
Kedves játékosok!

E kiegészítővel sokévnyi tervezés és fejlesztés eredményét tartjátok kezetekben. Eredetileg mindössze újabb vezetőket és csodákat 
akartunk vele hozzáadni a játékhoz. A fejlesztés során rengeteg ilyet megalkottunk, zömüket több különböző változatban is. Végezetül 
aztán közülük azok kerültek bele, melyek a legtöbbet tudták hozzátenni a játékélményhez azáltal, hogy érdekes, új lehetőségeket 
teremtettek és egyben szórakoztatóbbá tették a játékot. (Néha bizony ez azt is jelentette, hogy történelmi szempontból jelentősebb 
személyeket és épületeket is kihagytunk, de hát annyi baj legyen, elvégre ez egy játék, nem?) Mindemellett úgy éreztük, hiba lenne 
érintetlenül hagyni a játék politikai részét, ezért aztán a katonai pakliba is kerültek új kártyák. Nem sok, mert nem akartuk 
gyökeresen átalakítani ezt a részt, de ahhoz elég, hogy kissé feldobja a korábban megszokott paklit.

A fejlesztés során a legnehezebb feladat annak biztosítása volt, hogy az új kártyák ne borítsák fel a játék egyensúlyát. Szerencsére a 
világban rengeteg olyan játékos van, aki nagyon profin játssza ezt a játékot. Ezért a kiegészítőt beletettük a Korokon át digitális 
változatába és felkértük a legjobb online játékosokat arra, hogy az alkalmazásban játsszanak vele jó pár ezer játékot. Ezen játékok 
eredménye, kiegészülve a játékosok véleményével, sokat segített a megfelelő egyensúly megtalálásában. Nagyon hálásak vagyunk a 
segítségükért! Nélkülük lehetetlen lett volna egy ennyire kiegyensúlyozott kiegészítőt megalkotni. Ráadásul nagyszerű élmény volt 
ilyen jó játékosokkal együtt játszani és beszélgetni is!

Végezetül, mivel az alapjáték kapcsán szintén sok adatot gyűjtöttünk, valamint rengeteg megfontolásra érdemes véleményt és 
javaslatot kaptunk, a játék jobbá tétele érdekében módosítottunk az alapjáték kártyái közül azokon, melyek túl erősnek vagy éppen túl 
gyengének bizonyultak. Ezen újragondolt kártyák szintén bekerültek a kiegészítőbe, ahogy néhány olyan kártya is, melyek a játék 
hosszát hivatottak némileg befolyásolni.

Őszintén szólva e kiegészítő elkészítése sokkal tovább tartott a tervezettnél. De a Korokon át különleges helyet foglal el 
mindannyiunk szívében, ezért egyáltalán nem sajnáljuk a ráfordított plusz időt. Reméljük, legalább annyira tetszeni fog 
nektek a végeredmény, mint amennyire mi szerettünk dolgozni rajta.

Vlaada és a CGE csapata

ÚJ VEZETŐK ÉS CSODÁK



A KIEGÉSZÍTŐ TARTALMA...

A kiegészítő három, egymástól függetlenül is használható részből áll:

módosított kártyák az alapjátékhoz új vezetők és csodák

Mindhárom rész külön fejezetet kapott ebben a szabálykönyvben.

A KIEGÉSZÍTŐ FŐ ALKOTÓRÉSZEI

Ezt használjátok 
kezdőjátékos-jelölőnek. 
Így mindig egyértelmű 
lesz, kinek a köre 
következik és kinek kell 
megkezdenie az utolsó 
fordulót.

Az alapjáték katonai 
paklijai helyett 
használjátok az új 
paklikat.

Kétszemélyes játékhoz ezt az oldalt 

használjátok, három- és négyszemélyes 

játékhoz pedig a másik oldalát.

vezetőtábla
csodatábla

• 7 módosított vezetőkártya
• 5 módosított csodakártya 
• 7 módosított technológiakártya

Az alapjátékban azonos névvel megtalálható, azok 
lecserélésére szolgáló kártyák jelölése.

A kiegészítőbe további jelzőket 
is beletettünk, az új kártyák 
miatt ezekből többre lehet 
szükség. Bizonyos új 
kártyahatások jelölésére is 
használhatók, ezekről részletes 
leírás olvasható a Függelékben.
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új katonai kártyák

A kiegészítővel bevezetett új kártyák jelölése.

6 újabb polgári kártya  3+  jelzéssel
(I. korhoz 1, II. korhoz 2, III. korhoz 3)

24 új vezető
(koronként 6)

21 vezetőhelyettesítő-kártya
(I., II. és III. korok mindegyikéhez 7)

16 új csoda
(koronként 4)

15 csodahelyettesítő-kártya
(I., II. és III. korok mindegyikéhez 5)

19 új katonai kártya
(A korhoz 1, I., II. és III. korok mindegyikéhez 6)



RÉGI KÁRTYÁK MEGTARTÁSA
A kiegészítőben található módosított kártyákat hatalmas 
mennyiségű adat kiértékelése alapján alkottuk meg. De ettől 
még előfordulhat, hogy valaki olyan nem szokványos 
stílusban játszik, amelyben egy általában gyengének számító 
kártya erős és ezt a kártyát mi most még tovább erősítettük. 
Ugyanígy az is lehet, hogy egy olyan kártyán gyengítettünk, 
mely egy adott stílusú játékban eleve ritkán kerül csak 
játékba. Természetesen mindezek ellenére használhatjátok a 
kiegészítőben lévő módosított kártyákat, viszont ha ezáltal 
kevésbé élvezetessé válik a játék számotokra, akkor 
nyugodtan visszatérhettek a korábbi kártyákhoz.

Az új Köztársaság és Profi sport kártyákat viszont, kérjük, 
mindenképp használjátok, mert ezek növelik a 
háromszemélyes játékok során elérhető kártyák mennyiségét.

