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 HÁZISZABÁLY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bevezető 
 

Antoine Bauza mester zseniális 7 Wonders (7 Csoda) sorozatának minden bizonnyal az egyetlen, sokakat megosztó kiegészítője lett a Babel. Amíg a Nagy Mű projectjeinek 
építése (vagy nem építése) egy viszonylag szórakoztató feladat, magának Bábel tornyának a felhúzása sok játékos számára csak nyűg, nemszeretem, felesleges dolog. A számtalan 
kiegészítőnek hála ugyanis nagyon ritkán kerül a játékos kezébe felesleges kártya - olyan, amelyek közül egyet sem akar megépíteni a városába -, és még ritkábban fordul elő, hogy ezt 
a lapot még csodaszint építésére sem tudja felhasználni. Így azután a legtöbb játékunkban általában 2-3 Bábel toronylapka került csak megépítésre a toronyalapon, hiszen szinte 
mindenki sajnálta 1-2-3 kártyáját eldobni azért, hogy a játék végén csupán 2-5-10 győzelmi ponttal gazdagodjon. Arról már nem is beszélve, hogy a Bábel tornyába beépített pozitív 
hatású lapkák egy játékos összes ellenfelét is erősítik, míg a negatívak őt is épp úgy akadályozhatják, így maga a beépítésük is megkérdőjelezhető. 

 

A fentiek miatt már régóta gondolkodom azon, hogyan lehetne a Bábel kiegészítőhöz kapott toronylapkákat valahogy kicsit izgalmasabban, érdekesebben felhasználni annál, 
mint amit Bauza mester elképzelt. Az első dolog, amit mindenképpen szerettem volna megoldani az volt, hogy a toronylapkákat ne kártya eldobásával kelljen megépíteni. Ehhez kiváló 
ötletet leltem a 7 Wonders: Towers rajongói kiegészítő 8 játékosoknak kitalált kereskedelmi szabályában, amit szemrebbenés nélkül le is nyúltam, és adaptáltam ebbe a verzióba. A 
másik dolog, amit pedig mindenképp meg akartam változtatni, hogy a felépített toronylapkák legyenek sokkal „személyesebbek”, azaz a hatásuk az összes játékos helyett csupán egy 
játékosra vonatkozzanak. Igaz, az általam elképzelt háziszabályban elmarad a közös nagy Bábel tornyának építése, de talán így is bele lehet képzelni az építkezés kaotikus voltát, 
amikor mindenki a saját feje után próbálja a saját tornyocskáját felhúzni, hiszen már elveszett a közös nyelv, amivel az építők együtt tudnának egy égig érő csodatornyot emelni. 

 

Beorn 
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Játékelőkészületek 
 
Keverjétek meg képpel lefelé a 24 (ha a 3 pótlapkát házilag 
elkészítettétek, akkor a 27) toronylapkát. 
 

Ha több hivatalos, és nem hivatalos kiegészítővel is 
játszotok, akkor az alábbi sorrendben kell elvégezni a 
különböző játék eleji fázisokat: alapfázis (Towers), Nagy 
Mű kártya felcsapása (Babel), romfázis (Ruins), torony- 
fázis (lásd alább), imafázis (Myths), vezetőfázis (Leaders). 

 

Toronyfázis 
 
 2-4 játékos esetén ossz minden játékosnak képpel lefelé  

5-5 toronylapkát.  
 5-6 játékos esetén ossz minden játékosnak képpel lefelé  

4-4  toronylapkát. 
 7-8 játékos esetén ossz minden játékosnak képpel lefelé 

3-3 toronylapkát. 
 Ha 9-en játszanátok, akkor a házilag elkészített 

pótlapkákat is használnotok kell. Ez esetben is ossz 
minden játékosnak 3-3 toronylapkát. 

 Extrém esetben, ha 10-en játszanátok, akkor ossz 
minden játékosnak képpel lefelé 2-2 toronylapkát. 

 

A kimaradt toronylapkákat tedd vissza a játék dobozába 
anélkül, hogy megnéznéd őket. Ezekre nem lesz már 
szükség a játék során. 
 

Ezután a már jól ismert szabályok szerint draftoljátok el a 
kapott toronylapkákat, a lapka hátoldalán jelzett (az 
óramutató járásával ellentétes) irányba, majd dobjatok el a 
nálatok lévő lapkák közül annyit, hogy maximum 4 
maradjon (több játékos esetén kevesebb lapkátok lesz.) 

