
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RRRaaajjjooonnngggóóóiii    kkkiiieeegggéééssszzzííí tttőőő   AAAnnntttoooiiinnneee   BBBaaauuuzzzaaa   777   WWWooonnndddeeerrrsss    jjjááátttééékkksssooorrrooozzzaaatttáááhhhooozzz...    
  fff ooo rrr ddd ííí ttt ooo ttt ttt aaa :::    BBBeeeooorrrnnn   ((( 222 000 111 666)))    

 

 
 

 SZABÁLYOK 



 
 
 
 

„Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt.”   
(Platon) 

 
 
 
 
 
 

JÁTÉKTARTOZÉKOK 
 

 � 50 új csodatábla 
 � 50 új csodakártya 
 � 12 Corropolis-jelző 
 � ez a szabálykönyv 
 



 

BEVEZETŐ 
 

50 új csodatábla! Ez pontosan 7x7 csodát jelent + 1 ráadást. Nem biztos, hogy mindegyikkel meg fogsz tudni ismerkedni, de mit tegyek? 
Ahogy egyre csak jöttek az újabbnál újabb ötletek, lassan elértük ezt a szimbolikusnak tekinthető számot. Úgy döntöttem hát, megosztom 
veletek mindegyiket. 
 

Ez egy nem hivatalos 7 Wonders (7 Csoda) kiegészítő, mégis arra törekedtünk, hogy a csodáim mindegyike játszható legyen a kiegészítők 
nélkül is. Kivéve egyet (illetve még egyet, amelynek az egyik oldala igazából csak a Leaders, Cities és Myths kiegészítőkkel együtt 
játszható, de ezen is van alternatív jutalom). Azt a bizonyos egyet leszámítva a csodatáblákkal való játékhoz tehát nincs szükség a 
kiegészítőkre, a diplomáciajelzőket és az adósságjelzőket leszámítva. Azaz a legtöbb csodám magával az alapjátékkal együtt is jól játszható. 
 

Hogy megtartsam az eredeti 7 Csoda játék hangulatát, az általam készített csodatáblákkal is az ókori világ egy-egy városa felett veheted át 
az irányítást, a Földközi tenger szélétől, a Nílus illetve Indus folyókig. 
 

Az egyik alapvető különbség az általam készített csodatáblák és az alapjáték csodái között az, hogy általában nem valamilyen kezdő 
nyersanyagot adnak (agyag, kő, papirusz, stb.), hanem speciális csodaképességekkel rendelkeznek (hetet kivéve) amiket a játék során 
legalább egyszer használhatsz. Ebből a szempontból közelebb állnak a csodatábláim a később megjelent Rómához, Brüsszelhez és a Catan 
csodáihoz. 
 

Egyes csodák bonyolultsága talán eltántoríthatja a kezdő játékosokat, de biztos vagyok benne, hogy ők is találnak majd az 50 között szép 
számmal „egyszerű” csodatáblákat, vagy „könnyű” csodatábla oldalakat. 
 

Törekedtünk arra, hogy még a legösszetettebbnek tűnő szimbólum is valamelyik már meglévő kiegészítő szimbólumrendszeréből legyen 
átemelve. Ahol új szimbólumot kellett alkotnunk, ott is ügyeltünk rá, hogy annak grafikai stílusa megegyezzen az alapjátékéval, és minél 
egyértelműbb legyen. Ha szükséges, ne habozz egy másodpercet sem: csapd fel ezt a szabálykönyvet, és keresd ki belőle bátran azt a 
csodát, amelynek valamely szimbólumát nem érted! Corro 
 
 

A CSODATÁBLÁK ISMERTETÉSE 
 

A csodatáblákat ABC sorrendbe szedtem, az alábbiak szerint: 
LATINOSÍTOTT GÖRÖG NÉV (A VÁROS NEVE A SAJÁT NYELVÉN) [A VÁROS JELENLEGI NEVE, HA VAN] - MAGA A CSODA 
 

Az összes csodatábla egyes szintjei hasonló szisztéma alapján épülnek fel. A csodatáblák „A” oldala általában 3 és 7 győzelmi pontot ad a 
játék végén, és valamilyen speciális csodaképességet a 2. szinten, míg a „B” oldala ehhez passzoló, de még inkább a speciálitásra kihegyezett 
csodaképességeket tartalmaz. 
 

Sok csodatábla képessége az, hogy egyes játékosok érméket veszítenek. Ha már nincs annyi érméjük, amennyit el kellene dobniuk, célszerű 
az adósságjelzőket használni (akár anélkül is, hogy a fekete városkártyákat amúgy használnátok). Az adósságjelzőket a hivatalos Cities 
(Városok) kiegészítőben találod. 
 

Ugyanez igaz a diplomáciajelzőre is. Néhány csoda diplomáciajelzőt ad, melyeket szintén célszerű a Cities (Városok) kiegészítőből beemelni, 
még ha ezt a kiegészítőt amúgy nem is használjátok. 
 

A következő oldalakon részletezzük az egyes csodatáblák szintjeinek képességeit. 
 
 

JELMAGYARÁZAT 
 

Piros szöveg: figyelmeztetés. 
 

Kék szöveg: megjegyzés. 
 

Lila szöveg: példa. 
 

Szürke szöveg: pontosítás. 
 

Az ilyen csodatáblák használata esetén szükségetek lesz a diplomáciajelzőkre. 
 
Osztatlan piramis: egyes csodatáblák szintjeit ilyen osztatlan piramissal jelöltük meg. Ennek két oka lehet: vagy a csodatábla 
azon oldala csupán egyetlen szintből áll, vagy - amennyiben több szintje is van - ezeket tetszőleges sorrendben meg lehet 
építeni. Ez utóbbiaknál a csodaszintek sorszáma helyett egy-egy kérdőjelet találsz. 

 
 
 



 
 

 

ÁBUDOS (ABYDOS) - NAGY TEMPLOM 
Kezdő csodaképesség: körönként egyszer átalakíthatsz 2 agyagot 1 szövetté, vagy fordítva. 
 
 
 
 
 
 
 

I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz egy diplomáciajelzőt VAGY 7 érmét. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: Kapsz 4 érmét, valamint 1-1 érmét minden nyersanyag szimbólumodért, ami a kereskedelmi kártyáidon található. 
II. szint: Minden lila céhkártyát 2 erőforrással (nyersanyag és kézműves termék) kevesebbért építhetsz meg, és ha megépítesz 
egyet, kapsz 2 érmét. 
III. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden kék kártyádért, VAGY 2-2 győzelmi pontot kapsz minden lila kártyádért. 
 
 

AGBÁTANA (ECBATANA) - 7 FAL 
Kezdő csodaképesség: minden Korban egyszer átfordíthatod a csodatábládat a másik oldalára. Ha már megépítettél egy vagy több 
csodaszintet, azok az átfordítás után is megmaradnak, így a másik oldal szintképességeit tudod majd használni. 

 
 
 
 
 
 
 
I. szint: Minden körben vehetsz a banktól egyetlen tetszőleges erőforrást (nyersanyagot vagy kézműves terméket), 1 érméért 
cserébe. 
II. szint: Kapsz 4 érmét, a játék végén pedig 4 győzelmi pontot. 
III. szint: Minden Kor végén mind a 2 utolsó lapodat megtarthatod, és végrehajthatsz velük egy-egy akciót. 
 

I. szint: Körönként egyszer megduplázhatod egy olyan erőforrásodat, amelyet a városod megtermel. 
II. szint: Kapsz 2 pajzsot, a játék végén pedig 4 győzelmi pontot. 
III. szint: Nézd át az összes eldobott kártyát, válassz közülük egyet, és építsd meg azt a városodban ingyen! 
 
 
 

AKKO (ACRE) - ERŐDÍTMÉNYEK 
Kezdő csodaképesség: az I. Korban semmi, a II. Kor legelején minden más játékosnak el kell dobnia 2-2 érmét, a III. Kor végén kapsz 2 
győzelmi pontot. 

