
Emlékeztetők:

AKCIÓK VISSZAVONÁSA: Olvasd el végig!! Ha úgy tűnik, hogy az akciód rosszul sül el, visszavonhatod 
azt, és megpróbálkozhatsz valami mással. Természetesen ne vidd túlzásba TIPP: Az akciók számontartá-
sa: 1) Ahelyett, hogy az elhasznált akcióidat a kormányzat kártyád mellé tennéd, teheted őket oda is, ahol az 
akciót végrehajtottad. 2a) Ha növelted a népességed, ezt jelezheted úgy, hogy a fehér jelzőt a munkáskészle-
tedbe teszed 2b) Ha építesz vagy fejlesztesz valamit, tedd a jelzőt az átmozgatott munkás mellé, hogy 
emlékezz, melyik volt az. 2c) Ha elveszel egy kártyát a kártyasorról, tedd az elköltött jelzőket a kártya 
helyére. 2d) Ha kijátszol egy technológiát, a fehér jelzőt tedd rá... kivéve persze, ha ez egy kormányzat volt! 
3) Amikor a köröd végén visszaállítod az akcióidat, gyűjtsd össze az összes fehér és piros jelződet, és tedd 
őket a kormányzat kártyádra.

Boldogság és elégedetlen munkások:          Olvasd el végig!! 

A)  Ha a boldogságjelződ az üres rész fölött van a boldogságjelződ, akkor mindenki boldog.

B)  Ha a boldogságjelződ az üres rész fölött van egy munkás továbbra is fel nem használt munkásnak 
számít, és ugyanúgy használhatod, mintha a munkáskészletedben lenne. FONTOS: Így emlékeztet, hogy 
van egy elégedetlen munkásod, azaz igyekezz szerezz boldog arcokat

C)  Ha a boldogságjelződ az üres rész fölött nincs elegendő fel nem használt munkásod, (hogy fedezzen 
minden hiányzó boldog arcot), akkor a köröd végén felkelés tör ki, vagyis a civilizációd nem fog termelni 
semmit.

PÉLDA: Két elégedetlen munkásod van, viszont csak egy fel nem használt munkásod. Ez azt jelenti, hogy az
egyik elégedetlen munkásodnak dolgoznia kell. Ha nem javítasz a helyzeten, felkelés fog kitörni.
Mik a lehetőségeid?

a)  Fejlesztheted a templomodat. Ez 2-re növeli a boldogság értékedet, és
csak egy elégedetlen munkásod lesz. A fel nem használt munkásod fedezi
az elégedetlen munkásaid számát, így nem tör ki felkelés.

b)  Építhetsz egy új   I.   korbeli templomot  . A boldogságsávon lévő munkás
fel nem használt munkás, így használható erre. Ez 3-ra növeli a
boldogság értékedet, ami épp elég, hogy mindenki boldog legyen. Nem
lesz elégedetlen munkásod.

c)  Növelheted a népességedet. Így eggyel több munkásod lesz anélkül,
hogy a negyedik rész kiürülne. Továbbra is két elégedetlen munkásod van,
de most már van egy második fel nem használt munkásod is. Ezt tedd a
második hiányzó boldog archoz, hogy lásd, nincs több elégedetlen
munkásod, mint fel nem használt munkásod. Ebben a körben nem tör ki
felkelés, de találnod kell majd valami hosszú távú megoldást. Ha újra növeled a népességed, kiürítesz egy 
újabb részt, és az új munkás azonnal a hiányzó boldog arc helyére kerül.

d)  Szerezhetsz egy fel nem használt munkást egy farm, bánya vagy városi épület lerombolásával vagy egy 
katonai egység feloszlatásával is. Ez nem túl jó megoldás.

e)  A probléma elengedése és a felkelés elfogadása a legrosszabb lehetőség, csak nagyon ritkán 
kényszerülsz majd rá.



Az értékeid frissítése:      Olvasd el végig!! 

