
48 hatalomkártya 
(24 épület- és 24

vidékkártya) 

10 civilizációkártya 
5 luxusárukártya 

nyílkártya

2 – 5 játékos számára • 10 éves kor felett • 45 perc játékidő 

A játék háttere és célja 
Peloponnészosz  a  poliszok, a hatalmas  és büszke városállamok  otthona. Vezesd az
egyiket korszakokon keresztül, szerezz presztízst, stabilitást és vészeld át a fenyegető
katasztrófákat. 

1 hódításkártya

72 pénzkártya 

5 katasztrófakártya
(pestis, földrengés, vihar,

aszály, hanyatlás) 

2 összefoglaló kártya
(pénzbevétel és a játék végi

események/pontozás) 

15 jelölő 
(5 különböző színből

3-3) és 5 szürke
katasztrófajelölő 

Játékelemek



A hatalomkártyák
1. Katasztrófa típusa 
2. Építési költség (csak az

épületeken)
3. Név és illusztráció 
4. Érték (minimális ajánlat) 
5. Egyszeri bevétel/ lakosság 
6. Hatalompont 
7. Különleges képesség 
8. Termék

Fejleszd a civilizációdat a hata-
lomkártyáiddal 8 játékfordulón
keresztül, amivel új terüle-
tekhez juthatsz, rangos épületeket
építhetsz és növelheted  a  lakosaid
számát. Képes vagy a presztízs és
a lakosság között megteremteni
a kényes egyensúlyt? 

A játék előkészítése 
A játékosok válasszanak maguk-
nak egy színt, majd mindenki vegye el a színe 3 jelölőjét, 1 luxuskártyát és tegye 
maga elé. 
Keverjétek össze a civilizációkártyákat, és véletlenszerűen osszatok belőle minden
játékosnak egyet.  Ezt  a kártyát is tegyék maguk elé a játékosok, a fel nem használt
kártyák pedig kerüljenek vissza a játék dobozába.  

A játékosok a színes jelölőjük egyikét a körsorrend jelölésére használják. A játék
elején a körsorrendet a civilizációkártyák határozzák meg:

Az  a játékos lesz a kezdőjátékos, akinek a legalacsonyabb szám van nyomtatva a
kártyájára a nyíl mellé. A többi játékos a számuk emelkedő sorrendjében követi őt,
és ennek megfelelően mindenki tegye az egyik színes jelölőjét a nyílkártya mellé egy 
sorba. 

Ezután tegyen mindenki egy másik
színes jelölőt a luxuskártyájának a 
„0”mezőjére.

Képpel lefelé keverjétek össze a
pénzkártyákat, és osszatok minden
játékosnak annyit belőle,
amennyit a civilizációkártyája megad a 
jobb felső sarkában. A játékosoknak

úgy kell tartaniuk ezeket a kártyákat, hogy az erőforrás/gabona/
lakosság oldalát lássák. A megmaradt pénzkártyák alkotják a 
pénzkártyapaklit. 

A hódításkártyát tegyétek az asztal közepére.

Tegyétek az 5 katasztrófakártyát az asztalra úgy, hogy jól látható legyen
minden játékos számára. A  katasztrófakártyák  sorrendje nem  számít.
Minden katasztrófakártya első  mezőjére (a villámjellel megjelöltre)
tegyetek  egy  szürke katasztrófa jelölőt.  



Előkészítés 
3 játékosra

A két összefoglaló kártyát úgy tegyétek az asztalra, hogy az összes játékos  azt is jól
lássa. Válogassátok szét a hatalomkártyákat „A”, „B” és „C” paklikra,  külön-
külön mindegyiket keverjétek meg. Ezekből a kisebb pakliból alkossatok egy nagy
hatalom kártyapaklit úgy, hogy az „A” kártyák legyenek legfelül, alul pedig a
„C” kártyák.

Játékmenet 
1. Hatalomkártyák felfedése 
2. Katasztrófa/Ellátás 
3. Ajánlattétel 
4. Körsorrend 
5. Hatalomkártyák szerzése 
6. Bevétel 

1. Hatalomkártyák felfedése
Húzzatok és fedjetek fel annyi
hatalomkártyát a pakliból, ahányan játszotok,
és tegyétek őket az asztal közepére. 