 
 
 
 
 
 
 

I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Amikor egy katonai győzelmi jelzőt kapsz, minden más játékosnak el kell dobnia 1-1 érmét, te pedig kapsz 1 érmét. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: Annyi érmét kapsz, amekkora a különbség a te pajzsaid száma és a bal oldali szomszédod pajzsainak száma között. 
II. szint: Annyi érmét kapsz, amekkora a különbség a te pajzsaid száma és a jobb oldali szomszédod pajzsainak száma között. 
III. szint: A játék végén annyi győzelmi pontot kapsz, amekkora a különbség a te pajzsaid száma és a bal oldali szomszédod 
pajzsainak száma között, PLUSZ amekkora a különbség a te pajzsaid száma és a jobb oldali szomszédod pajzsainak száma között. 
Például: ha neked 5 pajzsod van, a bal oldali szomszédodnak 2, a jobb oldalinak meg 6, akkor (5-2) + (6-5) = 4 győzelmi pontot 
kapsz. 



 
 
 

ALABÁNDA (ALABANDA) - BULEUTÉRION 
Kezdő csodaképesség: a kártyákon szereplő több azonos erőforrás költség helyett csupán egyetlen olyan erőforrást kell megfizetned. 
Például: a „Craftsmens Guild” 2 ércbe és 2 kőbe kerül. Ezt te 1 ércért és 1 kőért építheted meg. 
 
 
 
 
 
 

I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Minden kártya erőforrás szükségletét helyettesítheted érmékkel (1 erőforrás = 1 érme). Például: a „Statue” 1 fába és 2 
ércbe kerül. Fizethetsz akár az 1 fa, akár bármelyik érc, akár az összes nyersanyag helyett 1-1 érmét (így összesen akár 3-at is). 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: 1-1 érmét kapsz mindkét szomszédod által megépített fix győzelmi pontjaik összege után. 
II. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden 3-3 érme után, amivel te és a szomszédjaid rendelkeztek. 
A fordító megjegyzése: ezt egy kicsit erős képességnek érzem, talán jobb lenne a következő módosítással: A játék végén 1-1 
győzelmi pontot kapsz minden 3-3 érme különbség után, amivel te és a bal PLUSZ te és a jobb szomszédod rendelkeztek. 
 
 

ARBELA (ERBIL) - CITADELLA 
Kezdő nyersanyag: agyag. 

 
 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz, ha 2 csodaszintet építettél, VAGY 6 győzelmi pontot, ha teljesen kész a csodád. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: A játék végén 12 MÍNUSZ annyiszor 2 győzelmi pontot kapsz, ahány csodaszintet megépítettél. Például: 3 szintes csoda 
esetén 12 - (2x3) = 6 győzelmi pontot; ha csak ezt a csodaszintet építetted meg, akkor 12 - (2x1) = 10 győzelmi pontot. 
II. szint: Kapsz 3 érmét. 
III. szint: Kapsz 6 érmét. 
II. szint: Kapsz 9 érmét. 
 
 

ARGOLÍDA (ARGOLIS) - ASCLEPIOS SZENTÉLYE 
Kezdő nyersanyag: az I. Korban szövet, a II. Korban papirusz, a III. Korban üveg. 

 
 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz 1 érmét, amikor egy kék kártya építesz, minden más játékos veszít 1-1 érmét, amikor egy zöld kártyát építesz. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz, ha csak egyféle tudományos szimbólumú kártyáid vannak (függetlenül attól, hogy 
ez milyen szimbólum). 
II. szint: Kapsz 6 érmét. 
III. szint: A játék végén 2-2 győzelmi pontot kapsz minden kék és zöld kártyapárodért. 



 
 
 

ARKADÍA (ARCADIA) - MEGALOPOLISZ 
Kezdő csodaképesség: a játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 

 
 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz 1 érmét, amikor egy zöld kártya építesz a láncépítés szabályai szerint, illetve a játék végén 1-1 győzelmi pontot 
kapsz minden láncépítéssel megépített kék kártyád után. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Kapsz 1 diplomáciajelzőt. 
II. szint: Kapsz 1 diplomáciajelzőt. 
III. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz, VAGY 10-10 győzelmi pontot minden felhasználatlan diplomáciajelződ után. 
Megjegyzés: ne feledd, ha vannak diplomáciajelzőid, akkor egyet közülük az adott Kor végén el kell dobnod! 
 
 

BÁSSAI (BASSAE) - APOLLO EPICURIUS TEMPLOMA 
Kezdő csodaképesség: minden körben egyszer átalakíthatsz egy kézműves terméket 2 azonos nyersanyaggá. 
Például: egy szövetet 2 téglává. 

 
 
 
 
 
 
 

I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz 2-2 érmét, minden kereskedelmi kártyádon található kézműves termék szimbólumod után. A játék végén kapsz 2-2 
győzelmi pontot minden kereskedelmi kártyádon található kézműves termék szimbólumod után. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: Amikor megépítesz egy lila kártyát, kapsz 2 érmét. 
II. szint: A játék végén megduplázhatod az egyik lila céhkártyád által adott győzelmi pontokat. 
III. szint: A játék végén 5-5 győzelmi pontot kapsz minden lila kártyapárodért. 
 

 
BYBLOS (BYBLOS) - OBELISK TEMPLOMA  
Kezdő nyersanyag: minden Kor legelején válassz egy kézműves terméket, vagy egy nyersanyagot, amit a városod abban a Korban adni 
fog! 

 
 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 20 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 

I. szint: Kapsz 2-2 érmét minden sárga kártyád után. Minden más játékosnak el kell dobnia 1-1 érmét minden szürke kártyád után. 
Minden piros kártyád +1 pajzsot biztosít neked. A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden kék és zöld kártyádért. 



 
 
 

DÉLOS (DELOS) - OROSZLÁNOS TERASZ 
Kezdő csodaképesség: minden Korban egyszer kicserélheted egy zöld tudományos kártyádat egy másik játékos zöld kártyájára. Figyelj 
oda arra, hogy a csere után egyikőtöknél se legyen két egyforma kártya! 

 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A II. Korban minden zöld tudományos kártyádat ingyen építheted meg. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: Kapsz 1-1 érmét minden barna, szürke és zöld kártyád után. A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden szürke 
kártyád után. 
II. szint: A játék végén 2-2 győzelmi pontot kapsz minden kő és kőtábla szimbólum párosodért. 
 
 
 
 

DELPHOÍ (DELPHI) - THOLOSZ 
Kezdő nyersanyag: minden körben lemásolhatod egyszer a jobb VAGY a bal oldali szomszédod egyik kézműves termékét. 

 
 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden fix győzelmi pont szimbólumod után (legyen az akár kártyáidon, akár a 
csodatábládon). Szimbólumonként 1-1, nem győzelmi pontonként 1-1! 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Kapsz 3-3 érmét a banktól minden szürke kártya után, amelyet a TÖBBI játékos épít fel. 
II. szint: A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 6-6 győzelmi pontot kapsz minden egyes agyag-fa-kő-érc szimbólum négyesedért, amely a kereskedelmi 
kártyáidon szerepel. 
 

 

ELIOÚPOLIS (HELIOPOLIS) - RÉ TEMPLOMA 
Kezdő nyersanyag: érc. 

 
 
 
 
 
 
 
I. szint: Egy agyagot termel. A játék végén 2 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Egy fát termel. Kapsz 4 érmét. 
III. szint: Egy követ termel. A játék végén 6 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: Egy szövetet termel. Minden más játékosnak el kell dobnia 2-2 érmét. 
II. szint: Egy papiruszt termel. Kapsz 1 pajzsot. 
III. szint: Egy üveget termel. A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden kereskedelmi kártyádon szereplő nyersanyag 
szimbólumodért. 



 
 
 

EPIDAÚROU (EPIDAURUS) - THOLOSZ 
Kezdő nyersanyag: szövet. 