Bizonyos kártyák olyannyira erősnek 
bizonyultak, hogy a tapasztalt játékosok 
szinte mindig elvették őket, akár a 
kártyasor drágább végéről is. Ezen 
kártyákat némileg gyengébbé tettük. Még 
így is jó kártyák maradtak, de már 
érdemes mérlegelni, hogy valóban 
megéri-e drágán megszerezni őket.

Ugyanakkor voltak kártyák, melyek 
annyira gyengék voltak, hogy elvételük, 
akár a legalacsonyabb költségű helyről is, 
általában csökkentette a nyerési 
esélyeket. Más kártyáknál pedig az volt a 
gond, hogy bár nem voltak kirívóan 
gyengék, de csak bizonyos helyzetekben 
lehetett őket jól használni. A tapasztalt 
játékosok tisztában voltak ezzel, így ezek 
a kártyák ritkán kerültek csak játékba. 
Úgy döntöttünk, ezek mindegyikét 
erősebbé tesszük, hogy használhatóságuk 
ne maradjon el a többi kártyáé mögött. 
Sőt ami azt illeti, némelyik a módosítást 
követően kora legjobb kártyái közé 
emelkedett.

JÁTÉK HOSSZÁT
BEFOLYÁSOLÓMÓDOSÍTÁSOK
A rendelkezésre álló adatok azt mutatták, 
hogy a három- és négyszemélyes játékok 
(különösen a háromszemélyesek) 
átlagosan egy fordulóval rövidebbek egy 
átlagos kétszemélyes játékhoz képest. 
Mindemellett a játékosok úgy érezték, a 
III. kor nagyon hamar véget ér és nem ad 
nekik elég időt ahhoz, hogy kiélvezzék 
felépített civilizációjuk előnyeit.

Ráadásul az akciókártyákat illetően 
nyilvánvaló aránytalanságot 
eredményezett az is, hogy játékosszámtól 
függetlenül mindig ugyanannyi 
akciókártya volt a pakliban. Emiatt a 
három- és négyszemélyes játékokban 
sokkal nehezebb volt megszerezni őket.

Ezen problémák együttes orvoslására 
készítettünk hat darab új 3+ jelölésű 
akciókártyát, valamint az alapjátékban  4 
jelöléssel szereplő technológiakártyák 
közül hármat szintén 3+ jelölésűre 
módosítottunk. Ezáltal a három- és 
négyszemélyes játékokban a 
korábbiakhoz képest kicsit több kártya 
kerül a paklikba.

KOMPATIBILITÁS A DIGITÁLIS 
ALKALMAZÁSSAL ÉS AZ ÚJ 
KÁRTYÁKKAL
A játék digitális és asztali változatának 
fejlesztése egyszerre, egymással 
párhuzamosan folyt, mégis lett némi 
eltérés a kettő között. Ezek 
megszüntetése érdekében bekerült 
néhány módosított kártya ebbe a 
kiegészítőbe:
• A Gazdag terület I és Profi sportok 

kártyákon most már a digitális 
változattal megegyező értékek 
szerepelnek.

• A Transzkontinentális vasút hatásának 
szövegezését úgy módosítottuk, hogy 
kompatibilis legyen a kiegészítővel 
bevezetett új kártyákkal is.

Érdekesség: A Profi sportok kártya 
módosítására mindhárom szempontból 
szükség volt. Egyrészt az asztali 
játékban és a digitális változatban lévő 
kártya némileg eltért egymástól. 
Másrészt a kártya hatását kissé 
erősebbé kellett tennünk. Harmadrészt 
pedig szerettünk volna egy második 
Profi sportok kártyát adni a 
háromszemélyes játékhoz.

A játék kiegyensúlyozottabbá tétele érdekében tapasztalt játékosok véleményére, valamint több tízezer 
online játék statisztikai adatára támaszkodva a következő módosításokat vezetjük be:

KIEGYENSÚLYOZOTTABB ALAPJÁTÉK

KÁRTYÁK MENNYISÉGE
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a kártyák számát érintő változásokat:

„3+” jelöléssel „4” jelöléssel 3 (4) játékos esetén

I–III. kor 6 technológia

EREDETI ALAPJÁTÉK

→ + 6 (9) kártya

KIEGYENSÚLYOZOTT JÁTÉK
I. kor 6 technológia, 1 akció 3 technológia → + 7 (10) kártya

II. kor 7 technológia, 2 akció 2 technológia → + 9 (11) kártya

III. kor 8 technológia, 3 akció 1 technológia → + 11 (12) kártya

Amint látható, már nem annyira egyszerű a logika a plusz kártyákat illetően, 
mint korábban volt, de van benne egyfajta szimmetria.

AZ ÚJ PAKLIK KIALAKÍTÁSA
Ha szeretnéd használni a kiegyensúlyozottabb játékot 
lehetővé tevő kártyákat, a következőket kell tenned:

• Keresd meg az alapjátékban az összes olyan vezetőt és 
csodát, melynek a kiegészítőben megtalálható a      jelölésű 
változata és cseréld le ezeket az új változatokra.

• Tedd meg ugyanezt a 7 technológiakártyával is:

– A Kommunizmus és Fundamentalizmus esetén könnyű 
dolgod van. Mindkettő egy példányban létezik csak az 
alapjátékban, ezeket kell kicserélned az új kártyákra.

 – A Köztársaság és Profi sportok 
kártyákból 2-2 darab található az 
alapjátékban. Mindkettőből mindkét 
példányt ki kell cserélned. (Ezekből 
az alapjátékban egy-egy példány 4 
jelölésű volt, helyettük most 3+ 
jelölésű kártyák kerülnek a pakliba.)

 – A Hadtudomány kártyával viszont légy 
óvatos! Az alapjátékban két példány 
van ebből. Közülük a 4 jelölésűt 
cseréld ki az új 3+ jelölésűre. A másik 
(jelölés nélküli) Hadtudomány 
kártyának továbbra is benne kell 
maradnia a pakliban.

• Add hozzá a paklihoz a hat darab új,  
jelölésű akciókártyát. Ezek mindegyikét 
három- és négyszemélyes játékban kell 
csak használnotok, ennek megfelelően 3+ 
jelölés is látható rajtuk.

