének 
határkorlátját eddig 

emeli

Kereskedés (A megszerzett tudás, ha a 
városok földlapkájához kapcsolódóan új föld-

lapka kerül lerakásra, vagy kialakul egy locus)*

12 (csak a Főváros 
[Capital] mesterség-
kártyával lehetséges)



Szaktudás mesterségkártyák 
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Név GYP Hatás (korszerűsített) Fél-nóduszok
Halászat* 
[Fishing]

A fordulód kezdetén szerzel 1 (2) 
szaktudást. 3 

Mezőgazdaság* 
[Agriculture] 3 

Bányászat* 
[Mining] 3 

Kézművesek 
[Artisans]

Minden alkalommal, amikor létrehozol egy szaktudás 
nóduszt, 2 (4) szaktudást szerzel. Ez már az ezzel a 
kártyával létrehozott szaktudás nóduszokra is vonatkozik.
A mesterségkártyák kifejlesztésének (vagy 
korszerűsítésének) költsége 1-el kevesebb. 3 

Fazekasság* 
[Pottery]

3(4) Minden korszakot 5 (10) szaktudással 
kezdesz. 6 

3(4) 
6 

Állattartás 
[Livestock]

3(4) Táboraid a normál tudásuk mellett 1 (2) 
szaktudást is termelnek. 6 

Hidak 
[Bridges]

3(4) 
6 

Kőművesmunka [Masonry] 5(6) Azonnal szerzel 6 (10) befolyást. 9 3 

Öntözés 
[Irrigation]

5(6) 
9 6 

Raktárak 
[Warehouses]

5(13) 
9 6 

Kovácsolás 
[Blacksmithing]

5(6) 
9 3 

7(8) Helyezz el egy fővárosjelölőt 1 szaktudás 
városodra. Ez megnöveli a szintjét 2-vel. Többé 
nem korszerűsíthető. 
(Minden korszak végén: Szerzel 4 GYP-ot 
szaktudás városaid után.)

12 

KS Extrák 
3 

Ostromgépek 
[Siege Engines] 
Provinciák 

Egy provincia meghódításakor: Elkölthetsz 
1 befolyást, hogy 2 (3) hódításértéket 
szerezz.

3 

Selyemút
A kereskedelmi útvonalak építésének költsége 
1-el (2-el) kevesebb. 3 

Szobrászat 
[Statuary]
Dinasztiák 

3(4) Azonnal szerzel 1 GYP-ot dinasztiád minden 
egyes dinasztiakártyája után (összesen +1 GYP-
ot).

6 

*Minden tartományban azonos

Útépítés* 
[Road Building]

Főváros* [Capital]
Fontos: Minden 
tartományból 
csak 1! 
KS Extrák 

Szekerek* [Wagons]

Csordák [Pack Animals]

A fordulód során minden 2 megtermelt 
szaktudásod után, szerzel 1 (2) szaktudást.

Minden korszak végén: Szerzel 1 (2) GYP-ot a 
civilizációs fád minden egyes szaktudás nóduszáért.

Minden alkalommal, amikor várost építesz vagy 
korszerűsítesz, 2 (4) tudást szerzel a város 
tartományából.

Az építés vagy fejlesztés költsége 1-el kevesebb 
minden általad irányított szaktudás város(szint) után.

Minden korszak végén: A megmaradt 
szaktudásoddal egyenlő számú GYP-ot szerzel. 
Fontos: Korszerűsítéskor nem változik!
Minden korszak végén: A civilizációs fádon lévő 
minden nem szaktudás nódusz után 1 (2) GYP-ot 
szerzel.

Ha egy ellenfeled legalább 3 szaktudást termel, 
2 (3) szaktudást szerzel.



Tudományos mesterségkártyák 
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Név GYP Hatás (korszerűsített) Fél-nóduszok
Navigáció* 
[Navigation]

A fordulód kezdetén szerzel 1 (2) 
tudományos ismeretet. 3 

Matematika* 
[Mathematics] 3 

Naptár* 
[Calendar] 3 

Bölcsek [Sages]

Minden alkalommal, amikor létrehozol egy tudományos 
nóduszt, 2 (4) tudományos ismeretet szerzel. Ez már az ezzel 
a kártyával létrehozott tudományos nóduszokra is vonatkozik.
   Szerzel 3 (6) maradványtudást. 3 

Gépészet* 
[Engineering]

3(4) Minden korszakot 5 (10) tudományos 
ismerettel kezdesz. 6 

Orvostudomány* 
[Medecine]

3(4) 
6 

Kartográfia 
[Cartography]

3(4) Minden korszak végén: Szerzel 3 (6) GYP-ot 
a civilizációs fád minden egyes különböző 
típusú nóduszáért.