 
 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: 1-1 érmét kapsz a szomszédjaid minden szürke és barna kártyája után. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: Minden más játékosnak el kell dobnia 2-2 érmét. A játék végén 2 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz 3 érmét. A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: Kapsz 1 pajzsot. A játék végén 6 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 
 

EÚBOIA (EUBOEA) - ARÉSZ SZENTÉLYE 
Kezdő nyersanyag: papirusz. 

 
 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: 2-2 érmét kapsz a szomszédjaid minden megépített csodaszintje után. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: Kapsz 4 érmét. A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: Kapsz 2 pajzsot. A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz. 
Megjegyzés: egy csodaszinted megépítésénél használhatod az alacsonyabb költséget (normál szintépítés), VAGY a magasabb 
költséget (a magasabb költség mellett NEM kell még az alacsonyabb költséget IS megfizetned). Ez utóbbi esetben a kártyát 
vízszintesen elfektetve tedd a csodatáblád alá, és minden jutalmat duplán kapsz meg. 
 
 

GÁZA (GAZA) - APOLLÓN TEMPLOMA 
Kezdő nyersanyag: az I. Korban semmi, a II. korban válassz egy tetszőleges nyersanyagot vagy kézműves terméket, a III. Korban semmi! 

 
 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A játék végén 10-10 győzelmi pontot kapsz minden teljes agyag-fa-kő-érc-szövet-papirusz-üveg erőforrás szimbólum 
sorozatodért (csak a kereskedelmi kártyáid számítanak). 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Minden kártyát 1 tetszőleges kézműves termékkel olcsóbban építhetsz meg. 
II. szint: Minden kártyát 1 tetszőleges nyersanyaggal olcsóbban építhetsz meg. Például: ha az első 2 csodaszinted már kész, egy 
„Library” kártyát, amely 2 kőbe és 1 szövetbe kerül, csupán 1 kőért megépíthetsz. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

 



 
 
 

GORDION (GORDIUM) - MIDÁSZ SÍRDOMBJA 
Kezdő nyersanyag: az I. Korban válassz egy tetszőleges nyersanyagot, a II. Korban semmi, a III. Korban válassz egy tetszőleges kézműves 
terméket! 

 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Minden más játékosnak el kell dobnia 2-2 érmét. Kapsz annyi érmét, ahány érmét összesen a játékostársaidnak el kellett 
dobniuk. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz, VAGY egy vezetőkártyád dupla annyi győzelmi pontot ad. 
II. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 6 győzelmi pontot kapsz, ha nem játszottál ki egyetlen lila céhkártyát sem. 
 
 
 
 

ÍOS (IOS) - HOMÉROSZ SÍREMLÉKE 
Kezdő nyersanyag: üveg. 
 

 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz 2-2 érmét minden erőforrás szimbólumod után (nyersanyag és kézműves termék, csak a kereskedelmi kártyáid 
számítanak). 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Minden Korban egyszer visszateheted a játék dobozába egy már kijátszott kártyádat, amiért cserébe 6 érmét kapsz. 
II. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz, a szomszédjaid lánc-építéssel felépített összes kártyája után. 
 

 

ISSOS (ISSUS) - CSATATÉR 
Kezdő csodaképesség: körönként egyszer vásárolhatsz a banktól egy tetszőleges erőforrást (nyersanyagot, vagy kézműves terméket) 2 
érméért (ha már legalább 2 pajzsod van), 1 érméért (ha már legalább 5 pajzsod van), illetve ingyen (ha már legalább 7 pajzsod van). 
Pontosítás: ha csak 1 pajzsod van, vagy egyáltalán nincs még pajzsod, nem használhatod ezt a csodaképességet. 

 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Minden egyes katonai győzelmi pont jelződ egyben pajzsnak is számít. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Minden piros kártya erőforrás szükségletét helyettesítheted érmékkel (1 erőforrás = 1 érme). Például: a „Training Ground” 
1 fába és 2 kőbe kerül. Fizethetsz akármelyik nyersanyag helyett 1-1 érmét (mind a 3 helyett összesen 3-at). Kapsz 3 érmét. 
II. szint: Kapsz 10 MÍNUSZ a pajzs szimbólumaid száma érmét. 
III. szint: A játék végén 12 győzelmi pontot kapsz, ha minden Korból 2-2 katonai győzelmi jelzőt szereztél. Csak 6 győzelmi pontot 
kapsz, ha van rajtad kívül legalább még egy ilyen másik játékos is. 
 



 
 
 

KADESH (KADESH) - CSATAMEZŐ 
Kezdő nyersanyag: nincs. 
 

 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 2 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz, ha egyáltalán nincs katonai győzelmi pont jelződ. 
III. szint: A játék végén 6 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: Kapsz 4 érmét. 
II. szint: A játék végén 2 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 6 győzelmi pontot kapsz, ha nincs egyetlen pajzsod sem. 
 
 
 
 

KALKHU (KALKHU) [JELENLEG NIMRUD] – ZIGGURÁT 
Kezdő nyersanyag: fa. 
 

 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz 1-1 érmét a banktól minden barna kártya után, amelyet a TÖBBI játékos épít fel. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Amikor ezt a csodaszintet megépíted, illetve minden további Kor legelején kapsz 3-3 érmét.  
II. szint: Minden lánc-építkezéssel felépíthető kártyát 1 érméért is felépíthetsz, ha nem tudod, vagy nem akarod megfizetni az 
építésének költségeit. Megjegyzés: ha rendelkezel a lánc-építés követelmény kártyájával, akkor természetesen ingyen építheted 
meg, de így megépíthetsz olyan lánc kártyákat is, amelynek a követelmény kártyájával nem rendelkezel. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 

KAPPADOKÍA (CAPPADOCIA) - BARLANGLAKÁSOK 
Kezdő csodaképesség: 1 érmét kapsz minden megépített barna kártyád után. 

 
 

 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Körönként 1 tetszőleges kézműves terméket termel. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: A barna kártyáid érme költségét nem kell megfizetned. 
II. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden erőforrás szimbólumod után (nyersanyag és kézműves terméke, csak a 
kereskedelmi kártyáid számítanak). 

 



 
 
 

KARTHAGO (CARTHAGE) - ANTONIUS FÜRDŐI 
Kezdő nyersanyag: minden olyan barna nyersanyag kártyád mindkét nyersanyagát használhatod, amelyik két különböző nyersanyagot 
termel. Például: a „Tree Farm” amelyik fát VAGY agyagot termel, számodra fát ÉS agyagot is termelni fog. 

 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Minden Korban kicserélheted egy már megépített kártyádat egy eldobottra. Figyelem! Előbb kell kiválasztanod az 
elcserélendő kártyádat, és csak ezután nézheted meg az eldobott lapokat! 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Koronként egyszer 1 körig még megtarthatod a kezedben lévő korkártyákat. A többi játékos az aktuális irány szerint adja 
tovább a kártyáit, csak éppen téged kihagynak. 
II. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 3-3 győzelmi pontot kapsz minden vereségjelző-pajzs szimbólum-1 érme hármasod után. 
 
 
 

KHATTOÚSA (HATTUSA) - KIRÁLYI KAPU 
Kezdő nyersanyag: a játék kezdetén +4 érmét kapsz . 
 

 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Minden sárga kártyád kétszer annyi érmét ad neked, mint amennyit alapból adna. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Kapsz annyi érmét, amekkora a különbség a te érméid száma és a bal oldali szomszédod érméi száma között, PLUSZ 
amekkora a különbség a te érméid száma és a jobb oldali szomszédod érméi száma között. Például: ha neked 5 érméd van van, a 
bal oldali szomszédodnak 2, a jobb oldalinak meg 6, akkor (5-2) + (6-5) = 4 érmét kapsz. 
II. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén annyi győzelmi pontot kapsz, amennyi a két szomszédod érméi közti különbség. 
 
 

KNÔSÓS (KNOSSOS) - MINÓSZ PALOTÁJA 
Kezdő nyersanyag: körönként egyszer lemásolhatod a baloldali szomszédod egyik nyersanyagát, VAGY a jobboldali szomszédod egyik 
kézműves termékét. 