• A Gazdag terület I kártya benne van az I. 
korhoz tartozó, újranyomott katonai 
kártyapakliban (lásd a következő oldalon).
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KIEGYENSÚLYOZOTTABB
KÁrTYÁK

3 technológia



ÚJ KATONAI KÁRTYÁK

ÚJ VEZETŐK ÉS CSODÁK

Az új katonai paklik 16 új kártyának köszönhetően 
némileg nagyobb változatosságot biztosítanak a 
játékban. A Gazdag terület I kártyát módosítottuk, hogy 
összhangban legyen a digitális változattal, és 3 katonai 
bónuszkártyát is hozzáadtunk, hogy a kártyák aránya ne 
változzon.

Ez a kiegészítő legegyszerűbb része: az alapjátékban lévő 
paklikat egyszerűen hagyjátok a játék dobozában és 
helyettük használjátok az újakat.

Azáltal, hogy teljesen új paklikat használtok, elkerülhető, 
hogy az alapjáték kártyáit a hátoldaluk alapján meg 
lehessen különböztetni az új kártyáktól. Egyes katonai 
kártyákról részletes magyarázatot találtok a Függelékben.

Tipp: Ha az első játék előtt direkt nem olvassátok el a 
Függeléket, akkor a katonai kártyák felhúzását és az 
események felfedését új kalandként fogjátok majd 
megélni!

Ez a kiegészítő legizgalmasabb része: 40 új vezető és 
csoda!

Néhány új hatás jóval összetettebb az alapjátékban 
megismerteknél. Ezekről a Függelékben találhattok 
magyarázatokat. De igazából az összes hatás intuitív 
módon működik, hamar megtanulhatók, nem igazán lesz 
szükségetek sokáig a Függelékre, kivéve talán néhány 
ritkán előforduló különleges esetet. (A kártyák számának 
megduplázása jelentősen megnövelte a lehetséges 
kombinációk és interakciók számát.)

Ha a játék megismertetése a cél egy új játékossal, akkor 
talán jobb először csak az alapjátékot elővenni. De ha 
már mindenki ismeri a játékszabályokat, akkor 
valószínűleg alig várjátok, hogy kipróbálhassátok az új 
kártyákat. Ennek többféle módja van.

JÁTÉK CSAK A KIEGÉSZÍTŐ 
KÁRTYÁIVAL
Az új kártyákkal való megismerkedés legegyszerűbb módja 
az, ha az alapjáték régi vezetői és csodái helyett csak az 
újakat használjátok. Így pontosan ugyanannyi vezető és 
csoda lesz minden kor polgári paklijában, mint korábban, a 
játék így változatlan szabályokkal játszható.

Tipp: Ha úgy keveritek bele a paklikba az új kártyákat, 
hogy előtte nem olvassátok el őket, a játék olyan lesz 
majd, mintha egy ismeretlenbe tartó kalandos utazáson 
vennétek részt.

Vegyes játék előre nem ismert 
kártyákkal
Az alapjátékban és a kiegészítőben található vezetők és 
csodák vegyítésével rengeteg különböző kombináció 
hozható létre. Ráadásul így arra is lehetőség van, hogy a 
három- és négyszemélyes játékokban növeljük a vezetők 
számát, csökkentve ezzel azt a fokozott versengést, mely 
több játékos esetén általában a vezetőkért folyik.

Gyűjtsétek össze az alapjátékból és a kiegészítőből az 
összes vezetőt és csodát, majd koronként alkossatok 
belőlük külön vezető- és csodapaklikat. Keverjétek meg 
ezeket és véletlenszerűen húzzatok belőlük:

• kétszemélyes játék esetén minden korból 6 vezetőt és 
4 csodát

• három- és négyszemélyes játék esetén minden korból 
7 vezetőt és 5 csodát

Anélkül, hogy megnéznétek őket, keverjétek a húzott 
kártyákat a megfelelő polgári paklikhoz. A megmaradt 
többi kártyát tegyétek vissza a dobozba.

A játék normál szabályok szerint zajlik. Három- és 
négyszemélyes játékok esetén minden korban némileg 
több vezető és csoda áll majd így rendelkezésre.

VEGYES JÁTÉK ELŐRE ISMERT 
KÁRTYÁKKAL
Tapasztalt játékosok számára ezt a változatot 
javasoljuk, mert ebben a rengeteg különböző 
kombinációs lehetőség mellett stratégiai tervezésre is 
lehetőség van.

HELYETTESÍTŐKÁRTYÁK
Az A kort követően a vezetők és a 
csodák nem lesznek benne a polgári 
paklikban. Az I., II. és III. korok 
paklijaiban található vezető- és 
csodakártyákat cseréljétek ki 
helyettesítőkártyákra:

• kétszemélyes játék esetén minden korban 6 
vezetőhelyettesítő-kártyát (1-6-ig számozva) és 4 
csodahelyettesítő-kártyát (1-4-ig számozva) 
használjatok.

• három- és négyszemélyes játék esetén pedig minden 
korban használjátok az összes rendelkezésre álló 
helyettesítőkártyát (vezetőkből 7-et, csodákból 5-öt).

(Másként fogalmazva kétszemélyes játékban ne 
használjátok a 3+ jelölésű helyettesítőkártyákat.)
Keverjétek meg az összes paklit.

VEZETŐ- ÉS CSODATÁBLÁK
Ezek a táblák mutatják meg, mely kártyák vannak 
játékban. Mindkét táblának két oldala van. A 
kétszemélyes játékhoz használatos oldalon 6 vezetőnek 
és 4 csodának van hely, míg a másik oldalon 7 vezető és 
5 csoda fér el.