6 

Optika 
[Optics]

3(4) 
6 

Csillagászat 
[Astronomy]

5(13) Figyelmen kívül hagyhatod a mesterségkártyák 
előfeltételeit. Fontos: Korszerűsítéskor nem 
változik!

9 6 

Kémia 
[Chemistry]

5(6) 
9 3 

Mesteremberek 
[Artificers]

5(6) Azonnal szerzel 1 befolyást a civilizációs fádon 
lévő minden egyes tudományos nóduszért. 9 6 

Nyomtatás 
[Printing]

5(6) 
9 3 

Főváros* [Capital]
Fontos: Minden 
tartományból 
csak 1! 
KS Extrák

7(8) Helyezz el egy fővárosjelölőt 1 tudományos 
városodra. Ez megnöveli a szintjét 2-vel. 
Többé nem korszerűsíthető. 
(Minden korszak végén: Szerzel 4 GYP-ot 
tudományos városaid után.)

12 

KS Extrák 
3 

Kémkedés [Espionage] 

Provinciák 

Minden alkalommal, amikor sikeresen meghódítasz 
egy provinciát, 5 (10) tudományos ismeretet szerzel. 3 

Selyemút
3 

Tanulmányok 
[Treatises]
Dinasztiák 

3(4) Minden mesterségkártya kifejlesztése (vagy 
korszerűsítése) 1-el kevesebbe kerül dinasztiád 
minden egyes dinasztiakártyája után.

6 

Wheel* 
[Kerék]

Mérföldkövek 
[Milestones]

A fordulód során minden 2 megtermelt 
tudományos ismereted után, szerzel 1 (2) 
tudományos ismeretet.

Minden korszak végén: Szerzel 1 (2) GYP-ot a 
civilizációs fád minden egyes tudományos nóduszáért.

Azonnal átvehetsz egy 3-as (6-os) értékű 
mesterségkártyát.

Minden korszak végén: A civilizációs fádon lévő minden 
normál mesterségkártyáért szerzel 1 (2) GYP-ot, és 
minden korszerűsített mesterségkártyáért 2 (4) GYP-ot.

A mesterségkártyák kifejlesztésének vagy korszerű-
sítésének költsége 2 (4) tudással kevesebbe kerül.

Ha egy ellenfeled legalább 3 tudományos 
ismeretet termel, 2 (3) tudományos ismeretet 
szerzel.

Azonnal építhetsz 1 (2) kereskedelmi útvonalat 
(egy másikkal szomszédosan). Fizetned kell érte/
értük.



Kereskedelmi mesterségkártyák 
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Név GYP Hatás (korszerűsített) Fél-nóduszok
Karaván* 
[Caravan]

A fordulód kezdetén szerzel 1 (2) 
kereskedelmi tudást. 3 

3 

Pénzérmék* 
[Coinage] 3 

Kereskedők 
[Traders]

Minden alkalommal, amikor létrehozol egy kereskedelmi 
nóduszt, 2 (4) kereskedelmi tudást kapsz. Ez már az ezzel a 
kártyával létrehozott kereskedelmi nóduszokra is vonatkozik.
   A városok építése (és korszerűsítése) 1 tudással
   kevesebbe kerül. 3 

Kereskedelmi állomások* 
[Trade Posts]

Minden korszakot 5 (10) kereskedelmi 
tudással kezdesz. 6 

6 

Piac 
[Market]

3(4) Minden tartományban növeld meg 5-el a 
határértékedet (a maximumig). 6 

Csempészet 
[Smuggling]

3(4) Azonnal kapsz 10 (20) maradványtudást.
6 

Váltók 
[Promissory Notes]

5(13) Fordulód során 1 kereskedelmi tudást 1 
maradványtudásra cserélhetsz. Fontos: 
Korszerűsítéskor nem változik!

9 3 

Bankok 
[Banks]

5(13) 
9 6 

Zsoldosok 
[Mercenaries]

5(6) 
9 6 

Céhek 
[Guilds]

5(6) 
9 3 

Főváros* [Capital]
Fontos: Minden 
tartományból 
csak 1! 
KS Extrák

7(8) Helyezz el egy fővárosjelölőt 1 kereskedelmi 
városodra. Ez megnöveli a szintjét 2-vel. 
Többé nem korszerűsíthető. 
(Minden korszak végén: Szerzel 4 GYP-ot 
kereskedelmi városaid után.)

12 

KS Extrák 
3 

Tengeri fosztogatók 
[Corsairs]
Provinciák 

Fordulód során 1 kereskedelmi tudást 1 
hódításkártyára cserélhetsz. (Ha sikeresen 
meghódítasz egy provinciát, 2 
maradványtudást szerzel.)