A kapott toronylapkákat a felhasználásukig mindenki 
(praktikusan) tárolja a csodatáblája jobb oldala mellett, 
egy képpel lefelé fordított kupacban (hisz balra kerül-
nek a vezetőkártyák, és esetleg a romkártyák). 

 

Toronylapkák megépítése 
 

Bármelyik akciód előtt, vagy akciód után, megépíthetsz 
egy toronylapkát a csodatáblád melletti kupacból, az 
alábbi szabályok betartásával. 
 

 Ha már nincs toronylapka a csodatáblád mellett, 
értelemszerűen nem építhetsz már meg többet. 

 Egy játékkörben csak egyetlen toronylapkát épít-
hetsz meg. 

 Minden toronylapkát egy csodatáblára kell meg-
építened: nézd át a még fel nem használt lapkáid 
kupacát, válassz közülük egyet, majd tedd a lapkát 
képpel fölfele egy csodatábla tetejére. 

 Minden csodatáblán egyszerre maximum két aktív 
toronylapka lehet (ezek egymás mellett egy félkört 
formáznak). Ha újabb toronylapka kerül egy olyan 
csodatáblára, ahol már van legalább két lapka, 
szabadon kiválaszthatod, hogy melyik meglévő, 
felül lévő, látszó toronylapkát akarod vele eltakarni. 

 A pozitív hatású toronylapkákat csak és kizárólag a 
saját csodatábládra építheted meg, illetve - csapat-
játék esetén - a csapattársad csodatáblájára. 

 A negatív hatású toronylapkákat csak és kizárólag 
egy személyes ellenfeled csodatáblájára építhe-
ted meg. Személyes ellenfeled az a játékos, aki 
miatt kaptál bármilyen okból legalább 1 vereség-
jelzőt (ha te győztél egy katonai konfliktusban, 
nem számít az ellenfelednek); illetve az, aki 
bármilyen okból kifolyólag érmét dobatott el
veled, vagy adósságjelző elvételére kényszerített. 

 A kijátszott toronylapkák a játék végéig az adott 
csodatáblán maradnak. A pozitív hatású torony-
lapkák azonnal kifejtik a hatásukat, a negatív
hatásúak csak a következő kör legelejétől kezdve 
fejtik ki. Minden toronylapka hatása szintén a játék 
végéig tart, illetve amíg le nem takarja valaki egy 
másik toronylapkával. 

Építési költség 
 
Minden toronylapka építési költsége attól függ, hogy 
hányadik toronylapkádat építed meg a játék során. 
 

 Ha nincs elég érméd egy toronylapka megépítésére, 
akkor elvehetsz 1-1 adósságjelzőt a közös készletből, 
hogy kapj 1-1 érmét a banktól, amit csak ennek a lapka a 
megépítésére fordíthatsz. 

 Ha az 1. toronylapkádat építed meg a saját csoda-
tábládon, vagy egy szövetségesed csodatábláján (azaz 
ez egy pozitív hatású lapka), esetleg egy személyes 
ellenfeled csodatábláján (azaz ez egy negatív hatású 
lapka), fizess be a bankba 1 érmét, és ezen felül adj 
mindkét szomszédodnak 1-1 érmét a saját készletedből. 
(Összesen: 3 érmét.) 

 Ha a 2. toronylapkádat építed meg, fizess be a bankba 2 
érmét, és ezen felül adj mindkét szomszédodnak 2-2 
érmét a saját készletedből. (Összesen: 6 érmét.) 

 Ha a 3. toronylapkádat építed meg, fizess be a bankba 3 
érmét, és ezen felül adj mindkét szomszédodnak 3-3 
érmét a saját készletedből. (Összesen: 9 érmét.) 

 Ha a 4. toronylapkádat építed meg, fizess be a bankba 4 
érmét, és ezen felül adj mindkét szomszédodnak 4-4 
érmét a saját készletedből. (Összesen: 12 érmét.) 

 

A játék végén 
 
A játék végén, függetlenül attól, hogy hány toronylapkával 
kezdtetek, minden játékos... 
 

