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AGANICE (Leaders Anniversary Pack) 
A játék végén Aganice segítségével átváltoztathatod az egyik tudományos szimbólumodat egy tetszőleges, általad kiválasztott másik tudományos szimbólumra. Pontosítás: a kiválasztott szimbólum lehet zöld-, fekete-, vagy 
fehér kártyán, esetleg a csodatábládon. 
 

AGRIPPINA (Leaders Anniversary Pack) 
A játék végén Agrippina 7 győzelmi pontot ad neked, ha ő az egyetlen képpel felfelé néző vezetőkártyád a városodban. 
 

ALEXANDER  (Leaders) 
A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz, minden katonai győzelemjelződ után. 
 

AMYTHIS  (Leaders) 
A játék végén 2-2 győzelmi pontot kapsz, minden megépített csodaszinted után. 
 

ARCHIMEDES (Leaders) 
Miután játékba került, minden zöld kártyádat egy tetszőleges erőforrásért (nyersanyag vagy kézműves termék) kevesebbért építheted meg. 
 

ARISTOTLE  (Leaders) 
A játék végén 3-3 győzelmi pontot kapsz, minden komplett tudományos szimbólum sorozatodért (szextáns, kőtábla, fogaskerék), vagyis az egy komplett sorozatért kapott győzelmi pontjaid 7-ről 10-re nőnek. 
 

ARSINOE (Leaders Anniversary Pack) 
Amikor Arsinoe játékba jön, azonnal kapsz 4 érmét, és minden más játékos elveszít annyi érmét, ahányadik Korban épp jártok: 1 érmét az I. Korban, 2 érmét az II. Korban, 3 érmét az III. Korban. 
 

ASPASIA  (Cities) 
Miután játékba került, kapsz egy diplomáciajelzőt. A játék végén 2 győzelmi pontot kapsz. 
 

ATTILA  (Myths) 
Miután játékba került, 1-1 érmét kapsz a banktól minden általad megszerzett pajzs szimbólum után.  Például: ha felépíted a „Walls” piros kártyát, amelyen 2 pajzs szimbólum szerepel, azonnal kapsz a banktól 2 érmét. 
 

BERENICE  (Cities) 
Miután játékba került, minden alkalommal eggyel több érmét kapsz a banktól, amikor bármilyen oknál fogva pénzérmét kapsz a banktól. Fontos: a szomszédjaid által az erőforrás vásárlásaikért neked fizetett érmék nem 
számítanak bankból kapott érméknek. 
 

BILKIS  (Leaders) 
Miután játékba került, körönként egyszer befizethetsz 1 érmét a bankba, hogy kapj egy tetszőleges erőforrást (nyersanyagot, vagy kézműves terméket). 
 

CAESAR  (Leaders) 
Miután játékba került, kapsz 2 pajzsot. 
 

CALIGULA  (Cities) 
Miután játékba került, minden Korban egy fekete kártyát ingyen építhetsz meg. 
 

CERSEI LANNISTER (Promos) 
Miután játékba került, körönként egy téglát, vagy egy papiruszt termel neked. Pontosítás: nem számít barna kártyának, tehát ezt az erőforrást a szomszédjaid nem vásárolhatják meg tőled. 
 

CLEOPATRA (Leaders) 
A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
 

CORNELIA (Leaders Anniversary Pack) 
A játék végén Cornelia 5 győzelmi pontot ad neked, ha több sárga kártyád van, mint bármelyik szomszédodnak (külön-külön kell összehasonlítanod a sárga kártyáid számát a szomszédjaidéval). 
 

CROESUS  (Leaders) 
Miután játékba került, kapsz 6 érmét a banktól. 
 

CYNISCA (Leaders Anniversary Pack) 
A játék végén Cynisca 6 győzelmi pontot ad neked, ha egyáltalán nincs katonai vereségjelződ. 
 

CYRUS  (Ruins) csak a Ruins kiegészítővel együtt használható 
Miután játékba került, azonnal dobd el az egyik romkártyádat. 
 

DARIUS  (Cities) 
A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz, a városodban megépült minden fekete kártyád után. 
 

DINOCTRATES  (Empires) 
A játék végén 4-4 győzelmi pontot kapsz minden 3-as sorozatból álló építési lánc-kártyád után. 
 

DIOCLETIAN  (Cities) 
Miután játékba került, minden városodban megépített fekete kártyád kijátszása után 2-2 érmét kapsz a banktól. Diocletian-nak nincs hatással a játékba kerülése előtt már a városodban megépült fekete kártyáidra. 
 