Ezután húzzatok, és fedjetek fel még annyi hatalomkártyát, hogy összesen  6
felfedett  hatalomkártya legyen az asztalon. Ezeket a további  kártyákat a
hódításkártya jobb oldalára tegyétek le (létrehozva egy hódítássort). 
Az első két felhúzott kártyának a katasztrófaszimbóluma határozza meg, hogy
mely katasztrófák kerülnek egy mezővel közelebb a beteljesedéshez. Ezeket a
katasztrófákatjelölőket mozgassátok előre egy mezővel az adott katasztrófakártyán. 

2. Katasztrófa/Ellátás 
Ha egy jelölő egy kártyán eléri az utolsó mezőt, akkor az
adott katasztrófa bekövetkezik (lásd a 9. oldalon). 
Ha az egyik felhúzott hatalomkártyán egy ellátásjel látható
(egyszer szerepel minden „B” és „C” kártyapakliban),
akkor egy ellátásfázis következik (lásd a 6. oldalon). 

3. Ajánlattétel
A játékosok körsorrendben 
következve vagy licitálnak
egy hatalomkártyára, vagy
passzolnak és 3 pénzkártyát
húznak fel a pakliból.  
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A licitáláshoz annyi pénzkártyát válassz a kezedből, amennyit fel szeretnél ajánlani
a kártyáért, és tedd az ajánlatod az adott hatalomkártya mellé a harmadik jelölőddel
együtt. Úgy tedd le, hogy könnyű legyen megállapítani, hogy menyi a licited értéke. 
A hatalomkártyák értéke (a kártya bal alsó sarkában) mindig a minimális ajánlatot
jelzi, azaz azt az összeget, amit minimum meg kell érte fizetni. Ha nincs rajta
megadva érték, akkor akár 0-t is lehet licitálni érte (csak a jelölőt odatenni). 
Ha olyan kártyára szeretnél licitálni, amire már tettek ajánlatot, akkor egy magasabb
összeget kell rálicitálnod, és ez
arra kényszeríti a túllicitált
játékost, hogy azonnal licitáljon
máshol. 
A túllicitált játékosnak az
érmekártyáit és a jelölőjét egy
másik kártyára kell áttennie,
anélkül, hogy megváltoztat
ná a licit összegét. Ha olyan
másik kártyára teszi át az aján-
latát amin már van licit, akkor
természetesen a licitösszegének
nagyobbnak kell lennie az ott
lévő  ajánlatnál. Mindezek
következtében a licitajánlatok
láncreakciója alakulhat ki.  
Minden kártyára legalább az adott kártya szerinti minimális ajánlatot meg kell
tenni.

Ha túllicitálnak, akkor lehetőséged van arra, hogy a teljes ajánlatodat visszakapd, és
passzolj. Ebben az esetben vedd vissza az összes pénzkártyádat, és húzz még további
három pénzkártyát a pakliból. Ebben a fordulóban nem szerzel hatalomkártyát. 

A hódítássorban lévő kártyák értéke 3-mal nagyobb, mint a kártyára nyomtatott
érték (azaz +3). Például, ha egy 2-es értékű kártyára szeretnél licitálni a
hódítássorban, akkor az ajánlatodnak 5-nek kell lennie. 



A hódítássorban történő licitálás előnye, hogy az ajánlatodat nem lehet túllicitálni,
tehát garantáltan megszerzed a hatalomkártyát.  
Miután mindenki tett ajánlatot vagy passzolt, véget ér az ajánlattételi fázis.
Minden olyan kártyát tegyetek vissza a játék dobozába, amire nem volt
ajánlattétel, ezzel eltávolítva őket a játékból.

4. Körsorrend
Az új körsorrendet a játékos megtett licitösszege határozza meg. A legnagyobb
ajánlatot tevő játékos lesz a kezdőjátékos, majd a többiek a licitjük csökkenő
sorrendjében követik. A nyílkártya melletti jelölőket rendezzétek át ennek
megfelelően. 
Ha kettő vagy több játékos ugyanakkora ajánlattal rendelkezik, akkor relatív
sorrendjük  nem változik. Aki passzolt, annak „0” az ajánlata. 