 

 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A játék végén 3-3 győzelmi pontot kapsz minden barna kártyapárodért. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: Minden lánc-építkezésed és/vagy egy sárga kártyád megépítése esetén kapsz 3-3 érmét. 
II. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 4-4 győzelmi pontot kapsz minden barna-szürke-sárga kártyasorozatodért. 

 



 
 

 

KÓPTOS (QIFT) - GEB SZENTÉLYE 
Kezdő nyersanyag: körönként egyszer átalakíthatsz 2 követ 1 üveggé, vagy fordítva. 
 
 
 
 
 
 
 

I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz 4 érmét, valamint 1-1 érmét minden 2 érméd után (beleszámolva a most kapott 4 érmét is). Például: ha volt 7 
érméd, a most kapott 4 érmével együtt (7+4) / 2 = 5 (lefelé kerekítve) extra érmét kapsz, így összesen (7+4+5) = 16 érméd lesz. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Minden kereskedelmi kártyádon lévő kézműves termék szimbólumod egyben pajzsnak is számít. 
II. szint: Kapsz 10 MÍNUSZ a piros és a zöld kártyáid számának összege érmét. Ha 10, vagy több piros és zöld kártyád van 
összesen, nem kapsz semmit, így adósságjelzőt sem. 
III. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden piros VAGY minden zöld kártyádért. 
 

 
 

KÓRINTHOS (CORINTH) - AKROKORINTOSZ 
Kezdő nyersanyag: az I. Korban agyag, a II. Korban fa, a III. Korban kő. 

 
 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz 2-2 érmét, valamint minden más játékosnak el kell dobnia 2-2 érmét minden érc szimbólumod után (csak a 
kereskedelmi kártyáid számítanak). 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Kapsz annyi érmét, ahány vereségjelződ neked és a két szomszédodnak összesen van. 
II. szint: Kapsz annyi érmét, ahány piros kártyád neked, és a két szomszédodnak összesen van. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 

KURÉNE (CYRENE) - APOLLINA KIKÖTŐ 
Kezdő csodaképesség: amikor megépítesz egy csodaszintet, az I. Korban 1, a II. Korban 2, a III. Korban 3 érmét kapsz érte. 

 
 

 
 
 
 
 
 

I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz annyi érmét, ahány sárga kártyád neked és mindegyik NEM szomszédodnak összesen van. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: Nem kell érméket eldobnod, amikor valaki ilyen hatást játszik ki. 
II. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden lánc-építkezéssel megépített kártyád után. 
III. szint: A játék végén 3-3 győzelmi pontot kapsz minden katonai győzelmi pont jelző - vereségjelző párosodért. 

 



 
 

 

MYKENAI (MYCENAE) - OROSZLÁNOS KAPU 
Kezdő nyersanyag: körönként egyszer lemásolhatod a jobb, VAGY a baloldali szomszédod egyik nyersanyagát, ami a kereskedelmi 
kártyáikon szerepel. 
 
 
 
 
 
 

I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz 1-1 érmét, amikor egy fix győzelmi pontot adó kártyát, vagy csodaszintet építesz meg (a győzelmi pont értékétől 
függetlenül minden esetben csak 1-1 érmét). 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Kapsz 1 pajzsot, a két szomszédodnak el kell dobniuk 1-1 érmét. 
II. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 9-9 győzelmi pontot kapsz minden egyes papirusz-szövet-üveg szimbólum hármasodért (csak a 
kereskedelmi kártyáid számítanak). 
 
 

 

ÓASIS SÍBA (SIWA OASIS) - ÁMON TEMPLOMA 
Kezdő csodaképesség: körönként egyszer eldobhatod egy már kijátszott kártyádat 2 érméért cserébe. 

 
 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Minden más játékosnak el kell dobnia 1-1 érmét, amikor egy fogaskerék szimbólumra teszel szert, kapsz 1-1 érmét, amikor 
egy szextáns szimbólumra teszel szert, illetve a játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden kőtábla szimbólumodért. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: A játék végén lemásolhatod egy szomszédod tudományos szimbólumát. 
II. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz, ha csak kétféle tudományos szimbólummal rendelkezel (mindegy melyik 
kettővel). 
III. szint: A játék végén lemásolhatod egy NEM szomszédod tudományos szimbólumát. 
 
 

OSTIA (OSTIA) - 4 SZINTES VILÁGÍTÓTORONY 
Kezdő nyersanyag: körönként egyszer lemásolhatod a baloldali szomszédod egyik kézműves termékét, VAGY a jobboldali szomszédod 
egyik nyersanyagát, ami a kereskedelmi kártyáikon szerepel. 

 

 
 
 
 
 
 

I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz annyi érmét, ahány kék kártyád neked és mindkét szomszédodnak összesen van. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: Minden másnak el kell dobnia 5 MÍNUSZ az összes nyersanyag és kézműves termék szimbólumaik száma érmét (csak a 
kereskedelmi kártyákon lévő szimbólumok számítanak). 
II. szint: Kapsz 12 MÍNUSZ az összes fix győzelmi szimbólumaid száma érmét. Nem a győzelmi pontok összegét kell levonnod, csak 
a szimbólumok számát. 
III. szint: A játék végén 3-3 győzelmi pontot kapsz minden barna és kék kártyapárodért. 

 



 
 

 

OUR (UR) - ZIGGURÁT 
Kezdő csodaképesség: Koronként egyszer beépíthetsz egy 2. kártyát is egy már megépült csodaszinted alá, ha még egyszer kifizeted az 
adott csodaszint építési költségét. Az a csodaszint, ahová 2 kártyát építettél be, duplán adja a jutalmát. 
 
 
 
 
 
 

I. szint: A játék végén 2 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Nézd át az összes eldobott kártyát, válassz közülük egyet, és építsd meg azt ingyen a városodban. 
III. szint: A játék végén 6 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: Kapsz 1 pajzsot. 
II. szint: Kapsz 5 érmét. 
III. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 

 
PASARGADÓN (PASARGADAE) - NAGY CYRUS SÍREMLÉKE 
Kezdő nyersanyag: körönként egyszer átalakíthatsz 2 fát egy papirusszá, vagy fordítva. 

 
 
 
 
 
 
 

I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A játék végén fedd fel azt a kártyát, amivel ezt a csodaszintedet megépítetted. Kétszer annyi győzelmi pontot kapsz, mint 
ahány nyersanyagba és/vagy kézműves termékbe kerül a kártya. Például: ha 2 agyagba és 1 papiruszba kerül (3), 6 pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Annyi érmét kapsz, amennyi a nyersanyag szimbólumaid számának és a kézműves termék szimbólumaidnak számának 
SZORZATA (csak a kereskedelmi kártyáid számítanak). 
II. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 3-3 győzelmi pontot kapsz minden tetszőleges nyersanyag és kézműves termék szimbólum párodért (csak 
a kereskedelmi kártyáidon található szimbólumok számítanak). 
 
 

PEIRAIEÚS (PIRAEUS) - A KIKÖTŐ 
Kezdő nyersanyag: I. Korban kő, II. Korban üveg, a III. Kor végén megtarthatod mind a 2 utolsó kártyádat, és végrehajthatsz velük egy-egy 
akciót (megépítheted, csodaszintet építhetsz vele, vagy eldobhatod 3 érméért cserébe). 

 

 
 
 
 
 
 

I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz 3 pajzsot és 1 diplomáciajelzőt. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: Minden kék kártya erőforrás szükségletét helyettesítheted érmékkel (1 erőforrás = 1 érme). Például: a „Temple” 1 fába, 1 
agyagba és 1 üvegbe kerül. Fizethetsz akármelyik erőforrás helyett 1-1 érmét (mind a 3 helyett összesen 3-at). Kapsz 3 érmét. 
II. szint: Kapsz 4 érmét. A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 10 MÍNUSZ a kék kártyáid száma győzelmi pontot kapsz. 