3 

Selyemút 3 

Mágnás 
[Magnate]
Dinasztiák 

3(4) Minden korszakot 2 (4) maradványtudással 
kezdesz dinasztiád minden egyes 
dinasztiakártyája után.  6 

Cserekereskedelem* 
[Bartering]

Kereskedelmi útvonalak* 
[Trade Routs]

Pénzkölcsönzés* 
[Money Landing]

Karavánszeráj [Caravansery]

3(4 ) 

3(4 ) 

A fordulód során minden 2 megtermelt 
kereskedelmi tudásod után, szerzel 1 (2) 
kereskedelmi tudást.

Minden korszak végén: Szerzel 1 (2) GYP-ot a 
civilizációs fád minden egyes kereskedelmi nóduszáért.

Minden korszak végén: A megmaradt 
kereskedelmi tudásoddal egyenlő számú GYP-ot 
szerzel. Fontos: Korszerűsítéskor nem változik!

Azonnal szerzel 1 (2) befolyást minden egyes 
különböző típusú városod után, amelyet irányítasz.   
Amikor aktiválsz egy várost, az összes kapcsolódó 
városod (szintjeit) is aktiválhatod.

Ha egy ellenfeled 1 lapka lerakásával legalább 3 
kereskedelmi tudást termel, 2 (3) kereskedelmi 
tudást szerzel.

Valahányszor kereskedelmi útvonalat építesz, 
szerzel 1 (2) maradványtudást.



Művészeti mesterségkártyák 
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Név GYP Hatás (korszerűsített) Fél-nóduszok
Festés* 
[Painting]

A fordulód kezdetén szerzel 1 (2) művészeti 
tudást. 3 

Írás* 
[Writing] 3 

Szobrászat* 
[Sculpture] 3 

Bárdok [Bards]

Minden alkalommal, amikor létrehozol egy művészeti 
nóduszt, 2 (4) művészeti tudást szerzel. Ez már az ezzel a 
kártyával létrehozott művészeti nóduszokra is vonatkozik.
Azonnal szerzel 1 (1) befolyást. 3 

Filozófia* 
[Philosophy]

3(4) Minden korszakot 5 (10) művészeti tudással 
kezdesz. 6 

Színház* 
[Theatre]

3(4) 
6 

Zene 
[Music]

3(4) A műemlékszintek építése 2 (4) tudással 
kevesebbe kerül. 6 

Retorika 
[Rhetoric]

3(4) 
6 

Építészet 
[Architecture]

5(6) Minden korszak végén: Szerzel 3 (6) GYP-ot a 
civilizációs fádon lévő minden egyes 
műemlékkártyáért.

9 3 

Politika 
[Politics]

5(6) 
9 6 

Szakrális művészetek [Sacred Arts] Azonnal szerzel 15 (26) GYP-ot. 9 3 
Diplomácia 
[Diplomacy]

5(6) 
9 6 

Főváros* [Capital]
Fontos: Minden 
tartományból 
csak 1! 
KS Extrák

7(8) Helyezz el egy fővárosjelölőt 1 művészeti 
városodra. Ez megnöveli a szintjét 2-vel. Többé 
nem korszerűsíthető. 
(Minden korszak végén: Szerzel 4 GYP-ot 
művészeti városaid után.)

12 

KS Extrák 
3 

Diadalív 
[Triumphal Arch] 
Provinciák 

Minden alkalommal, amikor sikeresen 
meghódítasz egy provinciát, 2 (4) GYP-ot 
szerzel.

3 

Selyemút
3 

Mesterművek 
[Masterpieces]
Dinasztiák 

3(4) Minden korszak végén: Szerzel 2 (4) GYP-ot 
minden dinasztiád minden egyes 
dinasztiakártyája után.

6 

Mozaik* 
[Mosaic]

Képzőművészeti központok 
[Artistic Residencies] 

A fordulód során minden 2 megtermelt művészeti 
tudásod után, 1 (2) művészeti tudást szerzel.

Minden korszak végén: Szerzel 1 (2) GYP-ot a 
civilizációs fád minden egyes művészeti nóduszáért.

Minden korszak végén: Szerzel 3 GYP-ot minden 
egyes város(szinted) után, amely egy műemlékkel 
szomszédos.

Minden korszak végén: Adj hozzá 3 (6) tudást 
minden egyes különböző tartományhoz, a 
szerepek meghatározása előtt.

Azonnal szerzel 1 (2) befolyást a civilizációs fádon 
lévő minden egyes műemlékkártya után.

Ha egy ellenfeled 1 lapka lerakásával legalább 3 
művészeti tudást termel, 2 (3) művészeti 
tudást szerzel.

Egy kereskedelmi útvonal részét képező 
városok korszerűsítése 2 (4) tudással 
kevesebbe kerül.