Az értékeidet befolyásoló kártyák alján általában szimbólumok találhatók. Kétféle típus található a játékban:
a) 1) A városi épület és katonai egység technológiáknak nincs hatásuk, amikor először játékba kerülnek. 
Munkások szükségesek hozzájuk. 2) Minden munkás biztosítja a kártya alján látható szimbólumokat 3a) Ha 
egy munkás van a kártyán, a hatás egyszer lép életbe. 3b) Ha két munkás van a kártyán, akkor a hatás 
kétszeres stb. 3c) Ha a kártyán nincs munkás, akkor a kártyának nincs hatása az értékeidre.

b) 1) Más kártyákon (speciális technológiák, kormányzatok, vezetők, felépített csodák stb.) nem kell 
munkásnak állnia. 2) A kártyán látható hatás a kártya kijátszása után vagy csodák esetén azok felépítése 
után, azonnal életbe lép. 3) A hatás mindig pontosan egyszer érvényesül. FONTOS: A hatást ábrázolhatják 
számok           vagy több egymás utáni szimbólum         .  A jelentésük ugyanaz (+2 a vonatkozó értékhez).

Értékek:
Az értékeidet teljes egészében a játékban lévő kártyáid és munkásaid
határozzák meg. Az értékjelzők csak segítenek számon tartani az értékeidet,
hogy ne kelljen minden egyes alkalommal újraszámolni őket.

1) Ha egy kártyához munkásokra van szükség, az értéked változhat, ha egy munkást felteszel a kártyára 
vagy leveszel róla 2) Ha egy kártyához nincs szükség munkásokra, az értékeid a kártya játékba kerülésekor 
vagy a játékból kikerüléskor változnak. FONTOS: Amikor az értékeid módosulnak, frissítsd azonnal az 
értékjelzőidet. 3a) Egyes kártyák, főként a vezetők más, játékban lévő kártyák alapján módosítják az 
értékeidet. 3b) Más kártyák módosíthatják, hogy a többi kártya hogyan befolyásolja az értékeid.

Az értékek korlátai:
A) Egyik értéked sem csökkenhet soha nulla alá. Ha a kártyáid és munkásaid teljes értéke negatív (nem 
valószínű, de elméletileg lehetséges), akkor az értéked 0.

B) A boldogság értéked nem emelkedhet 8 fölé. Ha a kártyáid és munkásaid ennél többet termelnek, akkor a 
civilizációdnak 8 boldog arca van.

C) A tudomány, kultúra és erő értékednek nincs maximuma. Ha valamelyik értéked elérné a
sáv utolsó mezőjét, akkor fordítsd meg a jelződ, és kezd nulláról a számolás. Például egy,
az 5-ös mezőn álló átfordított tudomány értékjelző 30-as tudomány értéket jelez.

Gyarmatosítás módosító:
     1) Egyes játékban lévő kártyák gyarmatosítás módosítót biztosíthatnak civilizációdnak. 
2) Csak a gyarmatosítás során van szerepe  Lásd Gyarmatosítás  3) Nincs sáv, ahol
számon tarthatnád, mivel egyszerű kiszámolni, ha szükség van rá.

Az akciók lehetséges száma:
1) A polgári akcióid lehetséges számát a fehér jelzőid száma mutatja. A katonai akcióid lehetséges számát 
a piros jelzőid száma mutatja 2) Az akcióid lehetséges számát a kormányzat kártyád, lehet még a kártyák 
alján is                     szimbólum, ez szintén hozzáadódik a lehetséges akcióid számához 3) Amikor ilyen 
kártya kerül játékba, hagyja el a játékot vagy lecserélődik egy új kártyára, a lehetséges akcióid száma 
változhat 3a) Ha a lehetséges akcióid száma nő, vedd el a megfelelő mennyiségű fehér vagy piros jelzőt a 
dobozból, és tedd őket a kormányzat kártyádra ÉS elhasználhatod őket azonnal 3b) Ha a lehetséges akcióid 
száma csökken, tedd vissza a megfelelő mennyiségű fehér vagy piros jelzőt a dobozba. FONTOS: Először a 
felhasznált akciókat tedd vissza.