 



 
 

 

PHÁSIS (PHASIS) [CURRENLTY POTI] - CYBELE TEMPLOMA 
Kezdő nyersanyag: kő. 
 
 
 
 
 
 
 

I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Minden kártyád felépítésének agyagköltsége nullára csökken. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: Kapsz 4 érmét. Mindkét szomszédodnak el kell dobniuk 1-1 érmét. 
II. szint: Minden hátralévő Kor végén megtarthatod mind a 2 utolsó kártyádat, és végrehajthatsz velük egy-egy akciót 
(megépítheted, csodaszintet építhetsz vele, vagy eldobhatod 3 érméért cserébe). 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 

 
PHILIPPÓPOLIS (PHILIPPOPOLIS) - ODEON 
Kezdő nyersanyag: megduplázhatod bármelyik erőforrásodat 1-1 érméért cserébe (bármennyi különböző nyersanyagodat és kézműves 
termékedet megduplázhatod, ugyanazt viszont nem duplázhatod meg még egyszer). 

 
 
 
 
 
 

I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A játék végén 8 győzelmi pontot kapsz, ha van legalább 2-2 sárga, zöld és kék kártyád. Ha van még legalább egy ilyen 
játékos, akkor csak 4 győzelmi pontot. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Minden más játékosnak el kell dobnia annyi érmét, amekkora a különbség a te sárga kártyáid száma és a bal oldali 
szomszédod sárga kártyáinak száma között. 
II. szint: Annyi érmét kapsz, amekkora a különbség a te és a jobb oldali szomszédod zöld kártyáinak száma között. 
III. szint: A játék végén annyi győzelmi pontot kapsz, amekkora a különbség a te és a bal oldali szomszédod-, PLUSZ amekkora a 
különbség a te és a jobb oldali szomszédod kék kártyáitok száma között. 
 

POMPEII (POMPEII) - A VEZÚV 
Kezdő csodaképesség: körönként egyszer vásárolhatsz a banktól egy tetszőleges erőforrást (nyersanyagot, vagy kézműves terméket) 2 
érméért (ha már legalább 1 csodaszintet építettél), 1 érméért (ha már legalább 2-t), illetve ingyen (ha már legalább 3-at). Ha még egy 
csodaszintet sem építettél, nem használhatod ezt a csodaképességet. 

 

 
 
 
 
 
 

I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Minden játékosnak el kell távolítania 1-1 már játékba hozott vezető-, mítosz-, tengerész-, vagy városkártyáját. Válassz 
közülük egyet, és játssz ki ingyen, a többit dobd el a szokott módon a dobott lapok közé, vagy a játék dobozába! 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Minden játékosnak el kell távolítania 1-1 már megépített barna vagy szürke kártyáját. Válassz közülük egy barnát és egy 
szürkét, építsd meg őket ingyen, a többit pedig dobd el! 
II. szint: Minden játékosnak el kell távolítania 1-1 már megépített sárga vagy piros kártyáját. Válassz közülük egy sárgát és egy 
pirosat, építsd meg őket ingyen, a többit pedig dobd el! 
III. szint: Minden játékosnak el kell távolítania 1-1 már megépített kék vagy zöld kártyáját. Válassz közülük egy kéket és egy 
zöldet, építsd meg őket ingyen, a többit pedig dobd el! 



 
 

 

SALAMÍNA (SALAMIS) - SZÍNHÁZ 
Kezdő csodaképesség: az I. Korban megkapod a baloldali szomszédod csodaképességét, a II. Korban megkapod a jobboldali szomszédod 
csodaképességét, a III. Korban választhatsz e kettő közül egyet. 
 
 
 
 
 
 

I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Koronként egyszer kicserélheted a kezedben lévő Korkártyákat egy másik játékossal. Te döntesz, hogy egy Korkártya 
kiválasztása után, vagy az előtt történjen a csere. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Minden más játékosnak el kell dobnia 2 már játékban lévő kártyáját. A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz 1-1 érmét azonnal, a játék végén pedig annyi győzelmi pontot, amekkora a különbség a te és a bal oldali 
szomszédod-, PLUSZ amekkora a különbség a te és a jobb oldali szomszédod összes kártyátok darabszáma között (a vezér-, 
mítosz- és romkártyák nem számítanak). 
III. szint: Dobd el az összes tartozásjelződet, VAGY az összes vereségjelződet! 
 

PASARGADÓN (PASARGADAE) - NAGY CYRUS SÍREMLÉKE 
Kezdő csodaképesség: körönként egyszer vásárolhatsz a banktól egy tetszőleges erőforrást (nyersanyagot, vagy kézműves terméket) 2 
érméért (ha már legalább 1 sárga kártyád van), 1 érméért (ha már legalább 2), illetve ingyen (ha már legalább 3). Ha még egy sárga kártyád 
sincs, nem használhatod ezt a csodaképességet. 

 
 
 
 
 
 

I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz 8 érmét, VAGY minden más játékosnak el kell dobnia 4-4 érmét, VAGY kapsz 4 érmét ÉS minden más játékosnak el 
kell dobnia 2-2 érmét. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Kapsz kétszer annyi érmét, amekkora a különbség a te és a bal oldali szomszédod barna kártyáitok száma között. 
II. szint: Minden más játékosnak el kell dobnia kétszer annyi érmét, amekkora a különbség a te és a jobb oldali szomszédod szürke 
kártyáitok száma között. 
III. szint: A játék végén kétszer annyi győzelmi pontot kapsz, amekkora a különbség a te és a bal oldali szomszédod-, PLUSZ 
amekkora a különbség a te és a jobb oldali szomszédod lila kártyáitok száma között. 
 
 

SAMOTHRÁKI (SAMOTHRACE) - A NAGYOBB ISTENEK SZENTÉLYE 
Kezdő csodaképesség: a játék végén lemásolhatod bármelyik szomszédod egyik tudományos szimbólumát. 
 

 

 
 
 
 
 
 

I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Amikor ezt a csodaszintet megépíted, 3-3 érmét kapsz minden fogaskerék-szextáns-kőtábla tudományos szimbólum 
sorozatodért, a játék végén pedig plusz 3-3 győzelmi pontot. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

? szint: Minden fogaskerék szimbólumod egyben pajzsnak is számít. 
? szint: Kapsz 1-1 érmét minden szextáns szimbólumodért. Ettől kezdve 1-1 érmét kapsz minden megépített szextáns szimbólu-
modért. 
? szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden kőtábla tudományos szimbólumodért. 
Figyelem! Ne feledd, hogy a maszk csodaképesség csak a játék legvégén másol! 



 
 
 

SÁRDIS (SARDIS) - CITADELLA 
Kezdő nyersanyag: az I. Kor legelején kapsz 2 érmét, a II. Korban 1 érc, a III. Korban kapsz 1 pajzsot. 
 

 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Minden más játékosnak el kell dobnia annyi érmét, ahány agyag szimbólumod van, a játék végén kapsz 1-1 érmét ahány 
agyag szimbólumod van (csak a kereskedelmi kártyáidon lévő agyag szimbólumok számítanak). 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Minden körben 1-1 érmével kevesebbért vehetsz meg egy-egy erőforrást (nyersanyagot vagy kézműves terméket) a bal és 
a jobb oldali szomszédodtól. 
II. szint: Minden más játékosnak el kell dobnia 1-1 érmét minden pajzs párodért. 
III. szint: A játék végén annyi győzelmi pontot kapsz, ahány sárga kártyád neked, és a két szomszédodnak összesen van. 
 

 
 

TARSÓS (TARSUS) - KLEOPÁTRA KAPUJA 
Kezdő nyersanyag: az I. Korban agyag, a II. Korban szövet, a III. korban kijátszhatsz egyetlen kártyát ingyen a kezedből (nem lehet sem 
vezető-, sem mítoszkártya). 

