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Damietta
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TRIMITHIS

Amheida, El Dakhla

Kártyakínálati terület

Tegyétek a játéktábla mellé. A másik oldalán találtok egy változatot eltérű plusz költségekkel, ami használható a többi játéktáblával is.

Kezdővárosok

A CRETA térképen KNOSSOS a kezdőváros, AEGYPTUS térképen MEMPHIS. A két új város cseréli le “ROMA”-t a
TRIBUNUS és TELEPES kártyán.

Játékelőkészítés
a) A “C” jelű városjelzőket tegyétek vissza a dobozba. A megmaradt 20 városjelzőt helyezzétek le a szokásos módon.
b) A játéktábla jobb felső sarkában lévő kis térkép az új bónuszjelző-terület.
A barna, “?”-jel megjelölt bónuszmezőt hagyjátok üresen.
c) Minden játékos 1 szárazföldi és 1 tengeri telepessel kezd KNOSSOS-ban.

PREFEKTUS személykártya
BIENNOS

Kantanos-Selino

CHERSONASOS

Limenas Chersonisou

ELEUTHERNA

Eleftherna

ELYROS

Rodovani

GAVDOS

Gavdos

GORTYN

Agioi Deka

HIERAPYTNA

Ierapetra

INATOS

Tsoutsouros

ITANOS

Itanos

KNOSSOS

Knossos

KYDONIA

Chania

LAPPA

Argiroupoli

LYKTOS

Lyctus

MATALON

Matala

OLUS

Elounta

PHALASARNA

Phalasarna

POLYRRHENIA

Polirrinia

PRAISOS

Praisos

PSYCHEION

Agios Pavlos

RHETHYMNA

Rhethymno

TARRHA

Agia Roumeli
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Concordia kiegészítők

Concordia Salsa

Britannia / Germania

Gallia / Corsica

a) GAVDOS szigete különálló provincia 1 várossal és változatos provinciabónusszal. Akárki termel GAVDOS-ban, elvesz
egy választása szerinti bónuszárut és letesz egy megfelelő bónuszjelzőt az érme felével felfelé a “?”-jel megjelölt
bónuszmezőre. Ha valaki megszerzi a pénzbónuszt, megkapja ezt a bónuszjelzőt is.
b) Az a játékos, aki begyűjti a pénzbónuszt, kap további 2 sestertiust, ahogy a táblán is látható.

Játékelőkészítés

a) A “B” jelű városjelzőket tegyétek vissza a dobozba. A megmaradt 22 városjelzőt helyezzétek le a szokásos módon.
b) A játéktábla jobb felső sarkában lévő kis térkép az új bónuszjelző-terület.
c) Az “étel” bónuszjelzőt tegyétek KUSH provinciához.
d) Minden játékos 1 szárazföldi és 1 tengeri telepessel kezd MEMPHIS-ban.

ÉPÍTÉSZ személykártya
a) Minden tengeri útvonalat több telepes is elfoglalhat egy időben. A Nílus részei is tengeri útvonalak. A Vörös-tenger nem
kapcsolódik a Nílushoz. A Vörös-tengerre csak TELEPES személykártyával lehet tengeri telepest lerakni.
b) Van egy különleges mező a tömjénkereskedésre - 3 tengeri útvonal találkozásánál a Vörös-tengerben -, és egy másik az
aranykereskedésre - rövid Nílus szakasszal kapcsolódoik MEROE-hez. Annak a játékosnak, akinek a tengeri telepese
egy ezekhez a speciális helyekhez kapcsolódó útvonalon van az ÉPÍTÉSZ akciója végén, a tengeri telepesét az adott
speciális mezőre kell helyeznie. A játék végén a speciális mezőkön álló tengeri telepesek 7 győzelmi pontot érnek (1.
példa). Játékosonként és mezőnként csak 1 tengeri telepes helyezhető le. A speciális mezőn lévő tengeri telepes nem
mozog és nem használható építéshez sem.

PREFEKTUS személykártya

a) Az Nílus éves áradása különösen gyümölcsözővé teszi az 5 nílusi provinciát: KUSH-NUBIA-AEGYPTUS SUPERIORARCADIA és AEGYPTUS INFERIOR. A játékos 1 extra ételt kap, ha abban a provinciában termel, ahol az “étel” bónuszjelző van (ami a játékot KUSH-ban kezdi). A termelés után a bónuszjelző 1 provinciával lejjebb kerül a Nílus mentén (2.
példa). Ha AEGYPTUS INFERIOR-ban van, és valaki ott termel, az “étel” bónuszjelző visszakerül KUSH-ba., stb.
b) Az a játékos, aki tömjénnel kereskedik - és így van tengeri telepese a Vörös-tengerben lévő speciális mezőn -, kap 5
sestertiust valahányszor egy játékos olyan provinciában termel, aminek van kikötője a Vörös-tengeren. Ezek SINAI,
ARABIA és LITUS (3. példa). Mindhárom provincia meg van jelölve a tömjén szimbólummal a kis térképen.
1. példa: Zöld kijátssza az ÉPÍTÉSZ-t. A mozgása után épít egy
szövetvárosban. A lépése végén a
tengeri telepesét az aranymezőre
helyezi.
Emiatt a játék végén kap 7 győzelmi
pontot.
2. példa: Piros termel KUSH-ban.
Piros kap 1 téglát, 1 szövetet és 1
extra ételt. Zöld kap 1 szövetet.
Az “étel” bónuszjelző átkerül
NUBIA-ba.

3. példa: Piros termel
LITUS-ban. Piros kap 1
ételt és 1 bort. Sárgának és
pirosnak is van tengeri
telepese a tömjénmezőn,
ezért kapnak 5-5 sestertiust.
Emellett sárga és piros is
kap 7 győzelmi pontot a
játék végén.