Gyarmatosítás:  Kövesd 1) → 2) → 3) lépés 

Ha az aktuális esemény egy új terület, a játékosoknak lehetőségük van gyarmatosítani azt. A
játékosok licitálással döntik el, melyikük hajlandó a legnagyobb gyarmatosító sereget a területre
küldeni:

1. lépés)  Kövesd I.a) és I.b) lépést 
 I.a) Licitálás:  
1) A licitet az a játékos kezdi, akinek a politika fázisa zajlik éppen, és az óramutató járása szerint halad 2) 
Sorban minden játékos licitálhat vagy kiszállhat 3a) Ha licitálni szeretnél, egy 0-nál és az előző licitnél 
nagyobb számot kell mondanod 3b) Nem licitálhatsz nagyobbat, mint amekkora gyarmatosító sereget ki tudsz 
állítani Lásd: Gyarmatosító sereg  4) Ha nem licitálsz, passzolnod kell, ezzel kiszállsz a licitből.

 I.b) A licit lehetséges kimenetelei: 
a) Ha senki sem licitált, a területkártya az elmúlt események paklijába kerül. Az aktuális eseményt ezzel 
kiértékeltük 
b) a licit addig folytatódik, amíg egy játékoson kívül mindenki nem passzolt. A bent maradó játékos nyeri a 
licitet, és ki kell állítania egy akkora gyarmatosító sereget, amekkora a legutolsó (legmagasabb) licitje volt.

2. lépés)  Kövesd II.a) és II.b) lépést 
 II.a) Gyarmatosító sereg összeállítása: 
1) Ha megnyered a licitet, gyarmatosítanod kell a területet. Már nem gondolhatod meg magad. 2) Egy terület 
gyarmatosításához egy   vagy   több katonai egység  et kell odaküldened 3a) A kiküldött egységek ereje adja a 
gyarmatosító sereged erejének alapját. 3b) Ezen kívül lehetnek a játékban olyan kártyáid, amelyek 
gyarmatosítási módosítót biztosítanak, ezt a       szimbólum mutatja.3c)  A sereged erejét növelheted katonai 
bónuszkártyák kijátszásával is. A kártya alsó részében látható gyarmatosítási érték a sereged erejéhez adódik.

 II.b) A gyarmatosító sereged erejének kiszámítása: 
1) Számold össze a kiküldött egységeid erejét 2) az aktuális taktikád szerint az egységeid seregekbe 
rendezhetők, így a seregek taktikai ereje hozzáadódik a gyarmatosító sereged erejéhez Lásd:
Taktikakártyák  3) Add hozzá a játékban lévő kártyáid        módosítóit 4) Kijátszhatsz bármennyi
katonai bónuszkártyát, hogy az azok alsó részén látható gyarmatosító értékükkel növeld a
gyarmatosító sereged erejét FONTOS: a) A civilizáció erejét módosító hatások, amiket pl. Nagy
Sándor, Napóleon, a Nagy fal, a Hadviselés technológiakártya biztosít nem hatnak a
gyarmatosító seregekre b) Legalább egy katonai egységet kell küldeni a gyarmatosító
seregedbe, még akkor is, ha a módosítóid és a bónuszaid fedeznék az általad licitált értéket c)
Az arénák       városi épületek, nem katonai egységek. Bár ezek olyan munkások, amelyek
beleszámítanak az erő értékedbe, nem képezhetik gyarmatosító sereg részét 5) Az elküldött egységeket fel 
kell áldoznod – a sárga jelzők visszakerülnek a játékos sárga készletedbe 6) A kijátszott katonai 
bónuszkártyákat el kell dobnod. 



3 lépés)  Kövesd III.a) lépést 
III.a:) Egy gyarmat megszerzése:

