
A játék alapötlete

1878-ban a Berlini Királyi Múzeum ásatásokba kezdett Pergamon ősi városában (amely a mai Török-
ország területén található). A város kr.e. 200 körül élte virágkorát, amikor Asia, a Római birodalom
provinciájának, fontos kikötője volt. Régészként az a feladatod, hogy minél több kutatási támogatást
szerezz, hogy finanszírozni tudd a feltárás költségeit. Kutasd fel az ősi urnák, korsók, karkötők és arany
maszkok darabjait. Minél mélyebbre ásol, annál régebbi leleteket találhatsz. Pergamon öt évszázadának
kincsei várják, hogy valaki végre rájuk találjon! Az összeillő darabokból gyűjteményeket állíthatsz össze,
amelyeket kiállíthatsz a Pergamon Múzeumban. Az a játékos, aki a legértékesebb gyűjteményeket állítja
ki, és a legtöbb elismerést szerzi a múzeum látogatóitól, lesz a győztes.

A doboz tartalma
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4 színben

4 színben

24 Kutatási támogatás-
kártya (3x 1-8
értékben)

40 Érme (Pénz-jelző)

36 Belépőjegy (1, 2
és 5 győzelmi-
pont értékkel.
Mindegyből 12
db.)

A ‘Sírrabló’ (2
játékos esetén)

4 Emlékeztető-kártya

A játéktábla

4 játékos figura

12 kör alakú
gyűjtemény-
jelző    (I, II, III
értékkel)

12 szögletes
gyűjtemény-
jelző (I,II,III
értékkel)   

 60 lelet-lapka



111.. Helyezzétek a játéktáblát az asztal közepére! A
tábla tetején található 111333   mmmeeezzzőőő a kutatási támo-
gatások kiosztására. A baloldalon található az
ááásssaaatttááássssss hhheeelllyyyeee, amely 5 tárnából (szint) áll.
Minden szinten legfeljebb 4 lelet-lapkát lehet
elhelyezni, egymás mellé. A tábla közepén a 
nnnaaappptttááárrr   van, amely mutatja a játék előrehaladását
(12 kör). A PPPeeerrrgggaaammmooonnn   MMMúúúzzzeeeuuummmba a
gyűjtemények kerülnek majd (24 részre osztva).

4. Tegyétek az ééérrrmmmééékkkeeettt a tábla
mellé! A gggyyyőőőzzzeeelllmmmiiipppooonnnttt---jjjeeelllzzzőőőkkkeeettt
értékük szerint tegyétek a
naptár megfelelő részére!

5. Minden játékos válasszon egy
színt. Vegye el a hozzá tartozó
jjjááátttééékkkooosss---fffiiiggguuurrráááttt, a 3 kör alakú és a
3 szögletes gggyyyűűűjjjttteeemmmééénnnyyy---jjjeeelllzzzőőőttt.
Továbbá minden játékos kap egy
eeemmmlllééékkkeeezzzttteeetttőőő---kkkááárrrtttyyyáááat saját
színében.

A legidősebb játékos lesz a
kezdőjátékos.

2. Keverjétek meg a 24 kkkuuutttaaatttááásssiii
tttááámmmooogggaaatttááásss   kkkááárrrtttyyyáááttt és tegyétek
képpel lefelé a tábla mellé!

Az ásatás helye

A sárga játékos ezeket kapja

Naptár

Gyűjtemény-jelzők Emlékeztető-kártyaA játékos figura

A kutatási támogatások helye 

Pergamon Múzeum

6. A ‘Sírrabló’-ra
csak 2-játékos es-
etén van szükség.
(lásd 7. oldalon)

3. Keverjétek meg a 60 llleeellleeettt---lllaaapppkkkáááttt
és képpel lefelé tegyetek ötöt mind
a 12 mezőre!

Előkészületek
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Egy kör menete

A játék 12 körből áll. Minden kör az alábbi fázisokból áll:

111...   AAA   llleeellleeettteeekkk   kkkiiirrraaakkkááásssaaa
222...   AAA   kkkuuutttaaatttááásssiii   tttááámmmooogggaaatttááásssoookkk   kkkiiiooossszzztttááásssaaa
333...   ÁÁÁsssaaatttááásss,,,   kkkiiiááállllllííítttááásss,,,   aaa   llleeellleeettteeekkk   tttááárrrooolllááásssaaa
444...   KKKiiiééérrrtttééékkkeeelllééésss   (((cccsssaaakkk   aaazzz   555,,,   777,,,   999   ééésss   111222...   kkkööörrrbbbeeennn)))

A két-játékos változat csak néhány apróságban tér el, amelyeket a 7. oldalon ismertetünk.