Vallási mesterségkártyák

Kö
lts

ég
 

El
őf

el
té

te
le

k

Név GYP Hatás (korszerűsített) Fél-nóduszok
Vallási szertartások* 
[Religious Ceremonies]

A fordulód kezdetén szerzel 1 (2) vallási tudást. 3 

Miszticizmus* 
[Mysticism] 3 

Templomok* 
[Temples] 3 

Papok [Priests] 3 
Többistenhit* 
[Polytheism]

3(4) Minden korszakot 5 (10) vallási tudással 
kezdesz. 6 

Egyistenhit* 
[Monotheism]

3(4) 
6 

Szent szövegek 
[Sacred Writings]

3(4) Minden korszak végén: Szerzel 3 GYP-ot 
minden egyes vallási város(szinted) után. 6 

Szentély 
[Sanctuary] 

3(4) 
6 

Csontkamra 
[Ossuary]

5(6) 

9 3 

Mitológia 
[Mythology]

5(6) 
9 6 

Templomosok 
[Templars] 

5(6) Azonnal szerzel 1 (2) befolyást a civilizációs fád 
minden egyes vallási nódusza után. 9 6 

Ereklyék 
[Relics] 

5(6) 
9 3 

Főváros* [Capital]
Fontos: Minden 
tartományból 
csak 1! 
KS Extrák 

7(8) Helyezz el egy fővárosjelölőt 1 vallási 
városodra. Ez megnöveli a szintjét 2-vel. 
Többé nem korszerűsíthető. 
(Minden korszak végén: Szerzel 4 GYP-ot 
vallási városaid után.)

12 

KS Extrák 
3 

Misszionáriusok [Missionaries]
Provinciák 

Valahányszor befejezel egy locust, szerzel 1 (2) 
hódításkártyát. 3 

Selyemút
3 

Szentség 
[Sainthood]
Dinasztiák 

3(4) Azonnal kijátszhatsz 1 (1) dinasztiakártyát a 
kezedből. Ez nem számít bele a korszak 2-es vagy 
a fordulód 1-es korlátjába.

6 

Szentbeszéd* 
[Preaching]

Zarándoklatok 
[Pilgrimages] 

A fordulód során minden 2 megtermelt vallási 
tudás után, 1 (2) vallási tudást szerzel.

  
 

Minden alkalommal, amikor létrehozol egy vallási 
nóduszt, 2 (4) vallási tudást szerzel. Ez már az ezzel a 
kártyával létrehozott vallási nóduszokra is vonatkozik.
Azonnal szerzel 5 (5) GYP-ot.

Minden korszak végén: Szerzel 1 (2) GYP-ot a 
civilizációs fád minden egyes vallási nóduszáért.

Szerzel 3 (6) GYP-ot minden egyes, egy korszak 
végén megszerzett szerepért.

Valahányszor befejezel egy locust, minden 
általad termelt tudás maradványtudás, (és az 
aktivált városokból származó bármilyen tudás 
is a tiéd). 

Azonnal átvehetsz egy 3-as vagy 6-os (vagy 9-es) 
értékű mesterségkártyát.

Azonnal szerzel 1 (2) befolyást a civilizációs fád 
minden egyes műemlékkártyája után.

Ha egy ellenfeled 1 lapka lerakásával 
legalább 3 vallási tudást termel, 2 (3) vallási 
tudást szerzel.

A vallási városaidon ingyen építhetsz kereskedelmi 
útvonalakat. (Minden egyes alkalommal, amikor ezt 
megteszed, szerzel 1 befolyást).



Kormányzati mesterségkártyák 

Kö
lts

ég
 

El
őf

el
té

te
le

k

Név GYP   Hatás (korszerűsített) Fél-nóduszok
Katonai doktrína* 
[Military Doctrine]

A fordulód kezdetén szerzel 1 (2) 
kormányzati tudást. 3 

Jog* 
[Law] 3 

Iskolák* 
[Schools]

Minden alkalommal, amikor létrehozol egy 
kormányzati nóduszt, 2 (4) kormányzati tudást 
szerzel. Ez már az ezzel a kártyával létrehozott 
kormányzati nóduszokra is vonatkozik.