1)  A területkártyát tedd a játékosterületedre. Mostantól ez a gyarmatodnak számít. 2) Minden
területkártyának kétféle hatása van FONTOS: elsőnek mindig  az állandó hatást (kártya alján)
hajtsd végre, majd az azonnali jutalmat 3) elsőnek mindig a kártya alján látható szimbólum 
állandó hatását kell végrehajtani. 3a) Ez módosíthatja az értékeidet, Lásd: Az értékeid
frissítése részt  FONTOS: A játékos erő értékét a feláldozott egységek elveszítése után újra
kell számolni! 3b) Ha sárga vagy kék jelző látható itt, annak hatását Lásd:  Sárga és kék
jelzők megszerzése és elvesztése részben  4) A kártya középső részén látható azonnali
jutalom. 4a) Ezzel élelmiszert, erőforrást, tudománypontot (nyolcszögletű), kultúrapontot
(nyolcszögletű) vagy katonai kártyákat szerezhetsz. 4b) Előfordulhat az is, hogy ingyen növelheted a 
népességedet 5) HA elveszítheted a gyarmatodat elveszíted az állandó hatását (a kártya alján lévő 
szimbólumot) de az azonnali jutalmat (kártya középső részén lévő szimbólum) NEM KELL visszavonnod.

Azonnali jutalom:

Sárga és kék jelzők megszerzése és elvesztése:           Olvasd el végig!! 

1)  Amikor játékba hozol            szimbólummal ellátott kártyát, kapsz annyi jelzőt, amennyi a kártyán szerepel.
1a) Ezeket vedd el a dobozból, és tedd a megfelelő színű készletedbe. 1b) Ha a kártya kikerül a játékból, a 
rajta látható mennyiségű jelzőt tedd vissza a készletedből a dobozba
2) Amikor játékba hozol              szimbólummal ellátott kártyát, vissza kell tenned annyi kék vagy sárga jelzőt 
a készletedből annyi a kártyán szerepel. 2a) ha a kártya kikerül a játékból, a rajta látható mennyiségű jelzőt 
vedd ki a dobozból és tedd a készletedbe.

FONTOS: A készletet mindig balról jobbra kell töltened. Minden jelző egy mezőre kerül. Ha az összes mező 
foglalt, akkor további jelzők a jobb szélső részre kerülnek. Az ide tehető jelzők száma nincs korlátozva. 

3a) Ha kék vagy sárga jelzőt szerzel, elveszed azt a dobozból és a megfelelő kék vagy sárga készletedbe 
teszed.
3b) Ha kék jelzőt veszítesz el, azokat a készletedből vissza kell tenned a dobozba. Ha nincs a készletedben 
elegendő kék jelző, akkor tetszőleges bányáidról vagy farmjaidról kell a fennmaradó darabokat visszatenned.
3c) Ha sárga jelzőt veszítesz el, azokat a készletedből vissza kell tenned a dobozba. Ha nincs elegendő 
jelződ, tedd vissza az összeset a készletedből, de többet ne.
3d) Ha sárga jelzőt veszel el egy másik játékostól, vedd el azokat a készletedből, és tedd a sajátodba. Ha 
nincs elegendő jelző a készletében, vedd elé az összeset, de többet ne.



 Vezetők: 
Homérosz: 1) A Homérosz boldog arcával rendelkező csodát kezeld úgy, mintha eggyel több boldog arc lenne
rányomtatva. 1a) Michelangelo képességeinél számításba kell venni. 1b) A Szent Péter -bazilika egy extra
boldog arcot ad ehhez a csodához, de ha már volt egy extra boldog arc, bazilika nem ad még egyet 2) Ha a
csodát Az Idő vasfoga miatt le kell fordítani, Homérosz boldog arca felfordítva marad, ezt a boldog arcot a csoda
romjai továbbra is biztosítják.

Dzsingisz Kán: 1) Kétszemélyes játék során a „két legerősebb játékos egyike” helyett kezeljétek úgy, hogy „a
legerősebb”. A döntetleneket továbbra is megnyered. 2) Hadsereg átalakításnál minden gyalogos egység vagy
lovasság, vagy gyalogság lehet, de nem mindkettő egyszerre a civilizáció teljes erejének maximalizálása érde-
kében. 3) A gyalogsági egységek más kártyák, mint például a Nagy fal szempontjából továbbra is gyalogságnak
számítanak, függetlenül a hadseregben betöltött szerepüktől. FONTOS: Dzsingisz Kán       képessége nem
befolyásolja a kultúra értékedet.