 2 győzelmi pontot kap, ha a játék során 1 toronylapkát 
épített meg bármelyik csodatáblán, 

 4 győzelmi pontot kap, ha a játék során 2 toronylapkát 
épített meg bármelyik csodatáblán, 

 6 győzelmi pontot kap, ha a játék során 3 toronylapkát 
épített meg bármelyik csodatáblán, 

 8 győzelmi pontot kap, ha a játék során 4 toronylapkát 
épített meg bármelyik csodatáblán. 

 Ha valaki a játék során nem épített meg egyetlen 
toronylapkát sem, akkor nem kap a toronylapkái után 
győzelmi pontot a játék végén. 
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A játék végi többi pontozás a megszokott módon zajlik. 
 

A toronylapkák pontozásához vagy használjátok a Bábel
kiegészítőhöz adott speciális pontozófüzetet, vagy 
számoljátok bele a csodatáblák által adott győzelmi pontok 
közé, és abba a sorba írjátok az összeget. 
 

Negatív hatású toronylapkák 
 

1-es lapka: Minden alkalommal, amikor az a 
játékos, akinek ez a lapka a csodatábláján van, 
felépít egy katonai (piros) épületet, be kell 
fizetnie a bankba az adott kornak megfelelő 
számú érmét (1 érmét az I. korban, 2 érmét a II. 
korban, illetve 3 érmét a III. korban). Ha nem tud, 
vagy nem akar fizetni, minden ki nem fizetett 
érme után el kell vennie 1-1 adósságjelzőt a közös 
készletből. 
 

3-as lapka: Amíg ez a lapka a 
játékos csodatábláján van, nem 
használhatja sem a dupla, sem a 
vegyes nyersanyagtermelő barna
kártyáit. 
 

4-es lapka: Amíg ez a lapka a 
játékos csodatábláján van, nem 
használhatja egyik sárga, keres-
kedelmet megkönnyítő kártyáját 
sem. 

 
6-os lapka: Mint az 1-es lapka, csak a civil (kék) 
kártyákra vonatkozik. 
 

10-es lapka: Amíg ez a lapka a 
játékos csodatábláján van, 1-1 
érméért többért vehet kézműves 
termékeket. 
 

12-es lapka: Amíg ez a lapka a 
játékos csodatábláján van, 1-1 
érméért többért vehet nyers-
anyagokat. 
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13-as lapka: Minden alkalommal, 
amikor az a játékos, akinek ez a 
lapka a csodatábláján van, felépít egy 
épületet lánc-építéssel, be kell fizet-
nie a bankba az adott kornak meg-
felelő számú érmét (1 érmét az I. 
korban, 2 érmét a II. korban, illetve 3 
érmét a III. korban). Ha nem tud, 
vagy nem akar fizetni, minden ki nem 
fizetett érme után el kell vennie 1-1 
adósságjelzőt a közös készletből. 
 

16-os lapka: Minden alkalommal, 
amikor az a játékos, akinek ez a 
lapka a csodatábláján van, felépíti az 
egyik csodaszintjét, be kell fizetnie a 
bankba az adott kornak megfelelő 
számú érmét (1 érmét az I. korban, 2 
érmét a II. korban, illetve 3 érmét a 
III. korban). Ha nem tud, vagy nem 
akar fizetni, minden ki nem fizetett 
érme után el kell vennie 1-1 
adósságjelzőt a közös készletből. 
 

19-es lapka: Minden alkalommal, 
amikor az a játékos, akinek ez a 
lapka a csodatábláján van, és egy 
győzelemjelzőt kapna, egy korral 
korábbi győzelemjelzőt fog kapni 
helyette. (Az I. korban nem kap 
győzelemjelzőt, a II. korban 1 GyP 
értékű jelzőt kap, a III. korban 3 GyP 
értékű jelzőt kap.) 
 

22-es lapka: Minden alkalom-
mal, amikor egy vereségjelzőt 
kap az a játékos, akinek ez a 
lapka a csodatábláján van, 2 
vereségjelzőt kap 1 helyett. 
 

25-ös lapka (*): Mint az 1-es lapka, csak a 
tudományos (zöld) kártyákra vonatkozik. 

 
 

* Természetesen az általam kitalálttól bármilyen 
eltérő hatású lapkát lehet készíteni házilag, a 
játékhoz mellékelt tartalék (üres) toronylapkákra. 