111...   AAA   llleeellleeettteeekkk   kkkiiirrraaakkkááásssaaa

Fordítsátok fel a naptáron található legelső 5
lelet-lapkát. (A sorrend: Janus-Februa...
Novem-Decem) Válogassátok szét őket a
koruk szerint, a legújabbtól a legrégebbiig. A
jobb alsó sarokban álló szám (1-5) mutatja,
hogy a lelet a Krisztus előtti melyik év-

századból származik. 

Az 1-es jelű lelet tehát fiatalabb, mint a 3-as.

Ha több lelet is származik ugyanabból az év-
századból, a bal alsó sarokban lévő szám dönt.

A kr.e 50-ből származó lelet tehát fiatalabb, mint a
kr.e 57-ből származó.

Helyezzétek el az 5 lelet-lapkát az ásatás öt 

szintjén. A legfiatalabbat az I. szintre, a legrégebbit
az V. szintre.

Ha egy szinten már van 4 lelet, akkor arra a
szintre nem kerül több lelet. Ebben az esetben
csak annyi lelet-lapkát kell csak húzni az aktuális
ötösból, ahány szabad szint van. Az így fel nem
húzott lelet-lapkákat megnézés nélkül vissza kell
tenni a dobozba.

PPPéééllldddaaa: A
következő korok-
ból származnak a
felhúzott lapkák
(1-2-4-4-4). Az 1
jelű lelet az I-es
szintre kerül. A 2
jelű a II-esre. A 4
jelűek közül a
sorrendet a bal
alsó sarokban lévő
szám dönti el (14,
36, 85). A 14-es a
legfiatalabb, ezért
a III-as szintre
kerül. A 85-ös
pedig a
legrégebbi, ezért
az V-ös szintre
kerül.

222...   AAA   kkkuuutttaaatttááásssiii   tttááámmmooogggaaatttááásssoookkk   kkkiiiooossszzztttááásssaaa

Ebben a fázisban kapnak a játékosok pénzt.

Húzzatok két lapot a kutatási támogatás
pakliból, és helyezzétek őket kkkéééppppppeeelll   llleeefffeeelllééé(((!!!))) a
tábla mellé (anélkül, hogy bárki megnézné,
milyen szám áll a másik oldalukon).

Minden kártya hátán vagy pppééénnnzzzeeessszzzsssááákkk vagy lllááádddaaa
található. A pénzeszsákok 1-4 értékben rejtenek
pénzt; a ládák pedig 5-8 értékben. A lapok
másik oldalán lévő értékek majd összeadódnak:
ez lesz a támogatási összeg az adott körben.

(((TTTeeehhháááttt   eeekkkkkkooorrr   mmméééggg   cccsssaaakkk   nnnaaagggyyyjjjááábbbóóólll   tttuuudddhhhaaatttóóó,,,   hhhooogggyyy
mmmeeennnnnnyyyiii   tttááámmmooogggaaatttááásss   jjjööönnn   mmmaaajjjddd   eeebbbbbbeeennn   aaa   kkkööörrrbbbeeennn...)))
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A kezdőjátékossal kezdve, az óramutató járásával
megegyező irányban, minden játékos elhelyezi a
figuráját a tábla felső részén található 13 mező
egyikén. Egy mezőn csak egy figura állhat. Az
egyes mezőkön az szerepel, hogy mennyi
kutátási támogatást igényelsz és azt, hogy a 3.
Fázisban mely szinteken végezhetsz ásatást.

3 érmét szeretnél és az I/II. szint
valamelyikén tervezel ásni.

Miután minden játékos elhelyezte a figuráját,
fordítsátok fel a két kártyát, és a rajtuk található
összegnek megfelelő pénzt helyezzétek a táblára.