Mindegyik táblának a játékosok száma alapján megfelelő 
oldalát használjátok. A táblákat úgy helyezzétek el, hogy 
az összes játékos jól láthassa. A legideálisabb az, ha a 
kártyasor fölé helyezitek őket.
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VEZETŐK ÉS CSODÁK KIVÁLASZTÁSA
Gyűjtsétek egybe az alapjáték és a kiegészítő vezetőit és 
csodáit és alkossatok belőlük nyolc paklit – minden 
korhoz egy-egy vezető- és csodapaklit.
Keverjétek meg a paklikat és véletlenszerűen húzzatok 
belőlük annyi kártyát, amennyi a játékhoz szükséges: 
vezetőkből kétszemélyes játék esetén koronként 6-ot, 
három- és négyszemélyes játékokban koronként 7-et, 
csodákból pedig kétszemélyes játéknál koronként 4-et, 
három- és négyszemélyes játéknál koronként 5-öt. A 
kihúzott kártyák lesznek elérhetők a játékban, a többit 
tegyétek vissza a dobozba.
Az A korhoz húzott vezetőket és csodákat keverjétek bele 
az A kor polgári paklijába. Eddig az előkészítés teljesen 
megegyezik az előző oldalon leírt „Vegyes játék előre nem 
ismert kártyákkal” változattal, innentől viszont eltér a 
kettő.
Helyezzétek az I. kor vezetőit és csodáit a vezető- és 
csodatáblákra. A táblákon mindegyik kártyának van hely. 
A kártyák sorrendje nem számít, a sorrendet a polgári 
paklikba kevert kártyahelyettesítők fogják majd 
véletlenszerűen meghatározni.
A II. és III. korok vezetőit és csodáit képpel felfelé 
tegyétek a közelbe. Bárki bármikor átnézheti ezeket a 
jövőbeli paklikat. Ha van elég helyetek, szétterítve is 
lerakhatjátok őket, vagy akár a vezető- és csodatáblák 
fölé is kirakhatók külön sorokba rendezve. Majd ha már 
jól ismeritek a kártyákat, elegendő lesz csak a nevüket 
látni.

1. FORDULÓ
• Az 1. fordulóban az A kor vezetői és csodái a szokásos 

módon, a kártyasoron jelennek meg.
• Ha valaki tudni szeretné, milyen kártyák érkezésére 

számíthat még, nyugodtan megnézheti az A kor 
polgári pakliját.

• Mielőtt viszont feltöltenétek a kártyasort újabb A kori 
kártyákkal, keverjétek meg a paklit, hogy az abban 
lévő kártyák megjelenési sorrendje ne legyen ismert 
senki előtt.

KÉSŐBBI FORDULÓK
• Amint használni kezditek az I. kor pakliját, az abba 

kevert helyettesítőkártyák megjelenhetnek a 
kártyasoron. Amikor ez megtörténik, a 
helyettesítőkártyát cseréljétek ki a vezető- vagy 
csodatáblán lévő, megegyező számú kártyára. Például 
ha a 4-es számú vezetőhelyettesítő-kártya jelenik meg 
a kártyasoron, cseréljétek ki a vezetőtábla 4-es helyén 
lévő vezetőkártyára. Ezáltal a vezető- és csodatáblán 
látható kártyák véletlenszerű sorrendben fognak 
játékba kerülni.

• A helyettesítőkártyát helyezzétek a dobópakliba. 
(Például egy I. korbeli helyettesítőkártya az I. kor 
polgári dobópaklijába kerül.)

AZ I. KOR VÉGE
• Mire az I. kor véget ér, az összes helyettesítőkártya 

megjelenik a kártyasoron, azaz a vezető- és 
csodatáblák eddigre már üresek. Helyezzétek a II. kor 
vezetőit és csodáit a táblákra.

A II. KOR VÉGE
• A II. kor végén helyezzétek a III. kor vezetőit és 

csodáit a táblákra.

Ne felejtsétek el, hogy a helyettesítőkártyákat azon 
nyomban le kell cserélni, amint megjelennek a 
kártyasoron. Így amikor döntést kell hoznotok, a 
kártyasoron az aktuálisan elérhető vezetőket és csodákat 
fogjátok látni csakúgy, mint bármikor máskor. A vezető- 
és csodatáblákon pedig azt követhetitek nyomon, hogy 
milyen kártyák vannak még a polgári pakliban 
(helyettesítőkártyák formájában).

Tipp: Ha hozzászoktok, hogy a vezetőknek és csodáknak 
saját külön dobópaklikat alakítsatok ki, akkor a játék végén 
a helyettesítőkártyák a megfelelő polgári dobópaklikban 
lesznek, a vezetők és csodák pedig külön-külön paklikban, 
készen egy újabb játék előkészítésére.

EGYÉB JÁTÉKVÁLTOZATOK
Az új vezetőket és csodákat természetesen úgy 
használhatjátok, ahogy csak szeretnétek.

Tetszik a vegyes játék előre ismert kártyákkal, de a játék 
kezdetén nem akartok egyből mindent megtudni? 
Tartsátok a jövőbeli vezetőket és csodákat titokban és 
mindig csak az adott kor kártyáit fedjétek fel a kor 
kezdetén.
Az összes új vezetőt és csodát használni szeretnétek, 
ráadásul jó volna minden kor paklijába egyel több vezetőt 
és csodát tenni? Mindegyik polgári pakliba keverjetek 
egy-egy véletlenszerűen választott vezetőt és csodát az 
alapjátékból. Így nagyobb lesz a választék és gyakrabban 
találkozhattok a régi jó barátokkal az új kártyák között.

Szeretnétek valahogy befolyásolni azt, hogy mely kártyák 
kerüljenek játékba? Véletlenszerű húzás helyett 
válasszatok közös megegyezéssel kártyákat. Vagy minden 
játékos kapjon két csodát és három vezetőt minden korból 
és ezekből válassza ki a neki tetszőket, koronként egy 
vezetőt és egy csodát. A többi szükséges kártyát pedig 
véletlenszerűen válasszátok ki. Ezt akkor is 
alkalmazhatjátok, ha vegyes játékot játszotok előre nem 
ismert kártyákkal, és akkor minden játékosnak lehet egy 
kis információja arról, hogy milyen kártyák találhatók az 
amúgy ismeretlen pakliban.