ENHEDUANNA (Leaders Anniversary Pack) 
A játék végén Enheduanna +1 tudományos szimbólumot biztosít számodra abból a típusból, amiből a legtöbbed van. Például: a gízai piramisok csodatáblával játszó játékosnak a játék végére  2 szextáns, 1 kőtábla és 1 
fogaskerék tudományos szimbóluma lett. Enheduanna +1 szextánst fog neki adni,  mivel abból van neki a legtöbb. A fordító megjegyzése: ha több szimbólumodból is egyformán „legtöbbed” van, válassz közülük egyet. 
 

ESTEBAN (Promos) 
Miután játékba került, a játék hátralévő részében egyszer „lefagyaszthatod” a kezedben lévő Korkártyákat. A Korkártyák átadása lépés előtt kell bejelentened, hogy használni akarod Esteban képességét. Ha így tettél, tartsd 
meg a kezedben lévő Korkártyákat még egy körre, és a szomszédodban ülő játékosok úgy adják tovább a saját Korkártyáikat, mintha te nem is lennél ott. A következő körtől ismét normál módon folytatódik tovább a 
Korkártyák átadása. A Kurtizánok Céhe hatástalan Estebanra, így őt nem lehet „lemásolni”.  Megjegyzés: Estreban használatát azzal jelezheted, hogy elforgatod a kártyáját 90°-al. 
 

EUCLID (Leaders) 
Kapsz egy szextáns szimbólumot, melyet beleszámolhatsz a játék végén a zöld kártyáidon lévő tudományos szimbólumaid közé. 
 

EURYDICE  (Sailors) csak a Sailors kiegészítővel együtt használható 
Miután játékba került, minden városodban megépített narancssárga kártyád kijátszása után 2-2 érmét kapsz a banktól. Xenophon-nak nincs hatással a játékba kerülése előtt már a városodban megépült narancssárga 
kártyáidra. 
 

EURYPYLE (Leaders Anniversary Pack) 
A játék végén Eurypyle 5 győzelmi pontot ad neked, ha több piros kártyád van, mint bármelyik szomszédodnak (külön-külön kell összehasonlítanod a piros kártyáid számát a szomszédjaidéval). 
 



GILGAMESH  (Myths) 
Miután játékba került, minden Kor legvégén mind a 2 kezedben lévő kártyádat megtarthatod, és mind a kettővel végrehajthatsz 1-1 akciót a normál szabályok szerint (eldobod 3 érméért cserébe, megépíted a városodban, 
felhasználod egy csodaszinted megépítéséhez. Pontosítás: a városod által termelt erőforrásaid frissülnek a 2 kártyád megépítése között. 
 

GORGO (Leaders Anniversary Pack) 
A játék végén Gorgo minden azonos értékű katonai győzelmi jelződ után annyi győzelmi pontot ad, mint amennyi a jelző-párodon szerepel. Gorgo az összes jelző-párod után megadja a győzelmi pontokat. Például: a játék 
végén rendelkezel 2 db +1-es, 1 db +3-as és 2 db +5-ös katonai győzelmi jelzővel. Gorgo a +3-as után nem ad győzelmi pontot, mivel abból csak egy van nálad, de a két +1-es után 1 győzelmi pontot ad, a két +5-ös után pedig 5-öt 
(azaz összesen 6-ot). 
 

HAMMURABI (Leaders) 
Miután játékba került, minden kék kártyádat egy tetszőleges erőforrásért (nyersanyag vagy kézműves termék) kevesebbért építheted meg. 
 

HATSHEPSUT  (Leaders) 
Miután játékba került, minden alkalommal, amikor erőforrásokat vásárolsz az egyik szomszédodtól, 1 érmét kapsz a banktól. Hatshepsut körönként és szomszédonként csak 1-1 érmét hozhat. Fontos: a banktól az érmét csak 
azután kapod meg, MIUTÁN a teljes vételárat kifizetted a szomszédodnak. Megjegyzés: a nem hivatalos kiegészítőkkel lehetséges, hogy ne csak a 2 szomszédodtól vásárolj. Hatshepsut körönként és minden más játékosonként 
csak 1-1 érmét hozhat, ha bármilyen hatás következtében engedélyezett a szomszédjaidon kívül más játékosoktól való vásárlás. 
 