5. Hatalomkártyák szerzése
A játékosok most kapják meg azokat a kártyákat, amire sikeresen licitáltak. 
Minden licitre költött pénzkártyát tegyetek képpel felfelé a húzópakli mellett
kialakított dobópaklira. Ha a pénzkártya húzópaklija kifogy, a dobópaklit keverjétek
meg, és ebből készítsetek egy új, képpel lefelé fordított húzópaklit. A fa jelölőiket
ismét vegyék magukhoz a játékosok. 

Hatalomkártyák hozzáadása 
Az épületkártyák a játékos civilizációkártyájának bal oldala mellé
kerülnek, vagy közvetlen a civilizációkártya mellé, vagy egy már előzőleg
letett épület mellé. Ha a játékos ki tudja (és szeretné is) fizetni a
szükséges erőforrásokat (fa/kő), akkor ezt azonnal megteheti. 
Ha nem tudja kifizetni (vagy nem szeretné még), akkor tegyen a kezéből
egy pénzkártyát az épületkártyája alá úgy, hogy az részben látszódjon.
Az épület ezzel „építés alatt áll”, de egyébként teljes mértékben
használható, jövedelmet szerezhet vele, használhatja a képességeit. A
következő ellátásfázisban kell kifizetnie az épület költségeit, hogy
befejezze az építkezést.

Ha a játékos nem rendelkezik a szükséges erőforrásokkal vagy tartalék pénzkártyával,
akkor ezt az épületet elveszti,  és az visszakerül a játék dobozába. 

A vidékkártyákat a játékosnak a civilizációkártyája jobb oldalára kell tennie, vagy
közvetlen mellé, vagy egy már előzőleg letett vidékkártya mellé.
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Egyszeri bevétel 
3 pénzkártya 

7 lakosra csak 4 gabonatermék van 
6

Épületkártyákért fizetett erőforrások
Amikor egy épületért a játékos kifizeti az erőforrásokat (fa/ kő), akkor csak az aktuális

termélési kapacitását
használhatja (fa és/vagy
kő a kártyák jobb alsó
sarkában) – az újonnan
megszerzett épületekét
még nem. Ha a játékos
termélési kapacitása
erre nem elég, akkor a 

különbözetet, az azokat ábrázoló fa és/vagy kő pénzkártyákkal a kezéből pótolhatja.

6. Bevétel 
Amint minden játékos hozzáadta a saját készletéhez a hatalomkártyáját, bevételhez
jutnak. A bevétel három részből tevődik össze:
- Az újonnan megszerzett kártya egyszeri bevétele a kártya

jobb felső sarkában látható (pénzkártya vagy luxusáru).  
- A játékos adott fordulóhoz tartozó bevételéhez a játékos

összes kártyáján (hatalomkártyák és a civilizációkártya, -
a luxusárukártya NEM számít bele!-) szereplő lakosok
számát össze kell adni. Ezt követően az összefoglaló kártyán
kell megnézni, hogy az adott népességszámhoz mennyi
pénzkártyát kell húznia a játékosnak a pénzkártyapakliból.

- Egyes épületekért (kikötő, Apolló temploma), Théba civilizá-
ciókártyáért járó bevétel (jobb alsó sarkában pénz- vagy 
luxusárujel látható).

 Ellátás
Ha egy olyan hatalomkártya kerül felfedésre, amin egy ellátásszimbólum van, akkor
az összes játékosnak  el kell látnia a saját lakosait gabonával a 6 hatalomkártya
felhúzása után. Az építés alatt álló épületeket is ekkor kell kifizetni. 
Élelmezéskor minden lakost egy gabonával kell ellátni (a luxusárukártyákon
szereplő lakosokat nem kell!). 
Először a játékosnak a készlete termé
lési kapacitását kell felhasználnia (a
kártyái jobb alsó sarkában ábrázolt
gabonajel). Ha a termélési kapacitás
nem elegendő, a hiányzó  mennyisé
get a kezében lévő, gabonát ábrázoló
pénzkártyákkal pótolhatja. 



Ha a játékos nem tudja, vagy nem akarja ellátni az összes lakosát gabonával, akkor
megteheti, hogy a kezében lévő lakosokat ábrázoló pénzkártyával fizeti ki a 
különbséget vagy eldob annyi kártyát (hatalomkártyát és/vagy a civilizációkár-
tyáját), amíg a teljes népességének a száma megegyezik a gabonakapacitásával. Az
eldobott kártyákat tegyétek vissza a játék dobozába. A kettő kombinációját is
használhatjátok.
Most kell az építés alatt álló épületeket (amik alá pénzkártya van csúsztatva)
befejezniük a játékosoknak az erőforrás termélési kapacitásuk felhasználásával (fa
és kő).  