PPPéééllldddaaa: A két kártyán 7 és 4 érme található,
így ebben a körben 11 érme a támogatás.

A kutatási támogatás mezők alapján, jobbrólbalra
haladva, a játékosok elveszik azt az összeget,
amelyet igényeltek (annak a mezőnek
megfelelően, ahol a figurájuk áll). Előfordulhat,
hogy a játékos nem kapja meg az összeget, amit
igényelt, hiszen csak az aktuális támogatási
összeg erejéig osztjuk ki csak az érméket.

A legutolsó játékos elveszi az ööösssssszzzeeesss   mmmeeegggmmmaaarrraaadddttt
érmét. Ez lehet több vagy kevesebb, mint amit ig-
ényelt. Ha túl sokat kockáztatsz, meglehet, hogy
üres kézzel távozol...

3. ÁÁÁsssaaatttááásss,,,   KKKiiiááállllllííítttááásss   ééésss   aaa   llleeellleeettteeekkk
tttááárrrooolllááásssaaa

A kutatási támogatás mezők mentén, jobbról-
balra haladva, az aktuális játékos végrehajtja
mind a három akciót. Az akciókat egymás után
kell végrehajtani! (a-b-c) Miután minden kívánt
akciót végrehajtott a soron lévő játékos, a köre
véget ért, és a legközelbbi kutatás mezőn álló
figurával rendelkező játékos köre következik.

a) ÁÁÁsssaaatttááásss: 
Első akcióként a játékos elveheti az ööösssssszzzeeesss
lelet-lapkát eeegggyyy   ssszzziiinnntttrrrőőőlll. Az, hogy melyik
szinten végezhet ásatást, az határozza meg,
hogy melyik kutatási támogatás mezőn áll a
figurája.
 

Ha  ezen  a  mezőn  áll  a  figurád  ,  akkor   mind  az öt  szintről
választthatsz   leleteket  ( és 2  érmét  igényelsz)

Az ásatás pénzbe kerül. Az I-es szinten való
ásásért 1 érmét kell fizetni. A II-es szintért 2-t.
Az V-ös szintért 5-öt. Az adott szintről az
összes leletet el kell hozni! Bármennyi lelet-
lapkát hoztál el, az nem befolyásolja a fize-
tendő összeget.

Az így megszerzett lapkákat helyezd el magad
előtt (az esetleg, a korábbi körökből megszerz-
ettek mellé).

PPPéééllldddaaa: A III-as szintet választod az ásásra.
Fizeszt 3 érmét, és magad elé teszed a két lelet-lap-
kát.
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bbb)))   AAA   llleeellleeettteeekkk   kkkiiiááállllllííítttááásssaaa::: 
Az átás után kiállíthatod a múzeumban a
megtalált kincseket. Több gyűjteményt is össze-
rakhatsz belőlük. Ahhoz hogy létrehozz egy
gyűjteményt, legalább 2 lelet-lapkát kel fel-
használnod. Az összeillő felekből legalább egy
teljes tárgyat létre kell hoznod (maszk, karkötő,
korsó vagy váza). Több tárgyat is összerakhatsz
így egy gyűjteményben. Minél régebbiek ezek a
tárgyak, annál értékesebb lesz a gyűjtemény. Egy
kr.e. 5. századból származó tárgy 5 pontot ér.
Egy 4. századból származó tárgy 4-et és így
tovább. Amíg nem állítottad ki az adott
tárgyakat a múzeumban, addig tetszés szerint
átrendezheted őket. A kiállítás után viszont
már tilos a gyűjteményt módosítani!

Mielőtt kiállítanál egy gyűjteményt, emel-
heted az értékét azzal, hogy “restaurálod”.
Minden egyes érme, amit a restaurálásra
költesz, 1 ponttal növeli a gyűjtemény
értékét. Egy gyűjteményre így legfeljebb 3
érmét költhetsz el! AAAzzz   uuutttooolllsssóóó   kkkööörrr   eeebbbbbbőőőlll   aaa
ssszzzeeemmmpppooonnntttbbbóóólll   kkkiiivvvéééttteeelll:::   aaannnnnnyyyiii   ééérrrmmméééttt   kkkööölllttthhheeetttssszzz
rrreeessstttaaauuurrrááálllááásssrrraaa,,,   aaammmeeennnnnnyyyiiittt   ssszzzeeerrreeetttnnnééélll...