Példa egy előkészítésre három- vagy négyszemélyes játékhoz.
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Ebben a kiegészítőben a hangsúly nem az új szabályokon 
van, hanem azokon a hatásokon és kombinációs 
lehetőségeken, melyeket az új kártyák teremtenek meg a 
játékban. Viszont annak érdekében, hogy az új kártyák 
jól működjenek, szükség van néhány dolgot tisztázni, 
pontosítani:

TERMELÉSI BÓNUSZOK

Néhány kártya extra nyersanyagokat biztosít. Ezeket a     
+++ szimbólum jelzi a kártya alján, illetve néhány 
kártyán a szövegben is olvasható ez a hatás. Ami azt 
illeti, ez nem új mechanika a játékban, már eddig is volt 
két szövetségkártya, mely így működött: a Nemzetközi 
kereskedelmi egyezmény és a Fennhatóság elfogadása.
Amikor nyersanyagot termelsz (a köröd végén vagy egy 
termelésre utasító esemény kiértékelésekor) elsőként a 
szokásos termelést hajtsd végre. Minden egyes bánya 
technológiakártyán (és Bill Gates vezetősége esetén 
laboratóriumkártyán) lévő sárga jelzőért tegyél egy kék 
jelzőt az adott kártyára. Ekkor kapod meg a 
Transzkontinentális vasút és a Machu Picchu kártyák után 
járó plusz nyersanyagokat is.

Ezt követően add össze a nyersanyagtermelési bónuszaidat. 
(Ilyeneket  +++  szimbólummal rendelkező kártyák és szövetségek 
biztosíthatnak számodra. Ha a Fennhatóság elfogadása 
szövetségben B civilizációként veszel részt, az az összesített 
bónuszértéket csökkenti.) Az összeszámolt nyersanyagtermelési 
bónuszokat mind egyszerre kapod meg. Ez azt jelenti, hogy ha 
például három kártyád van, mely mindegyike egy bónusz   ++-t 
ad, nem három jelzőt kell tenned a Bronz bányára, hanem elég egy 
jelzőt tenni a Szén bányára. (Ha a bónuszaid végösszege negatív 
szám, akkor ahelyett, hogy plusz nyersanyagokat kapnál, 
elveszítesz a meglévők közül.)

A termelési bónuszok akkor is számítanak, amikor egy 
kártya hatásához összesítened kell a termelésedet. 
Ilyenek például az Empire State Building és Az egyensúly 
előnye kártyák. Ugyanakkor Az ipar előnye kártya kivételt 
jelent, mivel erre egyértelműen rá van írva, hogy csak a 
bányák termelését szabad figyelembe venni.

Annak érdekében, hogy ne feledkezz meg a termelési 
bónuszokról, tegyél piros jelzőket a bányakártyák aljára. 
Minden egyes piros jelző egy termelési bónuszként járó 
kék jelzőt jelképez. Például ha az I. korban megépítetted 
a Római utak csodát, helyezz egy piros jelzőt a Bronz 
bányára. Aztán később, ha Izabella lesz a civilizációd 
vezetője, tegyél egy újabb piros jelzőt a Bronz bányára, 
vagy pedig mozgasd a már ott lévő jelzőt a Vas bányára 
(ha rendelkezel ilyennel). Az I. kor végén, mikortól a 
Római utak csoda már nem termel több  ++ -t, ismét 
állíts a piros jelzőiden úgy, hogy a megváltozott 
bónusztermelési mennyiséget jelezzék.

A Függelékben olvashatsz tippeket arra, miként jelöld a 
Machu Picchu, vagy éppen a Transzkontinentális vasút 
bónusztermelését.

Már az alapjátékban is megjelentek azok az akciókártyák 
(és a Churchill vezetőkártya), melyek kizárólag katonai 
egységek építésére és fejlesztésére felhasználható, 
ideiglenes nyersanyagokat biztosítottak. Ebben a 
kiegészítőben további olyan kártyák kaptak helyet, 
melyek csak bizonyos célokra felhasználható 
nyersanyagokat adnak.

Bár valószínűleg eddig is jól játszottátok, az alapjáték 
vonatkozó szabálya nem volt teljesen egyértelmű, ezért 
most pontosításként a teljes szabályt közöljük:

A korlátozott célra felhasználható nyersanyagok 
mindig ideiglenes nyersanyagoknak tekintendők. 
Ez a következőket jelenti:

• Nem jelképezhetők kék jelzővel, egyszerűen fejben kell 
őket tartani.

• Ha olyan dologért fizetsz, melyre felhasználhatók ezek 
a nyersanyagok, akkor elsőként automatikusan ezeket 
a nyersanyagokat kell költeni, amíg el nem fogynak.

• A köröd végén az összes megmaradt ideiglenes 
nyersanyag elveszik.

ÚJ SZABÁLYOK appendIx
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Konfuciusz
Konfuciusz lehetővé teszi, hogy bármely 
katonai kártyát eseményként játsz ki. 
Ugyanúgy kell eljárnod, mintha egy 
tényleges eseményt készítenél elő. A többi 
játékos egészen addig nem fogja tudni, mit 
játszottál ki, amíg később a kártya felfedésre 
nem kerül.

Amikor egy nem-esemény típusú katonai kártya aktuális 
eseményként felfedésre kerül, „mindenki kap 1  - -t” 
eseményként kell kezelni még akkor is, ha időközben 
Konfuciusz már távozott a játékból.

Szun-ce
Amikor katonai kártyák húzására kerül sor, 
elsőként mindenképp húzz fel 2 kártyát, 
még akkor is, ha nem maradt katonai 
akciód. Ezután pedig a szokott módon 
felhúzhatsz legfeljebb 3 további katonai 
kártyát annak függvényében, hogy hány fel 
nem használt katonai akciód maradt.

Amíg Szun-ce játékban van, a saját taktikádat nem kell a 
katonai tábla közös taktikák területére helyezned. Ha 
lecseréled a taktikádat, a lecserélt taktika a 
játékosterületeden marad az új saját taktika mellett. Senki 
nem másolhatja ezt le, még te magad sem (miután csak 
közös taktikák másolhatók)!