HANNIBAL  (Leaders) 
Miután játékba került, kapsz 1 pajzsot. 
 

HERACLES  (Myths) 
A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz, ha egyetlen csodaszintet sem építettél fel a csodádban. Pontosítás: ha akár 1 csodaszinted is fel van építve a játék végén, Harecles egyetlen győzelmi pontot sem ad. 
 

HIRAM (Leaders) 
A játék végén 2-2 győzelmi pontot kapsz, a városodban megépült minden lila kártyád után. 
 

HYPATIA  (Leaders) 
A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz, a városodban megépült minden zöld kártyád után. 
 

HYPATHIE  (Sailors) csak a Sailors kiegészítővel együtt használható 
A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz, a városodban megépült minden narancssárga kártyád után. 
 

IMHOTEP (Leaders) 
Miután játékba került, minden csodaszintedet egy tetszőleges erőforrásért (nyersanyag vagy kézműves termék) kevesebbért építheted meg. 
 

JUSTINIAN  (Leaders) 
A játék végén 3-3 győzelmi pontot kapsz, minden teljes piros-kék-zöld kártyasorozatodért. 
 

LEONIDAS (Leaders) 
Miután játékba került, minden piros kártyádat egy tetszőleges erőforrásért (nyersanyag vagy kézműves termék) kevesebbért építheted meg. 
 

LUIS (Promos) 
A játék végén 7 mínusz a katonai győzelemjelzőid száma győzelmi pontot kapsz. Például: ha a játék végén 3 katonai győzelemjelződ van, Luis 7-3 = 4 győzelmi pontot ad. 
 

MAECENAS  (Leaders) 
Miután játékba került, minden további vezetődet ingyen toborozhatod, vagyis nem kell értük kifizetned a kártyán feltüntetett érméket. 
 

MAKEDA (Leaders Anniversary Pack) 
A játék végén Makeda 5 győzelmi pontot ad neked, ha több érméd van, mint bármelyik szomszédodnak (külön-külön kell összehasonlítanod az érméid számát a szomszédjaid érméinek számával). 
 

MARDUK  (Sailors) csak a Sailors kiegészítővel együtt használható 
Miután játékba került, minden Korban 1-1  narancssárga kártyádat ingyen építheted meg a városodban. 
 

MIDAS  (Leaders) 
A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz, minden 3 érméd után. Ezek a pontok hozzáadódnak az alapértékeléskor kapott pontjaidhoz, azaz 3 érme 2 győzelmi pontot fog érni, 1 helyett. 
 

NABONIDUS  (Ruins) csak a Ruins kiegészítővel együtt használható 
Miután játékba került, kapsz 1 újjáépítés-jelzőt. 
 

NEBUCHADNEZZAR (Leaders) 
A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz, a városodban megépült minden kék kártyád után. 
 

NEFERTITI (Leaders) 
A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
 

NERO  (Leaders) 
Miután játékba került, minden elnyert katonai győzelmi jelző után 2-2 érmét kapsz a banktól.  Nerónak nincs hatással a játékba kerülése előtt már megszerzett katonai győzelmi jelzőidre. 
 

NIMROD (Promos) csak a Bábel kiegészítővel együtt használható 
Miután játékba került, minden általad a Bábel-toronyba beépített Bábel-lapkád után 3-3 érmét kapsz a banktól. A játék végén minden általad a Bábel-toronyba beépített Bábel-lapkád után 1-1 győzelmi pontot kapsz. 
 

NITOCRIS (Leaders Anniversary Pack) 
Amikor játékba jön, kapsz egy, az adott Korban használt katonai győzelmi jelzőt:  +1-es jelzőt az I. Korban, +3-as jelzőt II. Korban, +5-ös jelzőt III. Korban. 
 

OCTAVIA (Leaders Anniversary Pack) 
Miután játékba jött, minden alkalommal, amikor felépíted az egyik csodaszintedet, kapsz 2 érmét, és minden más játékos elveszít 1-1 érmét. 
 

ODYSSEUS  (Myths) csak a Myths kiegészítővel együtt használható 
Miután játékba került, ingyen játszhatod ki az összes mítoszkártyádat. 
 

PLATO  (Leaders) 
A játék végén 7-7 győzelmi pontot kapsz minden teljes barna-szürke- kék-sárga-zöld-piros-lila kártyasorozatodért. 
 