Maximilien De Robespierre: 1a) Amíg Robespierre a vezetőd, minden forradalomért katonai akciókkal kell
fizetned. 1b) A forradalomnak a megszokott módon működnek, kivéve, hogy a katonai akciód lehetséges
számának megfelelő katonai akcióval kell fizetned, és minden a kormányzatváltással szerzett katonai akció
elköltöttnek minősül. 2) A kör hátralévő részében kártyák kijátszásával szerezhetsz katonai akciókat. 3) A
hazaszeretet által biztosított extra katonai akciót nem kell a forradalomra költened, mivel nem számít bele a
lehetséges katonai akcióid számába. 4) Ha Áttörés segítségével robbantasz ki forradalmat, ki kell fizetned az összes 
katonai  akciódat a forradalomért, de az Áttörésért nem kell polgári akcióval fizetned.

Isaac Newton: 1) Visszaad egy elköltött polgári akciót akkor is, ha a technológiát az Áttörés vagy más kártya
segítségével fejlesztetted ki. 2) Egy forradalom kikiáltása szintén technológia kifejlesztésének számít, így
Newton képességével a forradalom után lehet egy felhasználható polgári akció.

J. S. Bach: 1) Használd a fejlesztés általános szabályait (számold ki a költséget és fizesd ki a különbözetet), de
a két városi épület technológiának nem kell azonos típusúnak lennie és lehetnek azonos szintűek. 2) Ha a
fejlesztett épült költsége ugyanannyi vagy magasabb, mint amivé fejlesztesz, akkor a fejlesztés költsége 0.
FONTOS: Nem haladhatod meg a városépület limitedet.

Bill Gates: 1) Használd az I. vagy magasabb szintű laboratóriumodat úgy, ahogy a bányákat: 1a) tegyél rájuk
munkásonként egy kék jelzőt, amikor a bányák erőforrást termelnek. 2) A jelző annyi erőforrást ér, amekkora a
laboratórium szintje. 3a) Használhatod továbbá a laboratóriumokat         tárolására és váltására. 3b) Ha Bill
Gates kikerül a játékból, a laboratóriumaid nem termelnek tovább, de a már rajtuk lévő erőforrást a játék végéig
használhatod. FONTOS: A laboratóriumok termelése nem számít Az ipar előnye esemény kiértékelésekor.

 Csodák: 
Szent Péter – bazilika: 1) Kezeld az összes többi játékban lévő, boldog arccal rendelkező kártyádat úgy
mintha eggyel több boldog arc lenne rájuk nyomtatva.

Hollywood: 1) A színházak és könyvtárak kultúratermelését (kerek jelző) befolyásoló hatások (Shakespeare,
Bach, Chaplin) is hatnak rá.

Internet: 1) A színházak és könyvtárak kultúratermelését (kerek jelző) (Shakespeare, Bach, Chaplin),
tudománytermelését (kerek jelző) (Newton, Einstein) vagy mindkettőt (Meier) befolyásoló hatások is hatnak
rá.

 Események: 
Civilizáció fejlődése: 
1) Nem kell polgári akciót fizetned, minden más költséget igen, de eggyel csökkentve. 2) Forradalmat is kirob-
banthatsz egy tudományponttal kevesebbért, de ezzel elhasználod az összes polgári akciódat.

Az idő vasfoga: 
1) Az elpusztult csoda minden szempontból az adott kor elkészült csodájának minősül 2) Egy új csoda
elvételekor eggyel több polgári akcióval kell fizetned, pontozásra kerül a csodák előnye esemény létrejöttekor,
más játékosok előnyét élvezhetik a Nemzetközi turizmus szövetséggel stb.

Nemzetközi egyezmény: 
1) A kártyák elvételének általános szabályai vonatkoznak rá 1a) Ha az aktuális játékos vesz el kártyát, a kör
hátralévő részében használhatja az így szerzett akciókártyákat 2) A kártyasor az általános szabályok szerint
töltsétek fel, de ne dobjátok el az első helyen lévő lapokat. 3a) Ha ez a III. kor vége, ez kiváltja a játék végét 
3b) Ha ez a kezdőjátékos körében történik, akkor ez a játék utolsó fordulója FONTOS: A legerősebb játékos a
legutolsó fordulóban is választhatja ezt a lehetőséget.