Az első olyan köröd elején, amikor már nem Szun-ce a 
civilizációd vezetője, a játékosterületeden található összes 
taktikakártya átkerül a közös taktikák területére… mintha 
valaki egy könyvben leírva közkinccsé tette volna őket.

Szun-ce ráadásul egy korokon átívelő hatással is rendelkezik. 
Amikor kikerül a játékból, helyezd a kártyáját az aktuális 
taktikád kártyája alá. (Feltéve, hogy van aktuális taktikád. Ha 
nincs, Szun-ce a dobópakliba kerül.)

A Szun-ce által így megjelölt taktikakártya tartósan kap +1 
x  -t a játék végéig. Ez az ő saját speciális taktikája. Amikor 
ez a megjelölt kártya a közös taktikák területére kerül, ne 
tedd az azonos nevűekkel egymásra, kezeld a többitől eltérő, 
egyedi taktikaként, mely a szokásos módon bármely játékos 
által lemásolható.

Megjegyzés: Amíg Szun-ce játékban van, a taktikád még 
nem számít egyedinek. Ilyenkor, ha a taktikajelződ egy közös 
taktikakártyán található, ezt az odakerülő azonos nevű 
taktikakártyákkal egymásra kell tenni, amíg Szun-ce játékból 
való távozása után a taktika meg nem kapja a +1 bónuszt.

ashoKa
A polgári kártyák színe lehet barna (farm és 
bánya technológiák), szürke (városi épület 
technológiák), piros (katonai egység 
technológiák), kék (speciális technológiák), 
narancssárga (kormányzatok), zöld 
(vezetők) vagy sárga (akciókártyák). (A 
csodák lilák, de azok soha nem lehetnek a 
kezedben.)

Ashoka hatása kapcsán abból indulunk ki, hogy minden 
játékos láthatja a többiek kezében lévő polgári kártyákat. 
Viszont ha úgy játszotok, hogy nem mutatjátok egymásnak a 
kártyáitokat, akkor Ashoka hatásának kihasználásához fel 
kell fedned a megfelelő számú, eltérő színű polgári kártyát a 
többiek előtt. Ha a társaság ódzkodik ettől, akkor ne 
játsszatok Ashokával.

Hippokratész
A kormányzatkártyád közelében elhelyezett 
sárga jelzők csak a hatás emlékeztetőjéül 
szolgálnak. Ezekre a jelzőkre nem hat 
semmilyen olyan hatás, mely a sárga 
jelzőidet vagy a munkásaidat veszi célba.

Vedd úgy, mintha a Római utak csodakártya 
aljára egy extra szimbólum lenne 
nyomtatva, viszont ez az extra szimbólum 
koronként változik.

Ha egy kor végén nincs már jelző a sárga 
készletedben, akkor nem veszítesz el egyet 

A kártyákat mindig az adott kor kezdetén kell 
felhúzni függetlenül attól, hogy melyik 
játékos köre zajlik éppen. Ezáltal 
tulajdonképpen a II. és III. korban az első 
politikai fázisodat mindenképp három olyan 
kártyával fogod megkezdeni, melyek az adott 
korba tartoznak.

A KOR KÁRTYÁI

FÜGGELÉK
Ebben a függelékben magyarázatokat találhatsz egyes kártyákhoz, valamint néhány ötletet 

arra, hogy miként lehet bizonyos kártyahatásokat könnyen nyomon követni.

Ha egy teljes kártyalisára és további részletes magyarázatokra lenne szükséged, vagy esetleg 
érdekességeket szeretnél olvasni a kártyák fejlesztéséről és magukról a kártyákon szereplő vezetőkről és 

csodákról, látogass el a www.throughtheages.com/expansion oldalra.
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sem, viszont Hippokratésznek köszönhetően a tárolt jelzőt 
megkapod ilyenkor is.

Kolosszus (módosított)



sZaladIn
Annak a körödnek a végén, amikor Szaladint 
kijátszod vezetőnek, vegyél el egy fehér 
jelzőt a dobozból. Döntésed alapján ezt a 
fehér jelzőt tedd a kormányzatkártyádra, 
hogy polgári akcióként használhasd, vagy a 
katonai erőértékjelződre, amelyet ebben az 
esetben mozgass 2 értékkel feljebb. Minden 
köröd végén újra eldöntheted, hogy a két 

lehetőség közül melyikkel kívánsz élni. Ne felejtsd el 
erőértékjelződet 2 mezővel visszaléptetni, amikor leveszed 
róla a fehér jelzőt!

Amíg a fehér jelző a kormányzatkártyádon van, ugyanúgy 
viselkedik, mint az ott található többi fehér jelző, azaz 
beleszámít a lehetséges polgári akciók számába, és egy 
forradalom esetén ez is elköltésre kerül.

Amikor Szaladin kikerül a játékból, az általa biztosított fehér 
jelző is vele együtt távozik. Ha a katonai erőértékjelzőről kell 
levenned, ne felejtsd el a katonai értékedet 2-vel 
csökkenteni. Ha pedig polgári akcióként használtad Szaladin 
távozásának körében, akkor a már felhasznált fehér jelzők 
közül is el lehet venni egyet.

Jan ŽiŽka
A farmok csak a katonai taktika 
szempontjából számítanak katonai 
egységeknek. Önmagukban nincs erejük és 
nem használhatók gyarmatosításra, még egy 
hadsereg részeként sem. A Nagy fal csoda 
nem hat rájuk. 

Tényleges szintjétől függetlenül minden 
farm A korbeli katonai egységnek tekintendő, tehát a II. kor 
taktikáinál már elavultnak számítanak.

Azt nem kell előre eldöntened, hogy a farmjaid gyalogságnak 
vagy tüzérségnek számítsanak-e, egységeid mindig 
automatikusan olyan formában rendeződnek hadseregekbe, 
hogy azzal számodra a lehető legtöbb katonai erőt 
biztosítsák.

nostradamus
Nostradamus lehetővé teszi, hogy megnézd 
a többi játékos által előkészített 
eseményeket. Forgasd el ezeket 90 fokkal az 
elkövetkező események paklijában. Az 
elforgatott kártyákat bármikor megnézheted 
még akkor is, ha Nostradamus időközben 
kikerül a játékból. 