 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz 1-1 érmét a bal oldali szomszédod összes kék VAGY zöld kártyája után. Ha választottál, akkor PLUSZ 1-1 érmét a 
jobb oldali szomszédod másik színű (kék vagy zöld) kártyái után, és 1-1 érmét a saját piros kártyáid után. Például: a bal oldali 
szomszédod összes kék és a jobb oldali szomszédos összes zöld kártyája után 1-1 érmét, vagy fordítva. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Az I. és II. Korban dupla annyi katonai győzelmi pont jelzőt kapsz, ha te győzöl. 
II. szint: Kapsz 7 MÍNUSZ a piros kártyáid száma érmét. 
III. szint: A játék végén kapsz 10 MÍNUSZ a vereségjelzőid száma győzelmi pontot. 
 
 

THAPSAKOS (THAPSACUS) - ÚSZÓ HÍD 
Kezdő nyersanyag: az I. Korban fa, a II. Korban papirusz, a III. Kor legelején kapsz 3 érmét. 

 
 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Minden zöld kártya erőforrás szükségletét helyettesítheted érmékkel (1 erőforrás = 1 érme). Például: a „School” 1 fába és 
1 papiruszba kerül. Fizethetsz akármelyik erőforrás helyett 1-1 érmét (mind a 2 helyett összesen 2-t). Kapsz 3 érmét. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Kapsz 2 érmét, amikor egy zöld kártyát megépítesz. 
II. szint: Kapsz 3 MÍNUSZ a fogaskerék szimbólumaid száma pajzsot. (A játék legvégéig igaz, nem csak akkor, amikor ezt a 
csodaszintedet megépítetted.) 
III. szint: A játék végén 9 MÍNUSZ a szextáns szimbólumaid száma győzelmi pontot kapsz. 

 



 
 

THÉBAI (THEBES) - AMENHOTEP PALOTÁJA 
Kezdő csodaképesség: az I. Korban kapsz egy diplomáciajelzőt, a II. Korban 2 pajzsot, a III. Korban 2 védekező pajzsot. (Csak akkor 
számolhatod be a pajzsaid közé, ha valamelyik ellenfeled legyőzne a katonai konfliktusban. Ha a 2 védekező pajzsot beszámítva a konfliktus 
eredménye döntetlen lenne, vagy te győznél, az mindenképp döntetlen eredménynek számít - azaz ezekkel te nem nyerhetsz konfliktust.) 

 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A II. Korban minden piros katonai kártyádat ingyen építheted meg. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: Annak a játékos, aki a legtöbb azonos színű kártyával rendelkezik, el kell dobnia annyi érmét, amennyi ezen kártyáinak a 
darabszáma. Kapsz ennyi érmét. 
II. szint: Minden más játékosnak el kell dobnia 1-1 érmét ha láncépítéssel építi meg egy piros kártyáját. Te megkapod ezeket az 
érméket. 
III. szint: A játék végén 6-6 győzelmi pontot kapsz, minden kék-lila-piros kártyasorozatodért. 
 
 

THÍRA (THERA) [JELENLEG SANTORINI] - AKROTIRI 
Kezdő csodaképesség: a játék végén kapsz annyi győzelmi pontot, amennyi a bal oldali szomszédod legkisebb fix győzelmi pontja és a jobb 
oldali szomszédod legnagyobb fix győzelmi pontja közötti különbség. Például: ha a játék végén a baloldali szomszédod legkisebb fix 
győzelmi pontja 2, a jobboldali szomszédod legnagyobb fix győzelmi pontja pedig 9, akkor 7 győzelmi pontot kapsz. 

 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A II. Korban minden kék civil kártyádat ingyen építheted meg. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: Kapsz kétszer annyi érmét, amekkora a meglévő legnagyobb fix győzelmi pontod értéke. Például: ha a csodaszint 
megépítésekor a legnagyobb fix győzelmi pontot 5, 10 érmét kapsz. 
II. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: Minden más játékosnak el kell dobnia annyi érmét, amekkora a meglévő legkisebb fix győzelmi pontod értéke. 
 
 
 

TÍRYNTHA (TIRYNS) - CIKLOPKŐ FAL 
Kezdő csodaképesség: körönként egyszer eldobhatod az egyik már megépült csodaszinted alatti kártyát, amiért 4 érmét kapsz a banktól. 
Ezt a csodaszintet később újra megépítheted (az „A” oldal esetén a sorrend betartásával). 

 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. (A megépítéséhez kell lennie legalább 1 pajzsodnak, amit nem kell eldobnod.) 
II. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. (Az egyik VAGY másik költséggel is fizethetsz az építésért.) 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

? szint: Minden más játékosnak el kell dobnia annyi érmét, ahány agyag szimbólumod van (csak a kereskedelmi kártyáidon lévő 
agyag szimbólumok számítanak). 
? szint: Kapsz annyi érmét, ahány fa szimbólumod van (csak a kereskedelmi kártyáidon lévő fa szimbólumok számítanak). 
? szint: Minden egyes kő szimbólumod egyben pajzsnak is számít (csak a kereskedelmi kártyáidon lévő kő szimbólumok 
számítanak). 
? szint: A játék végén annyi győzelmi pontot kapsz, ahány érc szimbólumod van (csak a kereskedelmi kártyáidon lévő érc 
szimbólumok számítanak). 

 



 
 
 

TROÍA (TROY) - TRÓJAI FALÓ 
Kezdő nyersanyag: körönként egyszer két tetszőleges nyersanyagodat egy tetszőleges kézműves termékké alakíthatod át. 
 

 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Amikor megépítesz egy piros kártyát, kapsz 3 érmét. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
I. szint: Kapsz 1 pajzsot. 
II. szint: Kapsz annyi érmét, ahány pajzsod van. 
III. szint: A játék végén annyi győzelmi pontot kapsz, ahány pajzsod van. 
 
 

 
 

URUSALIM (JERUSALEM) - SALAMON TEMPLOMA 
Kezdő nyersanyag: körönként egyszer 3 különböző nyersanyagodat és/vagy kézműves termékedet egy negyedik tetszőleges 
nyersanyaggá vagy kézműves termékké alakíthatod át. Például:  1 agyagból, 1 fából és 1 szövetből csinálhatsz bármit, ami nem agyag, fa, 
vagy szövet. 

 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Minden kártyádat egy tetszőleges nyersanyaggal, vagy kézműves termékkel olcsóbban építheted meg. (Nem befolyásolja 
az érmeköltségeket.) 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

? szint: Kapsz 1 kőtábla tudományos szimbólumot. 
? szint: Kapsz 1 fogaskerék tudományos szimbólumot. 
? szint: Kapsz 1 szextáns tudományos szimbólumot. 
 
 
 

YERÍHO (JERICHO) - JERIKÓI TORONY 
Kezdő csodaképesség: ha a kártya eldobása akciót választod, 5 érmét kapsz érte cserébe, 3 helyett. 

 
 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz annyi érmét, ahány fa szimbólumod van. A játék végén annyi győzelmi pontot kapsz, ahány fa szimbólumod van 
(csak a kereskedelmi kártyáidon lévő fa szimbólumok számítanak). 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: Minden egyes kártyát, melyet a csodaszintjeid építésére használtál, fordíts képpel felfelé! Ettől kezdve úgy kell velük 
számolnod, mintha megépítetted volna őket a városodban.  Ettől még a csodaszintjeid továbbra is megépítettnek számítanak. 

 



 
 
 

ZEÚGMA (ZEUGMA) - PATRICIUS HÁZ 
Kezdő nyersanyag: az I. Korban ingyen megépítheted egyetlen kártyádat, a II. Korban érc, a III. Kor végén megtarthatod mind a 2 utolsó 
kártyádat, és végrehajthatsz velük egy-egy akciót (megépítheted, csodaszintet építhetsz vele, vagy eldobhatod 3 érméért cserébe). 