Egy gyűjtemény kiállításakor, használd a
szögletes gyűjtemény-jelzők egyikét: helyezd
a lapkák mellé. A megfelelő számú kör alakú
jelzőt pedig helyezd el a múzeumban a
gyűjtemény értékének megfelelően.

Minden újonnan kiállított
gyűjtemény után azonnal
kapsz egy győzelmi pontot!

Ha a gyűjteményed összege több, mint 24 pont
(nem győzelmi pont!), akkor is a 24-es mezőre
kell helyezned a kör alakú jelzőt a múzeumban. 

A múzeum minden egyes mezőjén csak 1 jelző
lehet. Amikor egy új gyűjtemény kerül
kiállításra, akkor minden ugyanolyan vagy
kisebb értékű gyűjtemény leértékelődik. (Az új
gyűjtemény népszerűsége miatt.) Minden egyes
ilyen gyűjtemény jelzőjét egy mezővel lejjebb
kell mozgatni (a kisebb szám irányába).

Az emlékeztető kártya megmutatja, hogy kell eljárni
egy új gyűjtemény kiállításakor.

Abban az esetben, ha egy kör alakú gyűjtemény
jelző a múzeum 1-es mezőjén áll és a
gyűjtemény leértékelődik, a jelző visszakerül a
tulajdonosához. Az adott gyűjteményt képző lelet-
lapkákat ki kell tenni a játékból.

PPPéééllldddaaa: A gyűjteményed 3 leletből áll: karkötő (5.
szd.), korsó (3. szd.), maszk (4. szd.), és 12 pontot
ér (3+4+5). A kör alakú jelzőt ezért a múzeum 12-
es mezőjére kell helyezni. (Ha restaurálod a
gyűjteményt, mondjuk 2 érméért, akkor a jelzőt a
14-es mezőre kellene helyezni.)

A múzeumban már van három gyűjtemény-jelző (a
9,12 és 16-os mezőn). A 9 és 12-es mezőn lévő
jelzők egyel lentebb mozognak.

Ha már három gyűjteményed van kiállítva a
múzeumban, és szeretnél egy újabbat kiállítani,
bármelyik gyűjteményedet megszűntetheted.
(Vedd vissza a kör alakú jelzőt a múzeumból, és
a gyűjteményt képző lelet-lapkákat tedd vissza a
dobozba.) 
Ezután már kiállíthatsz egy új gyűjteményt.
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ccc)))   AAA   llleeellleeettteeekkk   tttááárrrooolllááásssaaa:::
A köröd végén raktároznod kell azokat a lelet-
lapkákat, amelyekből nem tudtál vagy nem
akartál gyűjteményt készíteni. 333   llleeellleeettt---lllaaapppkkkáááttt   iiigggyyyeeennn
tttááárrrooolllhhhaaatttssszzz. Ha több mint 3 lapkát akarsz
megtartani, akkor pénzt kell költened. Minden
érméért újabb 3 lapkát raktározhtasz. Ha nincs
pénzed, vagy nem akarod megtartani őket, akkor
ki is dobhatod őket a játékból. A kidobott lapkák
után nem kell tárolási költséget fizetned!

Öt lapkát akarsz megtartani, így 1 érmét kell fizetned.

4. KKKiiiééérrrtttééékkkeeelllééésss

Ebben a fázisban kapnak győzelmi pontot a
játékosok a kiállított gyűjteményeik után. A
kiértékelésekre (ahogyan naptáron is látható)
az 5, 7, 9 és 12 körben kerül sor. 
Győzelmi pontokat a gyűjtemény-jelzők pozíciója
után kapnak a játékosok. A mezők alatt lévő
arany ellipszisekben látható a mezők győzelmi
pont értéke (1-6). A játékos minden jelzője után,
amely a múzeumban található, pontot kap
(belépőjegyek formájában). A pontjai
mennyiségét a játékos titokban tarthatja a többi
játékos elől.

