
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVASION 
a Gus&Co által készített rajongói kiegészítő 

2012 február 
 

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

„A feltörekvő civilizációk nagysága és szépsége csak féltékenységet és irigységet szült. A barbár népek már nagyban élesítik kardjaikat, és 
felkészültek rá, hogy hordáikkal elsöpörjék e civilizációkat, a ragyogó zsákmány reményében. Vajon képes leszel megállítani az inváziót?” 

 
 

Aranyszabály 
 

Ha máshol nem jelezzük, akkor a megszokott alapszabályok továbbra is érvényben vannak. Ez a rajongói kiegészítő nagyon jól együtt játszható 
a Leaders (Vezetők) hivatalos kiegészítővel, és az általunk készített többi nem hivatalos kiegészítőnkkel is: Calamités & Fortune (Katasztrófák 
és Szerencse), Commerce (Kereskedelem), Secret (Titkok) és Territoires (Tartományok). 

 
 

Bevezetés 
 

Az Invasion (Invázió) a Gus&Co által készített nem hivatalos (rajongói) kiegészítő a 7 Wonders (7 Csoda) játékhoz. A játékosoknak fel kell 
készíteniük a civilizációjukat a barbár hordák támadására. Ezek a támadások az egész játék időtartama alatt folyamatosak lesznek, ám ha te 
nyered meg a játékot, akkor még le is kell győznöd a betörő barbár hordát egy elkeseredett, végső, hatalmas csatában. 
 
 

Új, kinyomtatható játéktartozékok 
 

�   7 ellenségkártya 
 
 

Játékelőkészületek 
 

� Ha nem játszotok a Leaders kiegészítővel, távolítsd el az ellenségkártyák közül az „Assassinat” kártyát, és tedd vissza a játék dobozába. 
� Készítsd elő az ellenségek pakliját. Keverd meg képpel lefelé az ellenségkártyákat, véletlenszerűen húzz közülük hármat, és tedd ezen 3 

kártya pakliját (továbbra is képpel lefelé) valahová a játéktér közepére. A többi kártyát - anélkül, hogy megnéznéd őket - tedd vissza a játék 
dobozába. Ezekre nem lesz szükségetek ezen játék során. 

 
 

A kiegészítő speciális játékszabályai 
 

Minden kor végén, a katonai konfliktusok megoldása után, csapd fel a pakli legfelső ellenségkártyáját. Az ellenségkártya azonnal minden 
játékosra hatással lesz, a kártyán szereplő szimbólumok szerint. 
 

Ha el kell dobni egy megadott színű kártyát, akkor minden játékos szabadon dönthet arról, hogy a már játékban lévő adott színű kártyái közül 
melyiket akarja eldobni. Ha megoldható, az eldobott kártyákat az adott ellenségkártya közelébe kell eldobni. 
 

Például: az „Assaut” kártya hatására mindenkinek az adott kor legvégén el kell dobnia egy katonai (piros) kártyát a városából. Ha egy 
játékosnak nincs egyetlen ilyen színű kártyája sem, akkor ő semmit nem dob el. 
 



 
 
 
 
 
Ha a játékosok 3 érmét veszítenek (kirabolják a betörő barbárok a városokat), és valaki éppen nem rendelkezik ennyi érmével, akkor csak annyi 
érmét kell eldobnia a bankba, amennyi érmével épp rendelkezik. 
 

Ha egy ellenségkártya hatása valamelyik civilizációra nem alkalmazható (mert például nincs az adott színű kártyából felépítve egy sem a 
városában), akkor az a civilizáció túl szegényes ahhoz, hogy érdekelje a barbárokat, így elkerüli őt az invázió (most épp). 
 
 

Az ellenségkártyák hatásai 
 

� Assassinat: Minden játékosnak el kell dobnia egy már felfogadott vezetőkártyáját. 
� Assaut: Minden játékosnak el kell dobnia egy városában megépített katonai (piros) kártyáját. 
� Calme Plat: A barbárok ebben a korban másfele portyáznak (nincs semmi hatása). 
� Destruction: Minden játékosnak el kell dobnia a legmagasabb csodaszintje alá becsúsztatott kártyáját. Ha egy csodatábla esetén nem 

dönthető el egyértelműen, hogy melyik a legmagasabb csodaszintje, véletlenszerűen kell választani a lehetséges szintek közül egyet. Ez a 
csodaszint később a normál szabályok szerint ismét megépíthető. 

� Incendie: Minden játékosnak el kell dobnia egy városában megépített kereskedelmi (sárga), vagy civil (kék) kártyáját. 
� Pillage: Minden játékosnak el kell dobnia egy városában megépített nyersanyagtermelő (barna) kártyáját. 
� Vol: Minden játékosnak el kell dobnia 3 érmét. 
 
 

A játék vége és a végső csata 
 

A játék a megszokott módon ér véget.  
 

A végső pontozás után a legtöbb győzelmi pontot összegyűjtő játékosnak szembe kell néznie a barbár horda támadásával, egy végső, hatalmas 
csatában, hogy bizonyítsa civilizációja erejét és nagyságát. 
 

A barbár horda kezdeti ereje: 50 győzelmi pont. 
 
Ha a játék győztese több győzelmi pontot szerzett, mint a barbárok, a győzelme teljes lesz, megérdemelten nyer, minden civilizáció büszkén 
tekinthet rá, hogy sikerült visszavernie a barbár horda támadását! 
 