 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Másold le a bal, VAGY a jobb oldali szomszédod 2. csodaszintjét, és annak megépítésének költségét. Ha nincs 2. 
csodaszintje egyik szomszédodnak sem, akkor egy tetszőleges csodaszintjüket másolhatod le. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

I. szint: Kapsz 1 pajzsot. A szomszédjaidtól minden nyersanyagot 1-1 érmével kevesebbért vehetsz meg. 
II. szint: Kapsz 1 pajzsot. A szomszédjaidtól minden kézműves terméket 1-1 érmével kevesebbért vehetsz meg. 
III. szint: Kapsz 1 pajzsot. Kapsz 1-1 érmét a banktól körönként 1-1 alkalommal, amikor a szomszédjaid valamilyen erőforrást 
vásárolnak. (Körönként maximum csak 1-1 érmét kaphatsz így a bal és a jobb oldali szomszédod 1-1 vásárlása után.) 
Figyelem! A „B” oldal csodaszintjeit nem kell megépítened. A játék elején tegyél 3 nem használt kártyát a csodaszintek alá! Minden 
Kor végén, a katonai konfliktus megoldása után, távolíts el 1-1 kártyát (tedd vissza a játék dobozába) balról jobbra haladva a 
csodaszintjeid alól, mert azok egymás után leomlanak! Ezeket a szinteket már nem építheted újjá! 
 
 
 
 

 

CORROPOLIS - AZ 50. CSODA 
 

 
Kezdő csodaképesség: vedd magadhoz a jelzett 2 Corropolis-jelző egyikét! Ha az első Corropolis-jelzőt választottad, akkor azt tedd rá az 
egyik csodaszintedre, amelyet ettől kezdve úgy kell tekinteni, mintha már a játék legelején megépült volna anélkül, hogy kártyát csúsztattál 
volna alá! Ha a második Corropolis-jelzőt választottad, akkor azt tedd rá bármelyik játékos csodaszintjére, és innentől megkapod az ő 
csodája alapvető nyersanyagát / csodaképességét te is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
I. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Vegyél el még egyet a kezdő csodaképességnél leírt 2 Corropolis-jelző közül, és használd azt a fent leírtak alapján! 
Figyelem! Egy játékos alapvető nyersanyagát / csodaképességét csak egyszer másolhatod le. 
III. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
 

? szint: Vegyél el egy, a csodaszinten jelölt Corropolis-jelzőt, és tedd az egyik felépített kártyádra! A játék végén 1-1 győzelmi 
pontot kapsz a két szomszédod minden ilyen színű felépített kártyája után. 
? szint: Vegyél el egyet a 4 féle áthúzott nyersanyagot ábrázoló Corropolis-jelző közül, és tedd a csodatábládra! Ettől kezdve az 
elvett jelzőtől függő nyersanyagköltségeket nem kell megfizetned. Például: ha az áthúzott fa jelzőt vetted el, majd egy későbbi 
körben egy 2 fa + 2 agyag építési költségű kártyát szeretnél felépíteni, neked csak a 2 agyagot kell megfizetned. 
? szint: Vegyél el egy, a csodaszinten jelölt Corropolis-jelzőt, és tedd az egyik felépített kártyádra! Ettől kezdve 1-1 aranyat kapsz a 
banktól minden alkalommal, amikor egy ilyen színű kártyát építesz fel a városodban. 
 

Ha használjátok a Sailors kiegészítőt, megépítheted a csodatábla bal oldali csodaszintjét is: vegyél el egy hajóval jelzett 
Corropolis-jelzőt, és tedd egyik ellenfeled általad választott narancssárga színű tengerész kártyájára! Ettől kezdve használhatod 
ellenfeled narancssárga kártyáján lévő nyersanyagát úgy, mintha nálad épült volna meg. Minden alkalommal, amikor ellenfeled 
ezt a kártyáját akarja használni, el kell dobnia 1-1 érmét. 
 

Ha használjátok a Ruins kiegészítőt, megépítheted a csodatábla jobb oldali csodaszintjét is: vegyél el egy újjáépítés-jelzőt, és 
tedd az egyik romkártyádra! 

 
 



 
 

GYIK 
 
K: Használhatjuk az adósságokról szóló szabályt, ha megvan a 

Cities kiegészítő, de nem játszunk vele az új csodatáblákkal 
együtt? 

V: Jó ötlet, ha megvan a Cities kiegészítő, de nem játszotok vele, 
legalább az adósságjelzőket használhatjátok belőle. Természe-
tesen megoldható ezek nélkül is a negatív győzelmi pontok 
jelölése. 

 

K: Több csodaszint és más kiegészítők kártyája is arra utasít, 
hogy nézzem át az eldobott lapokat, válasszak közülük egyet, 
majd építsem azt meg ingyen. Milyen sorrendben kell 
megoldani ezeket, ha több játékos is hasonló utasítást kap az 
adott Korban? 

V: Valóban, sok olyan csodaszint van, ami erre utasíthat, azután 
ott van még jó pár hivatalos és rajongók által készített kártya 
is... Javaslom, hogy ezeket a hatásokat a csodatáblák illetve 
kártyák nevének ABC sorrendjében oldjátok meg. 

 

K: Ha már megépítettem Agbátana „A/2” szintjét, megkaptam a 
4 érmét, majd a következő két Korban kétszer is átfordítom a 
másik oldalára a csodatáblát, ismét megkapom a 4 érmémet? 

V: Természetesen. Az egyéb passzív hatások is a játék végéig 
rendelkezésedre állnak (pl. a 4 győzelmi pont), és ezt a 4 
érmét is újból megkapod, amint a „B” oldaláról ismét az „A” 
oldalára fordítod a csodatábládat. 

 

K: Eltehetem Arkadía diplomáciajelzőit egy következő Korra? 
V: Csak abban az esetben, ha több diplomáciajelzőhöz is jutsz egy 

adott Korban. Ez esetben a Kor legvégén csak az egyiket kell 
eldobnod. 

 

K: Karthago „A/2” esetén mi történik a csereként kijelölt 
lapommal, ha a dobott lapok között nem találok olyan kártyát, 
ami kellene nekem? 

V: Semmi. A kiválasztott kártyát csak akkor kell eldobnod, ha 
elveszel egy neked tetsző lapot a dobottak közül. 

 

K: Khattoúsa „A/2” esetén ha van egy olyan vezetőkártyám, ami 
érmét ad egy sárga kártya megépítésekor, a csodaképessé-
gem miatt ő is duplán adja az érméket? 

V: Nem. A csodaképesség csak magukra a sárga kártyákra 
vonatkozik. 

 

K: Kóptos csodaképességével ha egy üvegemet 2 kővé alakítom, 
az is 2 pajzsnak számít („B/1”)? 

V: Igen, de ezt csak körönként egyszer teheted meg. 
 

K: Ostia „B/1” esetén ha egy ellenfelemnek ötnél több erőforrása 
van, érméket fog kapni? 

V: Nem, csak éppen nem veszít semmit. 
 

K: Our csodaképességét használva a 2. lapokat is a csodaszintek 
építési sorrendjében kell beépítenem? 

V: Nem, bármelyik már megépült csodaszinted alá tehetsz egy 2. 
lapot is, akár megépült már az összes csodaszinted, akár nem. 

 

K: Our 3 vagy 6 szintes csodának számít tulajdonképpen? 
V: 6 szintesnek, ha minden csodaszintje alatt 2-2 kártya van. 
 

 
K: Philppópolis csodaképességével meg tudok duplázni még 

egyszer egy ugyanolyan erőforrást, ha azt egy másik 
szimbólum adja? 

V: Igen. Egyszerűbben úgy fogalmazhatunk, hogy az ÖSSZES 
rendelkezésedre álló erőforrásodat (nyersanyag és kézműves 
termék) megduplázhatod EGYSZER. Amit már megdupláztál, 
nem használhatod még egyszer. Például: ha van egy „Tree 
Farm” kártyád, ami 1 fát VAGY 1 agyagot ad, bármelyik 
szimbólumát megduplázhatod (azaz kaphatsz 2 fát VAGY 2 
agyagot, de nem mind a kettőt). Ha van egy „Quarry” kártyád, 
ami 2 követ ad, abból akár 4 követ is készíthetsz. 