Ahogy a naptáron is látszik, minden kiértékelés
során lehet extra 2 pontot szerezni. Az 5. körben
a legrégebbi kiállított(!) urna 2 pontot ér. A 7.
körben a legrégebbi kiállított korsó, a 9. körben
a legrégibb maszk és a 12. körben a legrégebbi
karkötő után lehet bónuszpontokat kapni.

PPPéééllldddaaa: Az 5.kör kiértékelési
szakaszában a legrégebbi
kiállított urnával rendelkező
játékos 2 pontot kap.

A lelet korának megállapításához mindkét le-
letlapkán látható értéket figyelemebe kell venni.
Így lehet eldönteni, hogy melyik lelet a régebbi.
Minél nagyobb az érték, annál régebbi az adott
lelet.  

PPPéééllldddaaa: Ez a maszk kr.e.
463-ból származik.

Minden kiértékelés után, a múzeumlátogatók
érdeklődése csökken az adott gyűjtemény iránt.
MMMiiinnndddeeennn gyűjtemény-jelzőt lejjebb kell mozgatni:
5. kör: 3 mezővel; 7. kör: 4 mezővel; 9. kör: 5
mezővel. (Ahogy ez a naptár mezőin is látszik.) 
A múzeumból kikerülő jelzőkhöz tartozó
gyűjtemények felbomlanak: a lapkák kikerülnek a
játékból; a jelző visszakerül a tulajdonosához.

AAAzzz   úúújjj   kkkööörrr

- A támogatás kártyákat tegyétek ki a dobozba
és a figurákat vegyétek vissza.

- Az új kezdőjátékos az lesz, akinek a figurája a
legmesszebb állt (a “legbalrább” állt).

- Tegyétek ki a következő 5 lelet-lapkát.

- Tegyetek ki 2 új támogatás kártyát.

- A kezdőjátékos választ egy támogatás-mezőt,
és elhelyezi a figuráját, azután jön a többi
játékos az óramutató járásával megegyezően.

AAA   jjjááátttééékkk   vvvééégggeee   ééésss   aaa   vvvééégggsssőőő   ééérrrtttééékkkeeelllééésss

Miután lezajlott a 12 kör végén a legrégebbi karkötő után járó bónusz kiosztása, még egy utolsó
bónusz-osztás következik. Az a játékos, aki a legrégebbi kiállított (!) gyűjteménnyel rendelkezik, 3
pontot kap. A második legrégebbi gyűjteménnyel rendelkező játékos 2, és a harmadik legrégebbivel
rendelkező játékos 1 pontot kap.

A játékot az nyeri, akinek a legtöbb látogatói elismerést sikerült összegyűjtenie. Egyenlő pontszám
esetén az a győztes, aki a legrégebbi lelettel rendelkezik.
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AAA   ‘‘‘SSSííírrrrrraaabbblllóóó’’’   (((222   jjjááátttééékkkooosss   vvvááállltttooozzzaaattt)))

A fekete figura csak ilyenkor kerül játékba. A Sírrabló blokkol egy támogatás mezőt, elzárva azt az
adott körben a játékosok elől. 

A következő módon végzi ‘áldásos tevékenységét’.

222...   fffááázzziiisss:::   aaa   tttááámmmooogggaaatttááásssoookkk   kkkiiiooossszzztttááásssaaa

Miután kiraktátok a 2 támogatás kártyákat,
helyezzétek el a fekete figurát a következő mó-
don:

 Ha két olyan kártyát húztatok, amelyeknek a
hátán pénzeszsák van, tegyétek a fekete   
figurát a két zsákkal jelzett mezőre.

 Ha egy zsákkal és egy ládával illusztrált
lapot húztatok, tegyétek a figurát a
zsákkal és ládával jelzett mezőre.

 Ha két ládával jelzett kártyát húztatok,
tegyétek a figurát a két ládával jelzett
mezőre.

Először tehát a fekete figura kerül fel a támo-
gatás mezőkre, majd a kezdőjátékos figurája,
végül a második játékosé.
Ezután mindhárom játékos begyűjti a neki járó
érméket. 

333...   fffááázzziiisss:::   ááásssaaatttááásss,,,   kkkiiiááállllllííítttááásss,,,   tttááárrrooolllááásss

A játékosok ezután a támogatás mezők alapján
jobbról-balra haladva, elvégzik az akcióikat.

