
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMERCE 
a Gus&Co által készített rajongói kiegészítő 
2011 december - 2013 március (köszönet Diane D-nek) 

 

fordította: Beorn (2018)        lektorálta: Hipszki László        nem hivatalos és nem szó szerinti fordítás! 
 
 

„A jólétben élő civilizációk és világcsodák mágnesként vonzzák magukhoz a gazdag kereskedőket, akik üzleteket nyitnak, és vételi ajánlatokat 
tesznek a különböző erőforrásokra. Te is részesülhetsz ennek előnyéből, mivel eladhatod nekik néhány felesleges erőforrásodat, így 

gazdagodva jó pár érmével. Hiszen közismert: a kereskedelem a termékeny fejlődés alapja. ” 
 
 

Aranyszabály 
 

Ha máshol nem jelezzük, akkor a megszokott alapszabályok továbbra is érvényben vannak. Ez a rajongói kiegészítő nagyon jól együtt játszható 
a hivatalos kiegészítőkkel, és az általunk készített többi nem hivatalos kiegészítőnkkel is: Calamités & Fortune (Katasztrófák és Szerencse), 
Invasion (Invázió),  Secret (Titok) és Territoires (Tartományok). 

 
 

Bevezetés 
 

A Commerce (Kereskedelem) a Gus&Co által készített nem hivatalos (rajongói) kiegészítő a 7 Wonders (7 Csoda) játékhoz. A játékosok 
eladhatják a felesleges erőforrásaikat a piacon, illetve megvásárolhatják az itt kínált erőforrásokat. Vehetnek búzát is, amelyik bármelyik 
erőforrást helyettesíthet. A korok végén egy-egy piacnapra is sor kerül. 
 
 

Új, kinyomtatható játéktartozékok 
 

�   1 piactábla 
�   1 kétoldalas „első kereskedő” jelző  
 

Ha a fenti játéktartozékokat vastagabb papírra, esetleg kartonra nyomtatod ki, sokkal élvezetesebb lesz velük a játék. 
 

Ezen felül szükségetek lesz még 7 db hatoldalú kockára is (a búza kivételével minden egyes erőforráshoz 1-1 darabra). 
 
 

Játékelőkészületek 
 

� Tedd a piactáblát az asztal közepére. 
� Minden erőforrásra - a búza kivételével - tegyél egy-egy hatoldalú kockát úgy, hogy az 1-es oldaluk legyen felül. 
� Válasszátok ki véletlenszerűen, hogy melyik játékos kapja meg az „első kereskedő” jelzőt. 
 
 

A kiegészítő speciális játékszabályai 
 

Ebben a kiegészítőben egy új erőforrás jelenik meg: a búza, amely egy olyan „dzsóker” erőforrás, amivel minden más erőforrást helyettesíteni 
lehet. Elvégre a munkásoknak enniük is kell valamit... 
 



 
 
 
 
 
A piactábla 8 mezőből áll: búza, kő, üveg, fa, papirusz, agyag, textil és érc. Ezek közül a nyersanyagok (kő, fa, agyag és érc) 2-2 érmébe kerülnek, 
a kézműves termékek (üveg, papirusz és textil), valamint a búza 3-3 érmébe. 
 

Figyelem! A kockákon az 1-es szám valójában nullát jelent! (Történelmileg a nulla szám amúgy is viszonylag későn jelent csak meg.) A többi 
szám jelentése nem változik (azaz a 2-es kettőt jelent, a 3-as hármat, stb.). Azaz nincs olyan, hogy „1 erőforrás”. 
 

Minden kör (kártyakijátszás) végén tovább kell adni az óramutató járásával megegyező irányba következő játékosnak az „első kereskedő” 
jelzőt.  
 

Az „első kereskedő” jelző aktuális tulajdonosával kezdve, az óramutató járása szerinti irányba haladva, a megszokott akcióján kívül (az akciója 
előtt, vagy az után), sorban, egymás után minden játékos felkeresheti a piacot egyetlen piacakció végrehajtására, ami során vagy eladhat 
valamit, vagy vásárolhat valamit. 
 

Vásárlás 
 

Ha a vásárlás piacakciót választottad, akkor válassz ki a piactáblán egy kockát, amelyik éppen nem 1-es értéket mutat. Ha kifizeted a 
piactáblán feltüntetett árat a banknak, a választott piacmezőnek megfelelő annyi erőforrást kapsz az érméidért cserébe, amennyit a kocka 

éppen mutat. A piactáblán feltüntetett árak a kocka által éppen jelölt teljes mennyiségre vonatkoznak, és nem csak 1 darab erőforrásra.  
 