Ha a játék győztese ugyanannyi, vagy kevesebb győzelmi pontot szerzett, mint a barbár horda kezdeti ereje, akkor nem tudta elhárítani az 
inváziót, a civilizációja megsemmisül, és ezáltal elveszíti a játékot. Ebben az esetben a barbárok ereje 5-tel csökken (volt némi veszteségük a 
város kifosztásakor), és a csökkentett győzelmi pontjukat kell összehasonlítani a második legtöbb győzelmi pontot összegyűjtő játékoséval. 
 

Ha a második legtöbb győzelmi pontot összegyűjtő játékos több győzelmi pontot szerzett, mint a barbárok aktuális (5-tel csökkentett) ereje, 
neki sikerül megállítania a barbár hordát, és ő nyeri meg a játékot! 
 

Ha ugyanannyi, vagy kevesebb győzelmi pontot szerzett, mint a barbár horda aktuális (5-tel csökkentett) ereje, akkor ő sem tudta elhárítani 
az inváziót, az ő civilizációja is megsemmisül, és ő is elveszíti a játékot. Ebben az esetben a barbárok ereje ismét 5-tel csökken (újabb 
veszteségek a második város kifosztásakor), és a csökkentett győzelmi pontot kell összehasonlítani a harmadik legtöbb győzelmi pontot 
összegyűjtő játékoséval. 
 

Ezt így kell folytatni egészen addig, amíg valaki meg nem állítja a barbár inváziót, vagy amíg minden játékos el nem bukik. 
 

A fenti szisztémával előfordulhat, hogy a játéknak egyetlen győztese sem lesz, hiszen a beözönlő barbár hordák minden várost porig rombolnak. 
 
 

A nehézség változtatása 
 

Ha már mind tapasztalt játékosok vagytok, vagy különböző hivatalos és nem hivatalos kiegészítőkkel játszotok (amik növelik a megszerezhető 
győzelmi pontok mennyiségét), közös megegyezéssel növelhetitek a barbár horda erejét (azaz a kezdeti győzelmi pontjaik számát), a kívánt 
nehézség mértékében. Csak az alapjátékkal játszva, az 50 pont nagyjából jónak tűnik, hiszen a mindhárom kor végén felcsapott ellenségkártyák 
valamennyire rombolni fogják az épülő civilizációitokat. 



 
 
 

 
 

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 Bernd Eisenstein-nek is, akinek az ügyes kis PAX kártyajátéka ösztönzött minket, hogy elkészítsük ezt a 
kiegészítőt.  
 
 

Link 
 

A 7 Wonders játékhoz készített további nem hivatalos kiegészítőinket megtalálod a honlapunkon:  https://gusandco.net/extensions/ 
 
 

A fordító háziszabálya - zsákmányszerzés 
 

Az alábbi háziszabály egy apró változtatást eszközöl a korok végi katonai konfliktusokban. 
 

Egy katonai konfliktus során, ha te vagy a győztes fél, megteheted azt is, hogy egy ellenfeledtől elveszel 3 érmét (a csapataid egy gyors 
rajtaütésben zsákmányt szereznek az ellenséges városból). 
 

Ezt csak akkor teheted meg, ha az ellenfelednek legalább 6 érméje van (azaz elég gazdag a városa ahhoz, hogy megérje kifosztani), tehát a 3 
érme elvétele után is marad még legalább 3 érméje. 
 

Ha az érme elvétele mellett döntesz, akkor ellenfeled nem kap vereségjelzőt (elég csapás számára a 3 érme elveszítése is). Te viszont ugyanúgy 
megkapod az adott korhoz tartozó győzelemjelződet. 
 

Ha egy ellenfeleddel valami miatt többször is harcolsz egy kor végi katonai konfliktusban, minden egyes alkalommal, amikor egy-egy 
vereségjelzőt kellene miattad ellenfelednek kapnia, dönthetsz úgy is, hogy inkább 3-3 érmét zsákmányolsz tőle. Ezt alkalmazhatod vegyesen is: 
azaz ellenfeled kaphat 1 vereségjelzőt, és mellette elveszíthet 3 érmét is, ha kétszer harcolsz vele egy katonai konfliktusban, és te nyersz. Illetve 
szerezhetsz tőle kétszer 3 érmét is, de csak akkor, ha ellenfelednek a végén még így is marad legalább 3 érméje. 
 

A fenti szabályt nem alkalmazhatod, ha a vereséget elszenvedő ellenfeled valamilyen módon védett attól, hogy vereségjelzőket kapjon (például 
egy vezetőkártya következtében minden vereségjelzőjét a szomszédjai kapnak meg helyette). 
 

A fenti háziszabály egy kissé megemeli a katonai konfliktusok értékét, hiszen amíg az eredeti konfliktus során csupán ellenfeled veszített 1 
győzelmi pontot a vereségjelzője miatt, addig ezzel a szabályváltozással 3 érmét veszít (ami alapból szintén 1 győzelmi pontot ér a játék végén), 
viszont te is kapsz egy bónusz győzelmi pontot az elzsákmányolt 3 érme miatt. Az érme veszteségek, illetve zsákmányok akkor lesznek igazán 
értékesek, ha valamelyik fél több győzelmi pontot kap a játék végén az érméi után (azaz 3 érme nem egy győzelmi pontot ér a számára, hanem 
kettőt, vagy hármat). 
 

A fentieket betartva jobban megéri védekezni, katonai (piros) épületeket emelni, pajzsokat gyűjteni, vagy békejelzőt szerezni, és talán nem 
lehet csak úgy legyinteni ezzel a felkiáltással: „á, nem érdekel, most kaptam egy vereségjelzőt, és akkor mi van?”. 
 

Beorn 
 
 
 
 
 

 



http://gusandco.net/
http://www.aishuu.fr/