- A Sírrabló a pénzének megfelelő legdrágább  
szinten végez ásatást (azon szintek közül,
amelyeket számára a támogatás mező megenged). 
- A Sírrabló által fizetett pénz visszakerül a közös
készletbe, a feltárt lelet-lapkák kikerülnek a
játékból (bele a dobozba). 
- Ha a Sírrabló nem költötte el minden pénzét, azt
a következő körben felhasználhatja.

PPPéééllldddaaa: A Sírrabló jobbról a 7. mezőn (’zsák és láda’)
áll. 3 érmét szerez. A mező által megengedett
legmélyebb  szint a III. Fizet 3 érmét és a III.
szinten található összes lelet-lapka kikerül a
játékból.

Új kör

- A kezdő játékos az lesz, aki az előző körben
utoljára hajtotta végre a cselekvését.
- A Sírrabló figurát mindig először kell
kitenni a támogatás mezők valamelyikére, a
támogatás kártyák húzása után!
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TTTaaannnááácccsssoookkk   aaa   ttteeerrrvvveeezzzőőőkkktttőőőlll

AAA   tttááámmmooogggaaatttááásssoookkk   mmmeeegggssszzzeeerrrzzzéééssseee:::

A játékos, aki alacsony támogatási összegekre pályázik (1-2 érme), nagy bizotnsággal meg is kapja a
kívánt összeget. Ráadásul hamarabb hajthat végre akciókat. Ezzel szemben azok, akik nagyobb
összegekre pályáznak (5-6 érme) később kerülenk sorra a körben. És még ott van az a veszély is, hogy
vagy kevesebb pénzt kapnak, vagy semmit. 

Ha túlságosan kis értékű leletek vannak csak az ásatás szintjein, megéri tartalékolni a már megszerzett
kutatási támogatást.

AAA   kkkuuutttaaatttááásssiii   tttááámmmooogggaaatttááásss   fffeeelllhhhaaassszzznnnááálllááásssaaa:::

Érdemes minél több pénzt összeszedniük a játékosoknak (és okosan felhasználni azt), hiszen a
pénzért a mélyebb szinteken is áshatnak, fedezhetik a tárolás és a restaurálások költségeit. Ám
érdemes odafigyelni, hogy ne költsünk túl sok pénzt resturálásra, hiszen a végén nem marad
elég pénz az értékes leletek felszínre hozására.

AAAlllkkkoootttóóókkk
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JJJááátttééékkkvvvaaarrriiiáááccciiióóókkk

Ha azt szeretnéd, hogy játék még taktikusabb legyen, próbáld ki az alábbi variációk valamelyikét. 

111...   VVVaaarrriiiáááccciiióóó:::   JJJááátttééékkkooosss   sssooorrrrrreeennnddd   (((333   ééésss   444   jjjááátttééékkkooosss   eeessseeetttééénnn)))
A játéktábla jobb szélén a múzeum jobb felső szélénél található egy négy mezőből
álló sorrend-jelző. Mikor a játékosok a kör végén leveszik a figuráikat a támogatás-
mezőkről, akkor az a figura kerüljön az 1. helyre, amelyik a leginkább balra állt (és
így a játékos utoljára hajtotta végre az akcióit). A 2. helyre az a figura kerül, amelyik
balról a második volt és így tovább.

Az 5 lelet-lapka és a támogatás kártyák kirakása után, a sorrend-jelzőn az első helyen
álló játékos lesz a kezdőjátékos. A többiek a sorrend jelzőn betöltött helyük szerint
követik őt a támogatás-mező választásban. 

222...   VVVaaarrriiiáááccciiióóó:::   AAA   llleeellleeettteeekkk   kkkiiiooossszzztttááásssaaa

Ez a mósítás az 5 lelet-lapka kiosztását befolyásolja:

Amennyiben több lapka is van az ötösben ugyanabból az évszázadból, nem a rajtuk lévő kétjegyű
évszám dönti el, hogy melyik szintre kerülnek, hanem a kezdőjátékos. (Tehát nem a kor alapján
kerülnek automatikusan az egyes szintekre a lelet-lapkák.)
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