PRAXITELES (Leaders) 
A játék végén 2-2 győzelmi pontot kapsz, a városodban megépült minden szürke kártyád után. 
 

PERICLES (Leaders) 
A játék végén 2-2 győzelmi pontot kapsz, a városodban megépült minden piros kártyád után. 
 

PHIDIAS (Leaders) 
A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz, a városodban megépült minden barna kártyád után. 
 

PHRYNE (Leaders Anniversary Pack) 
A játék végén Phryne 5 győzelmi pontot ad neked, ha több kék kártyád van, mint bármelyik szomszédodnak (külön-külön kell összehasonlítanod a kék kártyáid számát a szomszédjaidéval). 
 

PTOLEMY (Leaders) 
Kapsz egy kőtábla szimbólumot, melyet beleszámolhatsz a játék végén a zöld kártyáidon lévő tudományos szimbólumaid közé. 
 



PYTHAGORAS (Leaders) 
Kapsz egy fogaskerék szimbólumot, melyet beleszámolhatsz a játék végén a zöld kártyáidon lévő tudományos szimbólumaid közé. 
 

RAMSES  (Leaders) 
Miután játékba került, minden lila céhkártyát ingyen építhetsz meg, vagyis nem kell értük kifizetned a kártyán feltüntetett érméket és erőforrásokat. 
 

RAMSES II  (Sailors) csak a Sailors kiegészítővel együtt használható 
Amikor játékba kerül, azonnal kapsz egy rajtaütésjelzőt. A játék végén 2 győzelmi pontot kapsz. 
 

ROBERT BARATHEON (Promos) 
Miután játékba került, kapsz 3 védekező pajzsot. Megjegyzés: A védekező pajzzsal nem nyerhetsz katonai konfliktust, de esetleg elkerülheted, hogy legyőzzenek. Ha a védekező pajzsok nélkül több pajzsod van, mint 
valamelyik szomszédodnak, te nyered a katonai konfliktust. Ha viszont csak a védekező pajzsokkal együtt van több (vagy egyforma számú) pajzsod, mint valamelyik szomszédodnak, akkor ezen szomszédod nem kap 
győzelemjelzőt a veled folytatott összecsapás miatt, és te sem kapsz vereségjelzőt. 
 

ROXANA (Leaders Anniversary Pack) 
Miután játékba jött, minden alkalommal, amikor bármelyik szomszédod felépíti az egyik csodaszintjét, kapsz 2 érmét. 
 

SAPPHO (Leaders) 
A játék végén 2 győzelmi pontot kapsz. 
 

SEMIRAMIS  (Cities) 
Miután játékba került, minden katonai vereségjelződ egy pajzsnak számít. Megjegyzés: a tévedések elkerülése érdekében tedd a katonai vereségjelzőidet Semiramis kártyájára. 
 

SOLOMON  (Leaders) 
Miután játékba került, választhatsz egy kártyát az eldobott kártyák közül, és ingyen megépítheted azt a városodban. 
 

SPARTACUS  (Myths) 
Miután játékba került, a két szomszédos város nem kap az általuk felépített céhkártyák után győzelmi pontokat a te városodban felépített Korkártyák után. Például: a szomszédod városában felépített kereskedőcéh (Traders 
Guild) után a szomszédod nem kap győzelmi pontokat a te városodban felépített zöld tudományos létesítményeidért (a másik szomszédja városában felépített zöld Korkártyák után természetesen ettől még továbbra is kap 
győzelmi pontokat). 
 

STEVIE (Promos) 
Ha Steviet játszod ki, akkor ne tedd a vezetőid közé, hanem felhasználhatod arra, hogy egy még megépítetlen csodaszintedet megépítsd a kártyájával. Stevie ára egyenlő a vele megépített csodaszint összes érmeköltsége, +1-1 
érme minden egyes szükséges erőforrás után. (Például: ha egy csodaszint megépítése 2 érmébe, 1 fába és 1 üvegbe kerül, akkor ezt a csodaszintet Stevie segítségével 2+1+1 = 4 érméért építheted meg.) Csúsztasd Stevie 
kártyáját képpel felfelé a csodaszinted alá. Megjegyzés: Stevie áldozatul eshet a Kurtizánok Céhének. Ez esetben a Céhet irányító játékos a céhkártyáját teheti be képpel felfelé a csodaszintje alá (továbbra is a városban 
megépített céhkártyának számít). Stevie  kártyáját is bele kell számítani a Diplomaták Céhébe, illetve minden olyan hatásba, ahol a felfogadott vezetőid száma fontos. Imhotep nem lesz hatással Stevie-re. 
 