 

K: Pompeii „A/2” csodaszintjén látható egy narancssárga és egy 
világoskék kártya. Mik ezek és hol találom meg őket? 

V: A narancssárga kártyákat az általam készített Sailors 
kiegészítőben találod (további információkat a szabálykönyv 
utolsó oldalán találsz). A világoskék kártyák mítoszkártyák. 
Ez egy nagyméretű, francia, rajongói kiegészítő, melyet Shima 
alkotott meg, és amely a BGG oldaláról is letölthető, illetve 
megtalálod az alkotó oldalán is: https://gusandco.net/. 
Ezeken a helyeken mind a szabálykönyvet, mind annak 
kinyomtatható mellékleteit is megtalálod. 

 

K: Pompeii „B/1” csodaszint esetén ha minden ellenfelem barna 
kártyát dob, akkor kettőt is megépíthetek közülük? 

V: Nem, csupán egyetlen lapot (azt is csak az építkezés szabályai 
szerint, ha nincs már egy olyan nevű kártyád). 

 

K: Sárdis „B/1” csodaszint esetén ha van egy „Trading Post” és 
egy „Clandestine Dock” kártyám is (Cities), az első nyersanyag 
megvételekor kapok 1 érmét? 

V: Nem, nincs nullánál kisebb ár. Egyszerűen ingyen veheted meg. 
 

K: Yerihó „B/3” csodaszint esetén ha felfedek egy zöld kártyát 
amit korábban beépítettem az egyik csodaszintem alá, és van 
egy másik kártyám, ami 1 érmét ad minden zöld kártya után, 
megkapom ezt az 1 érmét? 

V: Ha a másik kártya a felépítésének pillanatában meglévő zöld 
kártyáid után ad 1-1 aranyat, akkor nem. Ha akkor ad 1-1 
aranyat, amikor felépítesz egy zöld kártyát, akkor az 
átforgatás pillanatában megkapod az 1 érmét. Röviden: a 
passzív kártyák esetén igen, az aktív kártyák esetén nem. 

 

K: Zeúgma „B” oldalán milyen sorrendben kell a csodaszinteket 
megsemmisíteni? 

V: Ahogy írtam is: balról jobbra. A szürke szimbólumokból is 
kikövetkeztethető, hogy először a teteje semmisül meg, utána 
a közepe, a legvégül az alja. 

 

K: Sok csodaképesség leírásánál szerepel a „kereskedelmi 
kártya” kifejezés. Ez mit jelent? 

V: Normál esetben minden barna és szürke, illetve néhány sárga 
kártyát. Ha a Sailors kiegészítővel is játszotok, akkor ide 
tartoznak a narancssárga kártyák egy része is, a Myths 
kiegészítőben lévő világoskék mítoszkártyák egy része is, 
illetve a vezetőkártyák közül is egy pár. Egyszóval minden 
kártya, amelyik nyersanyagot, vagy kézműves terméket ad. 

 



 
 

 
K: Milyen város ez a Corropolis? Semmilyen információt nem 

találtam róla az interneten. És mitől ilyen aranyszínű és 
fénylő? Talán erősebb, mint a többi csodatábla? 

V: Igen, egy picikét... ;) Az én becenevem Corro. Akartam egy 
saját csodát készíteni. Eleinte a szimbolikus jelentőségű 7x7 
darab csodatáblára törekedtünk, mely ugye összesen 49. De az 
50 sokkal jobban hangzik, így eljött az a pillanat, amikor 
egyszer csak ötvenediknek beillesztettem a saját nevemet 
viselő csodámat. Jól látod, ez az egyetlen város, aminek semmi 
köze nincs a történelemhez (és nem valódi várost takar).  

 

 Amint láthatod a „B” oldal osztatlan piramis szimbólumaiból, a 
csodaszintjeit tetszőleges sorrendben építheted meg. Ugyanez 
igaz a két szélső csodaszintre is, amennyiben használjátok a 
Sailors és/vagy a Ruins kiegészítőimet. Ezt a két szélső 
csodaszintet sem kötelező megépíteni a többihez, és akkor is 
játszhatsz a „B” oldalával, ha nem használjátok ezt a 2 
kiegészítőt (vagy nem mind a kettőt). 

 

 Lehet, hogy egy kicsit erősebbnek tűnik, mint a többi 
csodatábla, de szerintem eléggé kiegyensúlyozott maradt a 
kinézete ellenére is.  

 

 
 

 
K: Ha például Salamína csodaképességével lemásolom Corropolis 

csodaképességét, mi történik a megkapott Corropolis-
jelzőmmel? 

V: Mindegy miként másolod le Corropolis csodaképességét, azt 
csak egyszer kaphatod meg. Azaz egyszer választhatsz egyet a 
két felsorolt Corropolis-jelző közül, majd használhatod azt. 
Amikor Salamína csodaképessége a másik szomszédod 
csodaképességét másolja le, elveszíted a Corropolis-jelző által 
biztosított előnyt (de ettől még nem kell eldobnod magát  a 
jelzőt). Ha a III. Korban ismét Corropolis csodaképességét 
akarod lemásolni vele, visszakapod a Corropolis-jelző hatását. 

 

K: Meg kell vásárolnom az általad készített kiegészítőt? 
V: EGYÁLTALÁN NEM! Az általam készített rajongói kiegészítőt 

ingyen letöltheted és kinyomtathatod magadnak. Ez nem az 
én játékom, ez csak egy nem hivatalos, ingyenes kiegészítő 
Antoine Bauza 7 Csoda játéksorozatához. 

 

K: Lenne még pár ötletem a 7 Csoda játék bővítésére, de nem 
eléggé kiforrott, nem egész, vagy csak nem tudom egyedül 
megvalósítani. Megmutathatom nektek? 

V: Persze, én minden esetben a lehető leggyorsabban próbálok 
mindenkinek válaszolni. Hagyj nyugodtan üzenetet a 
honlapomon, vagy keress meg e-mail-ben! 
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RUINS (ROMOK) 
Úgy gondolod, hogy túl sok győzelmi pontot kaptok? Különösen a sok-sok tápos 
kiegészítővel együtt? Ennek most vége! A Romok kiegészítővel a civilizációitok 
hanyatlásnak indulnak. Vissza tudod végül állítani a városod egykori dicsőségét, 
vagy a későbbi Korok emberei már csak annak romjait csodálhatják meg? Ezzel a 
kiegészítővel együtt élvezz egy teljesen új típusú játékmenetet, és igazítsd a 
romjaidhoz a stratégiádat! Vajon ki tudod használni az ellenfeledet sújtó 
korlátozásokat, miközben újjáépíted a saját birodalmadat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAILORS (TENGERÉSZEK) 
Irány a fedélzet és egy jó kis tengeri utazás! Kereskedj bármelyik játékostársaddal a 
kibővült kereskedelmi képességeidnek köszönhetően! Kedveled a játékosok közti 
interakciókat, de szeretnél egy kicsit harciasabb lenni? Nos, végül is, akár meg is 
támadhatod játékostársaidat ahelyett, hogy kereskednél velük! Döntsd el, hogy ki 
lesz végül az úr a tengereken! Ellenőrizd a katonai és kereskedelmi útvonalakat, és 
fedezz fel egy új játékmódot! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPCSOLATOK 
 

Tájékozódj a legújabb kiadványainkról, és a korábbiak legfrissebb verzióiról a honlapom segítségével, ahonnan - többek között - a 
7 Wonders: Collections kiegészítő nyomtatnivalóit is letöltheted: 
www.corrojeux.wordpress.com     (https://corrojeux.wordpress.com/2014/03/28/7wonders-collection-mega-wonderpack/ ) 
Ne habozz megjegyzéseket küldeni nekem, vagy kérdéseket feltenni! Ha van valamilyen szabályelképzelésed, vagy bármilyen kérdésed, 
amire a GYIK-ban nem találtad meg a választ, írj bátran! 
aurelienlezaire@live.com 
 
 

 