 

Pozitív hatású toronylapkák 
 

2-es lapka: Mindaddig, amíg ez a lapka a 
játékos csodatábláján van, ingyen építheti meg 
a katonai (piros) épületeit. 
 

5-ös lapka: Mindaddig, amíg ez a lapka a 
játékos csodatábláján van, minden alkalommal, 
amikor megépít egy civil (kék) épületet a 
városában, kap a banktól az adott kornak 
megfelelő számú érmét (1 érmét az I. korban, 2 
érmét a II. korban, illetve 3 érmét a III. korban). 
 

7-es lapka: Mindaddig, amíg ez a 
lapka a játékos csodatábláján 
van,úgy építhet meg lánc-
építéssel kártyákat a városában, 
hogy a követelmény kártya 
valamelyik szomszédja birto-
kában van. 

 

8-as lapka: Mindaddig, amíg ez a lapka a 
játékos csodatábláján van, minden civil (kék) 
épületének építési költségében szereplő erő-
források helyett, fizethet érmével is. Minden 
olyan erőforrás után, amit a játékos nem akar 
megfizetni, 1-1 érmét kell befizetnie a bankba. 
 

 
 
 
 

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 
 
 
 

9-es lapka: Amíg ez a lapka a 
játékos csodatábláján van, 1-1 
érméért kevesebbért vehet min-
den kézműves terméket. 
 

11-es lapka: Amíg ez a lapka a 
játékos csodatábláján van, 1-1 
érméért kevesebbért vehet min-
den nyersanyagot. 
 

14-es lapka: Mindaddig, amíg ez a 
lapka a játékos csodatábláján 
van, minden alkalommal, amikor 
lánc-építéssel épít egy épületet a 
városában, kap a banktól az 
adott kornak megfelelő számú 
érmét (1 érmét az I. korban, 2 
érmét a II. korban, illetve 3 érmét 
a III. korban). 
 

15-ös lapka: Mindaddig, amíg ez a lapka a 
játékos csodatábláján van, ingyen építheti 
meg a csodaszintjeit. 

 
Az eredeti Bábel szabályfüzetben további pontosításokat és 
kiegészítéseket is találsz. 

17-es lapka: Mindaddig, amíg ez a 
lapka a játékos csodatábláján van, 
körönként vagy egy fát, vagy egy 
követ termel. 
 

18-as lapka: Mindaddig, amíg ez a 
lapka a játékos csodatábláján van, 
körönként vagy egy ércet, vagy egy 
agyagot termel. 
 

20-as lapka: Mindaddig, amíg ez a 
lapka a játékos csodatábláján van, 
minden egyedi nyersanyagot előál-
lító barna kártyája végtelen számú 
adott nyersanyagot termel. 
 

21-es lapka: Mindaddig, amíg 
ez a lapka a játékos csoda-
tábláján van, körönként vagy 
egy üveget, vagy egy textilt, 
vagy egy papiruszt termel. 
 

 
* Természetesen az általam kitalálttól bármilyen 

eltérő hatású lapkát lehet készíteni házilag, a 
játékhoz mellékelt tartalék (üres) toronylapkákra. 

23-as lapka: Mindaddig, amíg ez a lapka a 
játékos csodatábláján van, minden céh (lila) 
épületének építési költségében szereplő erő-
források helyett, fizethet érmével is. Minden 
olyan erőforrás után, amit a játékos nem 
akar megfizetni, 1-1 érmét kell befizetnie a 
bankba. 
 

24-es lapka: Mindaddig, amíg ez a lapka a 
játékos csodatábláján van, minden alkalom-
mal, amikor megépít egy céh (lila) épületet a 
városában, kap a banktól 5-5 érmét. 
 

26-os lapka (*): Mindaddig, amíg ez a lapka 
a játékos csodatábláján van, minden alkalom-
mal, amikor megépít egy fekete városkártyát 
a városában, kap a banktól az adott kornak 
megfelelő számú érmét (1 érmét az I. korban, 
2 érmét a II. korban, illetve 3 érmét a III. 
korban). 
 

27-es lapka (*): Mindaddig, amíg ez 
a lapka a játékos csodatábláján van, 
minden alkalommal, amikor eldob 
egy kártyát, 5 érmét kap a banktól, 3 
érme helyett. 
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