TELESILLA (Leaders Anniversary Pack) 
Amikor Telesilla játékba jön, dobd el az ÖSSZES katonai vereségjelződet (a piros színű, -1-es jelzők). Minden más játékosnak el kell dobnia 1-1 tetszőleges, általuk kiválasztott katonai győzelmi jelzőjét. Pontosítás: ha Telesilla 
játékba jövetelével egyidejűleg valaki katonai győzelmi jelzőt kapna, előbb kapja meg a jelzőjét, mielőtt egy jelzőt el kellene dobnia. 
 

THEANO (Leaders Anniversary Pack) 
A játék végén Theano 5 győzelmi pontot ad neked, ha több zöld kártyád van, mint bármelyik szomszédodnak (külön-külön kell összehasonlítanod a zöld kártyáid számát a szomszédjaidéval). 
 

TOMRYS  (Leaders) 
Miután játékba került, a katonai konfliktusok megoldása során minden vereségjelzőt, amit te kapnál meg, a téged legyőző városhoz kerül. Megjegyzés: Tomrys nem fejti ki a hatását, ha te nyersz meg egy katonai konfliktust, 
illetve ha a katonai konfliktuson kívül bármi más módon kerül hozzád vereségjelző. Tomrys játékba kerülése előtt már nálad lévő vereségjelzőkre sincs hatása. 
 

TYRION LANNISTER (Promos) 
Miután játékba került, a továbbiakban minden nőnemű vezetőkártyát 2 érmével kevesebbért játszhatod ki. A játék végén 3-3 győzelmi pontot kapsz minden nőnemű vezetőkártyád után. Megjegyzés: a vezetőkártyákon nem 
szerepel a vezető neme, de a grafikájából ez egyértelműen kiderül. 
 

VARRO (Leaders) 
A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz, a városodban megépült minden sárga kártyád után. 
 

VERCINÉTORIX (Myths) 
Miután játékba kerül, azonnal elcserélheted 2 darab -1 győzelmi pontot érő vereségjelződet 1 darab +3 győzelmi pontot érő győzelemjelzőre. Ezt a játék során csak egyetlen alkalommal teheted meg, amikor felfogadod ezt a 
vezetőt. Ha nincs 2 darab -1 győzelmi pontot érő vereségjelződ abban a pillanatban, amikor ezt a vezetődet felfogadod, akkor ennek a vezetőkártyának nincs semmilyen hatása. 
 

VITRUVIUS  (Leaders) 
Miután játékba került, minden alkalommal, amikor egy építési lánc segítségével ingyen építesz meg a városodban egy kártyát, 2-2 érmét kapsz a banktól. Vitruviusnak nincs hatással a játékba kerülése előtt már láncépítéssel 
megépített kártyáidra. 
 

WIL (Promos) 
Miután játékba került, minden ellenfelednek el kell dobnia 1-1 vezetőkártyáját, képpel lefelé, majd húzniuk kell a vezetőkártya-pakliból maguknak egy új vezetőkártyát. A Wil miatt eldobott vezetőkártyákat végignézheted, 
egyet felfogadhatsz ingyen, a többit pedig tedd vissza a játék dobozába. Megjegyzés: ha valaki egy már felfogadott vezetőkártyáját dobja el, nem kapja vissza annak árát, és az újonnan húzott vezetőkártyáját sem fogadhatja 
fel már ezen Kor vezetőfázisában. Ha Wilt a III. Kor vezetőfázisában fogadtad fel, a képessége még azelőtt lép működésbe, mielőtt mindenki visszatenné a játék dobozába a nála maradt 4. fel nem fogadott vezetőkártyáját. Ez 
utóbbi esetben az új vezetőkártya húzását nyugodtan ki lehet hagyni. Wil képessége azután lép csak működésbe, miután a vele egy időben kijátszott, azonnali hatású vezérkártyák hatása működésbe lépett (például miután a 
Cruesust kijátszó játékos megkapta a banktól a 6 érméjét). 
 

XENOPHON  (Leaders) 
Miután játékba került, minden városodban megépített sárga kártyád kijátszása után 2-2 érmét kapsz a banktól. Xenophon-nak nincs hatással a játékba kerülése előtt már a városodban megépült sárga kártyáidra. 
 

ZENOBIA (Leaders) 
A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
 