3 

Vegyél el 2 (2) földlapkát. 3 
Önkényuralom* 
[Autocracy]

3(4) Minden korszakot 5 (10) kormányzati tudással 
kezdesz. 6 

Népuralom* 
[Democracy]

3(4) 
6 

Egyházi uralom 
[Theocracy]

3(4) A városok építése vagy korszerűsítése 2 (4) 
tudással kevesebbe kerül. 6 

Népszámlálás 
[Census]

3(4) 
6 

Várostervezés 
[Urbanism]

5(6) Minden korszak végén: Szerzel 1 (2) befolyást 
minden általad irányított város(szint) után. 9 3 

Közigazgatás 
[Administration]

5(6) 
9 6 

Hadviselés 
[Warfare]

5(6) Azonnal szerzel 1 befolyást minden 
város(szint) után, amelyet irányítasz. 9 6 

Egyetem 
[University]

5(6) 
9 3 

Főváros* [Capital]
Fontos: Minden 
tartományból 
csak 1!
KS Extrák 

7(8) Helyezz el egy fővárosjelölőt 1 kormányzati 
városodra. Ez megnöveli a szintjét 2-vel. 
Többé nem korszerűsíthető. 
(Minden korszak végén: Szerzel 4 GYP-ot 
kormányzati városaid után.)

12 

KS Extrák 
3 

Sorozások [Conscriptions]
Provinciák 

Egy tartomány meghódításakor: Adj 3-at (6-ot) 
a hódításértékedhez. 3 

Selyemút 3 

Köztársaság 
[Republic] 
Dinasztiák 

3(4) Minden korszak végén: Szerzel 8 (16) GYP-ot, 
ha neked van játékban a legkevesebb 
dinasztiakártyád.

6 

Törzsfőnökök [Chieftans]

Állampolgárság* 
[Citizenship]

Úthálózat [Road Network]

A fordulód során minden 2 megtermelt 
kormányzati tudás után, 1 (2) kormányzati 
tudást szerzel.

Minden korszak végén: Szerzel 1 (2) GYP-ot a 
civilizációs fád minden egyes kormányzati 
nóduszáért.

Amikor 1 városod aktiválódik, 1 (2) tudással 
többet termel.

Azonnal korszerűsítsd ingyen 1 (1) nem 
fővárosodat.

Minden alkalommal, amikor egy mesterségkártyát 
fejlesztesz, 3 (6) GYP-ot szerzel.

Ha egy ellenfeled 1 lapka lerakásával legalább 3 
kormányzati tudást termel, 2 (3) kormányzati 
tudást szerzel.

Szerzel 1 befolyást (és 1 maradványtudást), 
amikor kereskedelmi útvonalat építesz.



Műemlékek 
Általában: Csak azokkal az oldalukkal kapcsolódhatnak 
a "gyémánt alakú" műemlékek a földlapkákhoz, ahol a 
műemléknek GYP és/vagy erőforrás-ikonjai vannak.

       Kép Szimbólum  Név 

Sz
in

t 

Kö
lts

ég
 

GY
P 

 Lehelyezési szabályok
Szinthatás Fél- 

nóduszok 

A Kolosszus A Fórum
Egy művészeti város mellé kell építeni. Egy locusra kell építeni. Minden játékos szerez 5 GYP-ot 

a locusban lévő minden saját kormányzati városa után.

1 5 5 1 5 5 

2 10 15 Nincs. 2 6 9 Nincs. 

3 6 12 Nincs. 3 8 12 

4 4 12 Nincs. 4 10 30 Nincs. 

5 5 15 

A Dicsőséges Könyvtár A Nagy Bazár 
Egy locusra kell építeni. Minden játékos 
szerez 5 GYP-ot a locusban lévő minden 
saját tudományos városa után.

Egy meglévő kereskedelmi útvonalba kell illesz-
kednie, és 2 további kereskedelmi útvonalnak 
számít. A lehelyezés után pontozd le az útvonalat.

1 6 6 1 5 5 

2 4 6 Nincs. 2 5 5 
Szerzel 3 maradványtudást. Az 
összes többi játékos azonnal 
átválthat tudást 1:1-es arányban.

3 4 6 3 5 5 

4 3 9 Nincs. 4 7 5 
Azonnal elkölthetsz legfeljebb 1 tudást 
mindegyik tartományból. Ugyanannyi 
befolyást szerzel. 

5 7 5 

A Nagypiac A Nagy Piramis 
Egy locusra kell építeni. Minden játékos szerez 5 GYP-ot 
a locusban lévő minden saját kereskedelmi városa után.

Egy kormányzati város mellé kell építeni.

1 6 6 
Azonnal aktiváld 2 városodat.

1 5 5 

2 4 6 Nincs. 2 6 9 Nincs. 

3 4 6 3 5 8 

4 5 10 
Azonnal átvehetsz egy 3-as vagy 
6-os értékű mesterségkártyát. 4 3 9 Nincs. 

5 8 24 

Azonnal lopj el 3 tudást egy 
másik játékostól.

Cseréld le egy másik játékos 1-es szintű 
városát a saját városodra, és korrigáld a 
befolyást.

A kormányzati tudás 
határértéked 20.

Azonnal átvehetsz egy 3-as 
értékű mesterségkártyát.