Megjegyzés: Ha több
mint egy épületed áll
építkezés alatt, akkor
először összesítened kell
a teljes fizetendő össze-
get a befejezéséhez. 
Ezt követően a teljes
termelési kapacitásod az
összesített (kombinált)
fizetendő összeg kifizetésére kell fordítanod (ami megakadályozza, hogy egy
fordulóban ugyanazt a forrást kétszer használd fel). 
Ha a játékos termelési kapacitása nem elég, akkor a különbözetet a kezében
lévő, a hiányzó fát és/vagy követ ábrázoló pénzkártyákkal is megfizetheti.
Ha nincs játékosnak (vagy nem akarja kifizetni) a szükséges erőforrásokból, akkor
az épületet elveszti, és az visszakerül a játék dobozába. Az alatta lévő pénzkártya a
dobópaklira kerül.

Luxusáruk
A luxusárukat a termék túltermelésék hozzák létre:

1. Amikor a játékos elnyer és felépít egy olyan épületet, amihez kevesebb erőforrás
szükséges (fa/kő), mint amennyit a játékos képes termelni, akkor luxusárukhoz
jut a játékos. Az épület saját termelési kapacitását nem tartalmazza.

Minden túltermelt erőforrásért egy luxusárut kap a játékos: 
A luxuskártyáján lévő jelölő ennek megfelelően kell beállítania. 
Amennyiben több mint 8 luxusáruja van már egy játékosnak, akkor fordítsa át a
kártyát a hátoldalára. 
Senkinek sem lehet 17-nél több luxusáruja. 
Nem fizethet a játékos csak azért  a  kezében lévő kártyáival,  hogy  extra luxusárukat
szerezzen.  7



Példa: Leónidasz 1 követ és 2 fát termel. Az újonnan megszerzett épületének az építési 
költsége 4 kő. A hiányzó 3 követ a kézkártyáiból fizeti ki, a túltermelt fákért pedig 2 
luxusárut kap. 

Megjegyzés: Az ellátásfázis alatt befejezett épületeknél a túltermelésért nem jár 
luxusáru. Akkor sem jár luxusáru, ha a hiányzó erőforrások kifizetéséhez 
luxusárukat használtok. 

Példa: Leónidasz 2 követ és 4 fát termel. Az újonnan megszerzett épületének építési 
költsége 5 fa. Egy luxusáruját használja fel a hiányzó fa kifizetésre. Ezért nem kap a
túltermelt kőért 2 luxusárut.  

2. Egy ellátásfázis alatt több gabonát termel a játékos, mint amennyire szüksége 
van. 
Példa: Heléna 12 gabonát termel. Az ellátásfázisban 9 lakosa van, ezért 3 luxusárut 
kap a túltermelt 3 gabonáért.

3. Ha a bevételfázis alatt 11 vagy több lakosa van a játékosnak, akkor közvetlen tud 
luxusárut előállítani. Az összefoglaló kártya mutatja ezeket a lehetséges összegeket. 

A luxusárukat csak akkor használhatjátok, mikor erőforrásokra, gabonára vagy 
pénzre van szükségetek. Minden luxusáru 1 értéket képvisel abból, ami hiányzik. 

Az is megengedett, hogy licitkor vagy az épület befejezésekor luxusáruval fizessetek, ha 
pénzre van szükségetek. Ugyanígy használható katasztrófa esetén is, amikor pénzt 
kell fizetnetek.
Ezekben az esetekben a szükséges összeggel csökkentsétek a luxusárutok 
mennyiségét, majd ennyi pénzkártyát húzzatok fel a húzópakliból, és 
használjatok fel. Nem kell a húzott pénzkártyák másik felét megnéznetek. 
Ha licitkor felüllicitálnak, és végül passzolni kényszerülsz, a luxusárut nem kapod 
vissza, helyette a cserébe odatett pénzkártyákat kapod meg.
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Katasztrófák
Amikor az egyik katasztrófakártyán lévő jelölő eléri az utolsó mezőt, akkor az adott
katasztrófa azonnal (azaz az első vagy a második hatalomkártya felcsapása 
után) bekövetkezik. 
Egy katasztrófa kétszer nem történik meg. Ezért hagyd a jelölőt az utolsó mezőn
akkor is, ha újabb ilyen szimbólum kerül felfedésre a későbbi hatalomkártyákkal.