Például: ha a fa mezőn lévő kocka éppen 5-öst mutat, azt 2 érméért cserébe veheted meg (nem pedig 10 érméért), és 5 fát kapsz cserébe. 
 

Az általad elköltött érméket tedd vissza a közös készletbe (a bankba), majd vedd el a piactábláról az általad megvásárolt erőforrás mezőjén 
lévő kockát. Az így megvásárolt erőforrásokat azonnal fel kell használnod egy szokásos akció végrehajtáshoz: egy kártya megépítésére a 
városodban, vagy egy csodaszinted megépítésére. Azaz, egy vásárlás akciót a normál akciód előtt érdemes végrehajtanod. 
 

A búza mezőn nincs kocka. Ahelyett, hogy elvennél bármelyik mezőről kockát, vásárolhatsz 1 búzát is, 3 érméért cserébe, amit egy tetszőleges 

erőforrás helyettesítésére használhatsz. Minden körben csak egyetlen búzát vásárolhatsz. 
 

Eladás 
 

Ha az eladás piacakciót választottad, akkor eladhatod egy választott erőforrásból az összes megmaradtadat, és cserébe megkapod a piactáblán 
feltüntetett árat a banktól. Mindegy, hogy hány erőforrást adsz el, minden esetben csak a piactáblán feltüntetett számú érmét veheted el.  
 

Például: ha van 3 agyagod, amire ebben a körben nem volt szükséged, eladhatod azokat a piacon. A 3 agyagodért cserébe 2 érmét vehetsz el a 
banktól (nem pedig 6 érmét). 
 

Csak olyan erőforrást tudsz eladni, aminek a mezőjén még van kocka. Nem adhatsz el egy bizonyos típusból már erőforrást, ha annak mezőjén 
a kocka már 6-os értéket mutat (telített a piac). Az eladás után forgasd a kockát a megfelelő értékre. Ha több erőforrást adsz el, mint amit a 
kockával jelölni tudnál (például 5-ös értékű kocka mellett kettőt), 6-osra forgasd át a kockát. 
 

Például: az agyag mezőn lévő kocka jelenleg 2-es értéken van. A 3 agyagodat eladva forgasd a kockát az 5-ös értékre. 
 

Ha csak egyetlen erőforrást adsz el valamiből, és az adott piacmezőn lévő kocka értéke 1-es volt, az 2-esre fog nőni. 
 

Csak olyan erőforrást adhatsz el, amit ebben a körben még nem használtál fel, és amelyik valamelyik városodban felépített (barna, szürke, vagy 
narancssárga) kártyádon szerepel. Azaz, egy eladás akciót a normál akciód után érdemes végrehajtanod. 
 

Minden kör végén 
 

Minden játékos tegye vissza az elvett kockáját valamelyik üres piactábla mezőre úgy, hogy az 1-es oldala legyen felül. 
 

A II. és III. kor elején 
 

Minden piactáblán lévő kocka értékét vissza kell állítani 1-esre a II. és III. kor legelején. 
 

Minden kor végén - piacnap 
 

Ha már minden játékos kezében csak 2 kártya van, akkor a megszokott szabályoktól eltérően nem kell eldobni az egyiket, hanem egy piacnapot 
kell tartani mindkét kártyával. 
 

Minden játékos képpel felfelé fektesse maga elé a 2 kezében maradt kártyáját úgy, hogy azt mindenki jól lássa. Ezután az „első kereskedő” jelző 
aktuális tulajdonosa ajánlatot tehet egy másik játékos előtt lévő egyik kártyára, bejelentve hangosan, hogy hány érmét szeretne azért a 
kártyáért fizetni. Ha a játékos nem lát olyan kártyát, amire árajánlatot szeretne tenni, akkor passzolhat. 
 

 



 
 
 
 
 
Ha tett árajánlatot, akkor az óramutató járása szerinti irányba haladva, minden játékosnak sorban nyilatkoznia kell, hogy magasabb árajánlatot 
tesz-e erre a kártyára, vagy passzol-e. 
 