A mesterségkártyák kifejlesztésének 
vagy korszerűsítésének költsége 1 
tudással kevesebb.

Te 3 maradványtudást szerzel, az 
összes többi játékos 2-őt.

Te 5 maradványtudást szerzel, az 
összes többi játékos 3-at.

Azonnal szerzel 1 befolyást minden egyes 
városszinted után az ehhez a műemlékhez 
csatlakozó kereskedelmi útvonalon.

Azonnal átalakíthatsz legfeljebb 10 
tudást a készletedből 1 általad 
választott tudástartományra.

A városok építésének költsége 1 
tudással kevesebb.

A városok építésének költsége 1 
tudással kevesebb.

Azonnal szerzel 1 maradványtudást a 
városaid után.

Azonnal szerzel az aktuális 
határértékeddel egyenlő számú 
kormányzati tudást.



A Nagy Fal A Függőkertek 
Egy szaktudás város mellé kell építeni. Egy locusra kell építeni. Minden játékos szerez 5 GYP-ot 

a locusban lévő minden saját szaktudás városa után.

1 5 5 Azonnal szerzel 1 befolyást. 1 5 5 

2 4 6 Nincs. 2 10 10 A szaktudás határértéked 20.

3 8 12 Azonnal szerzel 1 befolyást. 3 8 16 Nincs. 

4 4 8 Azonnal szerzel 1 befolyást. 4 6 12 
Minden korszak végén: Szerzel 2 
GYP-ot minden szaktudás város 
után.

5 5 20 Nincs. 

6 4 16 
Azonnal átvehetsz egy 9-es 
értékű mesterségkártyát.

A Daru Háza Az Előkelő Egyetem 
Egy locusra kell építeni. Minden játékos szerez 5 GYP-
ot a locusban lévő minden saját művészeti városa után.

Egy tudományos város mellé kell építeni.

1 4 4 1 5 5 Nincs. 

2 5 5 
Az 1-es szintű műemlékek építésének 
költsége 1 tudással kevesebb. 2 6 6 

Azonnal szerzel az aktuális határértékeddel 
egyenlő számú tudományos ismeretet.

3 6 9 3 7 11 

4 5 15 Nincs. 4 7 21 Nincs. 

5 8 24 

A Mauzóleum A Nekropolisz 
Egy vallási város mellé kell építeni. Egy locusra kell építeni. Minden játékos szerez 5 GYP-

ot a locusban lévő minden saját vallási városa után.

1 5 5 1 5 5 

2 4 6 Nincs. 2 5 8 Nincs. 

3 5 8 3 5 8 

4 6 12 
Azonnal kicserélhetsz 1 kezedben 
lévő földlapkát 1 ellenfeled 
kezében lévő földlapkára.

4 10 20 
Azonnal átvehetsz egy 3-as vagy 
6-os értékű mesterségkártyát.

A Világítótorony 
3 6 12 Nincs. 

Egy kereskedelmi város mellé kell építeni.

1 5 5 4 8 24 Nincs. 

2 8 8 
Szerzel 1 maradványtudást 
minden kereskedelmi város után. 5 5 15 

Azonnal szerzel az aktuális határ-
értékeddel egyenlő számú szaktudást.

Az 1-es szintű műemlékek építésének 
költsége 1 tudással kevesebb.

Szerzel 1 maradványtudást 
minden tudományos város után.

Szerzel 1 maradványtudást 
minden tudományos város után.

Minden korszak elején húzhatsz 1 
további földlapkát.

Minden korszak elején húzhatsz 1 
további földlapkát.

Minden forduló kezdetén 
szerzel 1 vallási tudást.

A művészeti tudás 
határértéked 20.

A vallási tudás határértéked 20.

Minden korszak végén: A szerepek 
meghatározása előtt adj hozzá 3 tudást 
minden egyes különböző tartományhoz.

Azonnal szerzel az aktuális 
határértékeddel egyenlő számú 
kereskedelmi tudást.



Műemlékirányítás  
Minden egyes műemlék esetében minden játékos megszámolja az adott műemlék szintkártyáinak 
számát a civilizációs fáján, és hozzáadja az általa irányított szomszédos városok városszintjeit. A 
legmagasabb számmal rendelkező játékos irányítja a célkitűzéslapkák vagy hegemónkártyák 
épületét. Döntetlen esetén az a játékos nyer, akinél ott van az adott műemlék 1-es szintű kártyája. 
Ha egyik holtversenyben álló játékos sem rendelkezik az 1-es szintű műemlékkártyával, a 
kezdeményezéssávon előrébb (az I-hez közelebb) lévő játékos nyer.  