Azok az események, melyek még Nostradamus játékba lépése 
előtt kerültek az elkövetkező események paklijába, nincsenek 
elforgatva, ami azt jelzi, hogy ezeket nem szabad 
megnézned. 

Amikor az elkövetkező események paklijából aktuális 
események paklija lesz, mégegyszer utoljára lehetőséged van 
megnézni az elforgatott kártyákat, majd ezután az összes 
kártyát vissza kell forgatni álló helyzetbe és meg kell keverni 
a paklit.

A Nostradamus által feltételesen biztosított +3  -  jelölésére 
tegyél egy jelzőt az erőértékjelződtől három mezővel előrébb 
a katonai erőértéksávra. (Használj a saját színeddel 
megegyező színű jelzőt, kivéve, ha a zöld a te színed. Utóbbi 
esetben használj fehér jelzőt.) Bárki, aki agressziót kíván 
kijátszani ellened, ennél a módosított katonai erőnél kell, 
hogy nagyobb erővel rendelkezzen.

Nostradamus erőbónusza csak agressziók esetén számít, 
valamint akkor, amikor el kell dönteni egy esemény 
hatásának kiértékelésekor, hogy ki a leggyengébb játékos. 
Tehát Boudica hatása szempontjából nem vehető figyelembe, 
illetve akkor sem, ha egy esemény hatásakor a legerősebb 
játékos kilétét kell megállapítani.

Megjegyzés: Bizonyos eseményeknél Nostradamus hatása 
következtében előfordulhat, hogy ugyanaz a játékos fog a 
legerősebbnek és a leggyengébbnek is számítani. Ebben az 
esetben mindkét hatás érvényesül rá nézve. Néha ez azt 
eredményezi, hogy semmi nem történik: a civilizáció például 
elveszi egy saját sárga jelzőjét, vagy éppen elvesz pontokat, 
amiket azon nyomban el is veszít. Más esetekben viszont 
érdekes kombinációk is előfordulhatnak, például az, hogy 
egy civilizációnak le kell rombolnia egy saját épületét és 
megkapja érte az építési nyersanyagokat. Ha egy 
civilizációnak élelmiszert vagy nyersanyagot kell elvennie 
saját magától, a dolgok sorrendje az, hogy elsőként elveszíti, 
majd utána visszakapja őket. Ennek során a kék jelzők 
elhelyezkedése megváltozhat a kiindulási állapothoz képest.

johannes gutenberg
A Gutenberg által biztosított polgári akció 
nem jelenik meg jelzőként, így nem is 
számít bele a polgári akcióid összességébe, 
azaz egy forradalom esetén sem kerül 
elköltésre. 

Gutenberg polgári akcióját nem kötelező 
felhasználni azonnal, amint lehetőség 

adódna rá. Például dönthetsz úgy, hogy normál polgári 
akciókat felhasználva elveszel egy könyvtár 
technológiakártyát, majd kifejleszted azt, aztán Gutenberg 
akciójával olcsóbban megépítesz egy ilyen könyvtárat.

Gutenberg akciója olyan akciókártyákkal együtt is 
használható, mely egy könyvtár vagy laboratórium 
kifejlesztését, megépítését vagy magasabb szintűvé 
fejlesztését teszi lehetővé. Ilyenkor Gutenberg hatása 
összeadódik az akciókártya hatásával.

Megjegyzés: Bár valójában nem könyvtárakat és 
laboratóriumokat veszel el és fejlesztesz ki, hanem 
könyvtár- és laboratórium-technológiákat, de a kártyán 
olvasható pontatlan megfogalmazás a kártya könnyebb 
megértését segíti.

AQUITÁNIAI ELEONÓRA
Csak olyan polgári akciókat kaphatsz vissza, 
melyek már elköltésre kerültek. Tehát ha 
például egy akció elköltése után második 
akcióként lecseréled Eleonórát, két akciót 
fogsz csak visszakapni (ezáltal újra az 
összes polgári akciód rendelkezésre fog 
állni).

TILTOTT VÁROS
Az elégedetlen munkások 
összeszámolásakor az eredményből vonj le 
kettőt. (Természetesen a végösszeg nem 
mehet 0 alá.) A Tiltott város nincs hatással a 
boldog arcok mennyiségére. 

Jelöld ezt az extra elégedettséget úgy, hogy a 
dobozból két fehér jelzőt a  boldogságjelződ-

től balra lévő két mezőre teszel. Ez az a két mező, 
amelyekhez nem szükséges fel nem használt munkást 
biztosítani annak érdekében, hogy ne törjön ki felkelés.

I. KOR KÁRTYÁI
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maChu pICChu
A hatást két fehér jelzővel jelezheted. Az 
egyiket tedd a farm sárga jelzője alá, a 
másikat pedig a bánya sárga jelzője alá. Ha 
nincs egyetlen A vagy I. korbeli farmod 
sem (mert az összes elpusztult vagy 
továbbfejlesztésre került), akkor a Machu 
Picchu nincs hatással az élelmiszer-
termelésedre. Ugyanez igaz a bányákra is.

A termelést a bánya végzi, nem a csoda, ezért a megnövelt 
termeléssel kell számolni Az ipar előnye kártya hatásának 
kiértékelésekor, valamint a James Watt által biztosított 
extra kultúrapontoknál is.
Ha rendelkezel a Transzkontinentális vasút csodával és nincs 
I. korbelinél fejlettebb bányád, akkor a vasút hatása 
szempontjából a Machu Picchu által megnövelt termelésű 
bányád fog a legjobb bányádnak számítani. Helyezz még 
egy fehér jelzőt a bánya alá, innentől ez a bánya 3 kék 
jelzőt termel. Ha viszont később lesz majd II. vagy III. 
szintű bányád is, a vasút miatti plusz termelés azok 
valamelyikére lesz érvényes.