Az árverés pontos menete: 
� Minden játékos csak egyszer tehet árajánlatot, azaz az „első kereskedő” jelző aktuális tulajdonosától jobbra ülő játékos teheti az utolsó 

ajánlatot a legelső kártyára, majd az első árverés véget ér. 
� A kezdő árajánlatnak minimum 1 érmének kell lennie. 
� Minden játékosnak vagy legalább 1 érmével magasabb összeget kell mondania, mint az előző legmagasabb árajánlat, vagy passzolnia kell. 
� Minden játékos csak akkora árajánlatot tehet, amennyi érme ténylegesen a rendelkezésére áll. 
� A kártya tulajdonosa nem vehet részt a saját kártyája árverésén. 
� Aki már sikeresen megszerzett egy kártyát, azaz aki bármelyik árverés során már lefordított maga előtt egy kártyát (lásd később), az többet 

már nem vehet részt árveréseken. 
� Az árverés végén a legnagyobb árajánlatot tevő játékos nyeri meg az árverést, és ez az árverés véget ér. 
 

Amint egy árverés véget ért, a kártya tulajdonosa dönthet úgy, hogy eladja a kártyáját az árverés győztesének. Ez esetben az árverés 
győztesének ki kell fizetnie a megajánlott árat a kártya tulajdonosának, majd el kell vennie az árverésre bocsátott kártyát, és lefordítania azt 
maga előtt. 
 

Ha a kártya tulajdonosa nem akarja eladni a kártyáját a megajánlott árért, akkor befizethet a bankba ugyanannyi érmét, mint a legmagasabb 
árajánlat volt, és lefordíthatja ezt a kártyáját maga előtt. 
 

Ezután az „első kereskedő” jelző aktuális tulajdonosa mellett balra ülő játékos tehet egy másik játékos előtt lévő, nem lefordított kártyára 
árajánlatot, és ismét le kell folytatni egy árverést. Ha a második játékos nem lát olyan kártyát, amire árajánlatot szeretne tenni, akkor 
passzolhat. 
 

Ez mindaddig folytatódik, amíg minden játékosnak volt rá módja, hogy megszerezzen egy kártyát egy korábbi árverésen, vagy kiválasszon egy 
neki tetsző, még le nem fordított kártyát a többi játékos elől, és árajánlatot tegyen rá (vagy ha nem lát olyan kártyát, amire szeretne 
árajánlatot tenni, akkor passzoljon). 
 

Amint mindennel végeztetek, minden játékos kézbe veszi az összes előtte lévő, lefordított és le nem fordított kártyáját, egyet közülük a 
szabályok szerint megépít a városában, a többit pedig eldobja. Ha egy játékosnak van egy olyan hatása, amivel több kártyát építhet meg az 
utolsó körben, és több kártya marad végül a kezében, akkor kihasználhatja ezt a hatást. Ha nem, nem. 
 

Előfordulhat, hogy egy játékosnak csak egyetlen kártyája marad az utolsó árverés után, vagy - extrém esetben - egy sem. Ha csak egy kártyája 
marad, azt a kártyát játszhatja ki (vagy dobhatja el 3 érméért cserébe), és ez esetben nem dob lapot. Ha nem maradt egy kártyája sem, akkor az 
utolsó körben nem játszik ki kártyát (ellenben örül a sok érmének, amit a kártyáiért cserébe kapott a játékostársaitól).  
 
 

A szerző megjegyzése 
 

Ha a piacnapi árverés nem tetszik nektek, vagy túl bonyolultnak tartjátok, esetleg hosszadalmasnak, akkor nyugodtan játszhattok anélkül is, 
csupán a piactáblát, és a rá vonatkozó szabályokat használva. 
 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Ez a nem hivatalos kiegészítő ugyan a 7 Wonders alapjáték licencét használja, de rajongók készítették, és nem kerül kereskedelmi forgalomba. 
 

Nagy köszönet Antoine Bauza-nak és a Repos Prod kiadónak ezért a csodálatos játékért, a remekművükért, melyhez ezt a kiegészítőt 
megalkottuk! Köszönettel tartozunk Uwe Rosenbergnek, az Agricola dinamikusan növekvő erőforrásainak megalkotásáért, valamint Bruno 
Cathalanak és Serge Lagetnek a Mondus Novus dinamikus kereskedelméért. 
 
 

Link 
 

A 7 Wonders játékhoz készített további nem hivatalos kiegészítőinket megtalálod a honlapunkon:  https://gusandco.net/extensions/ 
 
 
fotó: Repos Prod - 7 Wonders metal coins 

 
 
 

 



 