Általános stratégiai tippek  
A fővároskártyák és a műemlékszintek kivételével mindig van elegendő egy mesterségkártyából 
minden játékos számára. Ám a fél-nóduszok helyzete a kártyák minden változatán eggyel eltolódik. 
Például:  

Tehát mielőtt megveszel egy mesterségkártyát, győződj meg arról, hogy melyik verziója elérhető 
még, mert a civilizációs fádon a kártyákat nem szabad elforgatni. 

Tippek hatékony stratégiákhoz vagy ellenstratégiákhoz: 

A listákban csillaggal (*) jelölt mesterségkártyák minden tartományban azonosak. Hasznosak, ha az 
adott tartományra akarsz összpontosítani - a Szekerek (Szaktudás), a Kémkedés (Tudomány), a 
Pénzkölcsönzés (Kereskedelem), a Mozaik (Művészet), a Szentbeszéd (Vallás) és az Állampolgárság 
(Kormányzat) kivételével. Ezek akkor hasznosak, ha egy másik játékos fókuszál a tartományukra. 
Ebben az esetben megpróbálhatod felépíteni és korszerűsíteni annak a tartománynak a fővárosát, 
amelyre a másik játékos fókuszál.  

Van két mesterségkártya is, amelyek azonnal annyi vagy több maradványtudást nyújtanak, mint 
amennyibe kerülnek, méghozzá:  
a Bölcsek (Tudomány) és a Csempészet (Kereskedelem). Valamint a Bányászat (Szaktudás) és a 
többi tartomány azonos kártyái, ha a kártya lerakásával létrehozol 2 nóduszt a hozzá tartozó 
tudástípusból.  

Ha sok műemlékszintet szeretnél építeni:  
Zene (Művészet), Retorika (Művészet), Építészet (Művészet), Diplomácia (Művészet), Ereklyék 
(Vallás) és A Daru Háza (Műemlék). 

Ha olcsóbb mesterségkártyákat szeretnél egy nagy civilizációs fához:  

Kézművesek (Szaktudás), Kémia (Tudomány), Nyomtatás (Tudomány), Egyetem (Kormányzat), A 
Dicsőséges Könyvtár (Műemlék). 

Ha nagy civilizációs fát szeretnél sok különböző tartománnyal és több GYP-ot szerezni értük:

Kovácsolás (Szaktudás), Kartográfia (Tudomány), Optika (Tudomány), Csillagászat (Tudomány), 
Mitológia (Vallás), A Dicsőséges Könyvtár (Műemlék). 

azt jelenti:



Ha sok várost akarsz építeni/korszerűsíteni és több GYP-ot szerezni értük:  

Hidak (Szaktudás), Öntözés (Szaktudás), Kereskedők (Kereskedelem), Zsoldosok (Kereskedelem), 
Céhek (Kereskedelem), Egyházi uralom (Kormányzat), Népszámlálás (Kormányzat), 
Várostervezés (Kormányzat), Közigazgatás (Kormányzat), Hadviselés (Kormányzat), A Nagy 
Piramis (Műemlék).

Ha sok kereskedelmi útvonalat szeretnél építeni: 
Ugyanazok, mint a városoknál, de azokon felül: Csordák (Szaktudás), Mérföldkövek (Tudomány), 
Karavánszeráj (Kereskedelem), Képzőművészeti központok (Művészet), Úthálózat (Kormányzat), 
A Nagy Bazár (Műemlék). 

Ha sok szerepet szeretnél egy korszak végén és több GYP-ot szerezni értük: 

Politika (Művészet), Szentély (Vallás). 

Ha a kereskedelem tartományra akarsz összpontosítani:   
Karaván (Kereskedelem), Cserekereskedelem (Kereskedelem), Pénzérmék (Kereskedelem), 
Kereskedelmi állomások (Kereskedelem), Bankok (Kereskedelem), A világítótorony (Műemlék).  

Célkitűzéskártya szimbólumok 
Fejezd be a játékot bizonyos számú, bizonyos szintű (vagy magasabb) város birtokában. 

Fejezd be a játékot úgy, hogy a birtokodban van adott számú szomszédos város (bármilyen 
szintű). 
Példa: Ezen célkitűzés teljesítéséhez legalább 10 szomszédos várossal kell rendelkezned. 

Példa: Ezen célkitűzés teljesítéséhez legalább 10 nem szomszédos várossal kell rendelkezned. 

Fejezd be a játékot egy műemlék irányításával (Lásd: 13. oldal). Ha ez a célkitűzés 
kétszer is szerepel a célkitűzéskártyádon, akkor az irányításukhoz összesen kettő 
műemlékre van szükséged. 

Fejezd be a játékot úgy, hogy a civilizációs fádon (legalább) adott számú nódusz van.