Pestis: 
Pestisjárvány idején a civilizációd elpusztul. Fedd le a
civilizációkártyádat egy, a kezedben lévő pénzkártyával úgy, 
hogy csak a katasztrófaszimbólumok (ha van) legyenek 
láthatók. Ha nem tudod, vagy nem akarod ezt megtenni, 
akkor tedd vissza civilizációkártyádat a játék dobozába. 

Földrengés: 
Földrengés során az épületeid egyharmada (felfelé kerekítve)
megrongálódik. 
Fedd le ezeket a kártyákat a kezedben lévő pénzkártyákkal úgy, hogy 
a kártya felső szimbólumai legyenek csak láthatók. Te 
választhatod meg, hogy mely épület/épületek legyenek lefedve, akár 
építés alatt állókat is választhatsz. Ha nem tudod, vagy nem akarod ezt 
megtenni, akkor tedd vissza az érintett épületeket a játék dobozába. 

Vihar: 
A vihar bekövetkeztekor a vidéked egyharmada (felfelé kerekítve)
elpusztul. Fedd le ezeket a kártyákat a kezedben lévő pénzkártyákkal 
úgy, hogy a kártya felső szimbólumai legyenek csak láthatók. 
Te választhatod meg, hogy mely vidék(ek) legyen(ek) lefedve. 
Ha nem tudod, vagy nem akarod ezt megtenni, akkor tedd vissza az
érintett vidékkártyákat a játék dobozába.

Aszály: 
Aszálykor a legnagyobb gabonatermelő kártyádra van hatással a 
szárazság (nem a civilizációkártyádra!). Fedd le
a kártyát a kezedben lévő egyik pénzkártyával úgy,
hogy a kártya felső szimbólumai maradjanak
csak láthatók, és a pénzkártya 90 fokkal legyen 
elforgatva (lásd az ábra jobbra). 
Ha nem tudod, vagy nem akarod ezt megtenni, 
akkor tedd vissza az érintett hatalomkártyát a 
játék dobozába. 



Amennyiben több kártyádon is ugyanaz a termelésszinted van, akkor
kiválaszthatod, hogy melyiket érje el az aszály.

Hanyatlás: 
Hanyatlás esetén elveszted az összes luxusárudat (tedd vissza a
jelölőd a „0” mezőre a kártyán). 
Továbbá fedd le a luxusárukártyádat egy, a kezedben lévő
pénzkártyával úgy, hogy csak a 0-3 számok legyenek láthatók.
Ettől kezdve csak 3 luxusárud lehet. Ha nem tudod, vagy nem
akarod ezt megtenni, akkor tedd vissza az luxusárukártyádat a
játék dobozába, ez esetben a játék hátralevő részében nem tudsz
luxusárut termelni.

Hogyan védekezhetsz a katasztrófák ellen? 
Egyes épületeken van egy katasztrófavédelmi szimbólum (alul a kártya
közepén), ami lehetővé teszi, hogy elkerüld az adott katasztrófát. 

Akkor is védett vagy egy adott katasztrófától, ha a játékos
területeden lévő hatalom-/civilizációkártyáidon
legalább 3, adott típusú katasztrófaszimbólumod van
(fent a kártya közepén). 

Ha egy katasztrófa bekövetkezése után szerzed meg az adott katasztrófa
elleni védelemet, akkor a játék végén távolítsd el az érintett
kártyákról a pénzkártyákat, és tedd azokat a dobópakliba. Ezzel 
a civilizáció-, a hatalom- vagy luxusárukártyáid újra aktívvá
válhatnak és pontozásra kerülhetnek. Nincs helyreálítási láncre-
akció, azaz csak a látható védettségek hatnak majd, ami emiatt
kerül felfedésre majd, már nem.

A játék vége
A játék véget ér, amint a játékosok megszerezték az utolsó „C” kártyájukat is (vagyis
a 8. forduló után). 
Még az utolsó forduló bevétele is jár a játékosoknak.
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A játék  végén  még  egy  végső  ellátásfázist  kell  végrehajtani,  ami  megköveteli a
játékosoktól, hogy élelmezzék a lakosaikat, és fejezzék be az építés alatt álló 
épületeiket. Végül ellenőrizzétek le, hogy szereztetek-e védelmet valamelyik 
katasztrófa ellen, miután  az  bekövetkezett.  Ha  igen,  akkor  távolítsátok  el  az  
érintett  kártyákról a pénzkártyákat és tegyétek őket a dobópaklira.  

Pontozás
Népességpontok: számoljátok össze a lakosaitokat:
- a játékos területeteken lévőket, 
- a kezetekben tartott pénzkártyákon levőket (tegyétek őket a játékos területetekhez),
- a luxusárukártyáitokon lévőket, feltéve, ha nem volt hatással rá hanyatlás vagy
nem kellett eltávolítani a játékból. 

Hatalompontok: számoljátok össze az összes hatalompontjaitokat:
- a játékos területeteken lévőket,
- minden megmaradt 6 pénzkártya a kezetekben és vagy luxusáru 1 
hatalompontot ér (azaz kombinálhatóak, pl. 4 pénz+2 luxusáru is 1 pont),
- a luxusárukártyáitokon lévőket, feltéve, ha nem volt hatással rá hanyatlás vagy
nem kellett eltávolítani a játékból. 

Hasonlítsátok össze a népességpontjaitokat a hatalompontjaitokkal. A végső 
pontszámotok a két érték közül a kisebb. A legmagasabb pontszámmal rendelkező
játékos a győztes. Holtverseny esetén közülük az a játékos lesz a győztes, akinek a
másik pontértéke magasabb lett. Ha ezek után is még mindig holtverseny állna 
fenn, akkor a közülük a legtöbb luxusáruval rendelkező játékos nyer. 

= 14 lakos

= 10 hatalompont
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Példa: Dimitriosnak 10 népességpontja és 15 hatalompontja van, így a végső 
pontszáma a 10 lesz. Helénának 17 népességpontja és 12 hatalompontja, ezért az 
ő végső pontszáma 12.  A játék győztese Heléna! 

Különleges épületek 
Kikötő (Port): A kikötő egy pénzkártyát ad bevételként minden fordulóban, és védelmet 
nyújt a hanyatlás ellen.

Apolló temploma (Temple of Apollo): Az Apolló temploma egy pénzkártyát ad
bevételként minden fordulóban, és védelmet nyújt az aszály ellen.

Oroszlánkapu (Lion Gate): Az Oroszlánkapu megvéd az aszály ellen. 

Piac (Market) + Piactér (Agora): Ha ezekből az épületekből egy nálad van, akkor
az ajánlataid ½ pénzértékkel többnek számítanak, mint a licitálásra használt
pénzkártyák száma. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt az összeget tudod felajánlani, mint
a másik játékos, de ezzel túllicitálhatod. Ha mindkettő épület nálad van, akkor az
ajánlataid 1-gyel lesznek nagyobbak, mint a licitálásra használt pénzkártyák száma.
Megjegyzés: A körsorrend meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni ezt
a magasabb ajánlatot. 

Kaszárnya (Barracks) + Karósánc (Stockade): Lehetővé teszi, hogy 1 pénzzel
kevesebbért licitálj a hódítássorban lévő kártyákért. Ha mindkét épület tulajdonosa
te vagy, akkor 2 pénzzel kevesebbet ajánlhatsz.  

Ciklopszi Fal (Cyclopean Masonry) + Atreusz kincstára (Treasury of Atreus):
Mindkét épület védelmet nyújt a földrengés ellen. 

Kút (Well) + Vízvezető (Aqueduct): Mindkét épület védelmet nyújt a pestis ellen. 

Corinthi akroplisz (Acrocorinth) + Pheidiasz műhely (Phidias Workshop):
Mindkét épület védelmet nyújt a vihar ellen. 

Oszlopcsarnok (Stoa): Az oszlopcsarnok megvéd a hanyatlástól.

Ellátásszimbólummal rendelkező vidékkártyák egy ellátástfázist indítanak el, de
további hatása már nincs, ha a játékos játékos területén vannak. 

Magyar fordítás: Holl Márti
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