Fejezd be a játékot úgy, hogy legyen a civilizációs fádon legalább adott számú, tartományú 
és értékű mesterségkártya. (Nem használhatsz magasabb értékűeket alacsonyabbként.)  
Példa: Ezen célkitűzés teljesítéséhez rendelkezned kell legalább 4 darab 6-os értékű 
kereskedelmi és/vagy tudományos mesterségkártyával és 3 darab 9-es értékű 
kereskedelmi és/vagy kormányzati mesterségkártyával. 

Fejezd be a játékot legalább egy bizonyos számú befolyásponttal.

Példa: Ezen célkitűzés teljesítéséhez legalább 30 befolyásponttal kell rendelkezned. 

Példa: Ezen célkitűzés teljesítéséhez legalább 5 darab 1-es (vagy magasabb) szintű 
városra és legalább 1 2-es (vagy magasabb) szintű várossal kell rendelkezned

Fejezd be a játékot úgy, hogy a birtokodban van adott számú nem szomszédos város 
(bármilyen szintű). A szomszédos városok csoportja 1 városnak számít ennél a 
célkitűzésnél.

Példa: Ezen célkitűzés teljesítéséhez a civilizációs fádon lennie kell legalább 
8 kereskedelmi, 5 kormányzati és 3 tudományos nódusznak. 



Játék végi pontozás 
A 3. korszak végén kövesd az alábbi lépéseket:

A végső pontozásból származó győzelmi pontokat mindig add hozzá a játék során 
gyűjtött GYP-okhoz.

Ha kiegészítők nélkül játszol, csak az 1-es és a 3-as pontokat számold össze.

1. A normál GYP-érték helyett minden egyes uralomkártyáért 3 GYP-ot kapsz.

2. Ha a "Dinasztiák" kiegészítővel játszol: Pontozd le a dinasztiát.
Vagy az egyazon családból származó dinasztiakártyák megszakítás nélküli leghosszabb sorát, vagy a
különböző családokból származó dinasztiakártyák megszakítás nélküli leghosszabb sorát pontozd le.

3. Ha a "Vezető" kiegészítő nélkül játszol: Pontozd le a célkitűzéskártyát
Számold meg, hogy a célkitűzéskártyán lévő 5 célkitűzésből hányat teljesítettél.

4. Ha a "Jellemvonásokkal" játszol: Pontozd le a jellemvonáskártyát.
Pontozd le a jellemvonáskártyád tetején lévő mindkét bónusz célkitűzést.

5. Ha "A tudás hatalmával" játszol: Pontozd le a civilizációs fát.
Minden egyes tartomány esetében számold össze a mesterségkártyáidat (a korszerűsített 
kártyák 3 darabnak számítanak), és szorod meg a civilizációs fádon található, az adott 
tartományból származó (teljes) nóduszok számával. Ez az adott tartományhoz tartozó GYP-
jaid száma. (Személyes vélemény: Kiegyensúlyozottsági okokból háziszabályra lesz 
szükséged, különben túl erősek lesznek az egyszínű stratégiák. Ez volt az oka annak, hogy ezt 
a szabályt kivették a játék kiskereskedelmi változatából. Az én kedvencem a következő: 2 
GYP minden két normál mesterségkártya közötti nóduszért, 4 GYP minden egy normál és egy 
korszerűsített mesterségkártya közötti nóduszért, és 8 GYP minden két korszerűsített 
mesterségkártya közötti nóduszért.)

6. Ha a "Vezető" kiegészítő nélkül és az "Uralomjelölővel" játszol: Pontozd le az 
uralomjelölőt.
A 3. korszakban a fordulója elején a játékos bejelentheti, hogy hány célkitűzését (a 
célkitűzéskártyáról, lásd: KS Extrák 4. oldal) kívánja teljesíteni a játék végére. Ezután elveszi az 
uralomjelölőt, és maga elé rakja a "10 GYP" feliratú oldalával felfelé. Ha az uralomjelölő már egy 
másik játékos előtt van, akkor egy magasabb számot kell mondania, mint az előző játékosnak. Ha így 
tesz, akkor az uralomjelölőt a "20 GYP" feliratú oldalával felfelé rakja le maga elé (ha még nincs azon 
az oldalán). Minden játékos csak egyszer veheti el az uralomjelölőt. Ha a játék végén az 
uralomjelölővel rendelkező játékos teljesített annyi célkitűzést, amennyit bejelentett, akkor annyi 
GYP-ot szerez, amennyi a jelölőn szerepel, ha nem, akkor veszít annyi GYP-ot.

7.

EGYAZON CSALÁD MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI SORA: KÜLÖNBÖZŐ CSALÁDOK MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI SORA:

CÉLKITŰZÉSEK

GYŐZELMI PONTOK