SELYEMÚT
A Selyemút hatása mindig a körödben 
kijátszott első akciókártyánál érvényesül. 
Ez alól egy kivétel van: az a kör, amelyben 
a csoda első szintjét megépíted. Ilyenkor 
ugyanis a szint megépítését követő első 
akciókártya kijátszásánál fejti ki hatását.

A Selyemút az összes akciókártya hatását képes fokozni. 
Ha a kártya élelmiszert, nyersanyagot (korlátozott célokra 
felhasználhatókat is), tudományt, kultúrát vagy katonai 
akciót ad, a kártyán feltüntetetthez képest eggyel többet 
kapsz belőle. Ha a kártya olcsóbbá tesz valamit, a 
költségcsökkentés mértéke nő eggyel. Amennyiben egy 
kártya két különböző dolgot is ad, a csoda hatása 
mindkettőre érvényesül.

Példa: A Hazaszeretet I kártya normál esetben 2  o -t 
biztosít katonai egységek építésére és fejlesztésére, 
továbbá 1 extra katonai akciót. A Selyemútnak 
köszönhetően a kártya 3  o -t ad és 2 katonai akciót.
Amennyiben az akciókártya hatása attól függ, hogy a többi 
civilizáció közül hány felel meg bizonyos feltételeknek, a 
Selyemút eggyel növeli az általad kapott mennyiséget, 
akármennyi is legyen az. A Művészetek támogatása 
akciókártya kijátszásakor például a Selyemút minden 
esetben ad plusz 1     -t; még akkor is, ha maga az 
akciókártya 0     -t adna.
A Selyemút ugyanakkor az akciókártya által adott polgári 
akciót nem duplázza meg. A Hatékony fejlesztés kártyával 
például továbbra is csak egy épület fejleszthető, nem kettő 
és a Mérnöki zsenialitás kártya hatása továbbra is egy 
csoda egy szintjének megépítésére vonatkozik.

Amennyiben te indítottál háborút vagy 
agressziót, te „támadsz”, míg ha egy 
másik játékos indította a háborút vagy 
agressziót, akkor te „védekezel”.
Amikor agressziót indítasz, előre be kell 
jelentened, hogy feláldozol-e egységet és 
ha igen, melyiket. Bármelyik civilizációt 
megtámadhatod, amelyiknek az ereje 

kisebb a te módosított, ideiglenes erődnél. Ily módon 
ellenfeled pontosan tudni fogja, milyen erővel kell 
szembenéznie és ez alapján hozhat döntést a védekezés 
mikéntjéről. Az egységedet akkor is fel kell áldoznod, ha az 
agresszió nem jár sikerrel. Ezzel szemben agresszió elleni 
védekezés esetén előre tudhatod, hogy az áldozat elegendő 
lesz-e a támadás kivédéséhez.
Háborúban nem kell addig eldöntened, hogy feláldozol-e 
egységet, amíg a háború kiértékelésére nem kerül sor.
Egy egység feláldozása ugyanúgy működik, ahogy 
gyarmatosítás esetén: a feláldozott egységet jelképező sárga 
jelző a sárga készletbe kerül, nem a munkáskészletedbe.

james watt
A James Watt által biztosított 
költségcsökkentés ugyanúgy működik, mint 
az építkezés     technológiáknál, csak éppen 
Watt esetében a csökkentés a farmokra és 
bányákra vonatkozik és más az összegük. 
Így például egy farm vagy bánya I.-ről II. 
korbelire, illetve II.-ről III. korbelire történő 
fejlesztése egyaránt 2 nyersanyaggal

kevesebbe kerül. (Igen, ez azt jelenti, hogy egy I. korbeli 
farmot ingyen lehet felfejleszteni.)
A kultúrabónusz szempontjából a „legjobb bánya” az a 
bánya, mely a legtöbb nyersanyagot termeli. A Machu 
Picchu csodával előállhat olyan helyzet, amelyben egy I. 
korbeli bányád jobbnak minősül egy II. korbeli bányánál.

Katalin hatásának alkalmazása után 
forgasd el a kártyát 45 fokkal, ezzel 
jelezve, hogy hatása többször már nem 
alkalmazható.

Charles darwIn
Ha Darwin mellett a Szt. Péter bazilika 
csodával is rendelkezel, templomaid 
annyi boldog arcot biztosítanak, amennyi 
rájuk van nyomtatva, mivelhogy a két 
hatás egyszerre érvényesül és kioltja 
egymást.

antonI gaudI
A költségcsökkentés mértéke az általad 
megépített, különböző típusú városi 
épületeken alapszik. Az összeszámolásnál 
azokat az épületeidet, melyek a 
kifejleszteni kívánt technológia típusával 
megegyező típusúak, figyelmen kívül kell 
hagyni. Például ha van 2 
laboratóriumod     , 1 arénád     , 

templomod     viszont nincs, akkor 2 ponttal 
kevesebbért fejlesztheted ki az Operát vagy az 
Intézményesített vallást     , viszont a Tudományos módszer
o kifejlesztési költsége csak 1      ponttal lesz kevesebb.

II. KOR KÁRTYÁI
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A kultúra- és tudománypontot biztosító 
hatás mindannyiszor érvényesül, 
ahányszor sárga jelzőt helyezel a sárga 
készletből a munkáskészletbe. A 
következő módokon történhet ilyen:

• „nő eggyel a népességed” hatás, pl. 
Óceánjárók és Bevándorlás kártyákon

• népességnövelési hatás a Lakott terület kártyán

• a szokásos népesség növelése akció
A Lakott terület II kártya esetében 2 népességnövekedés 
történik, ezért Mária Terézia hatását is duplán kell 
végrehajtani.

Onnantól kezdve, hogy a Nobel-díj játékba 
kerül (ezt a kultúratábla mellé helyezett 
Nobel vezetőkártya jelképezi), hatása 
révén bármely civilizáció szerezhet            
4    -t. A Nobelt lecserélő játékos abban a 
körben is megszerezheti a 4    -t, 
amelyben a lecserélés történik. Ilyenkor

 nem számít, hogy a két technológia kifejlesztése a körön 
belül a vezetőcsere előtt történt-e meg vagy utána. Egy 
civilizáció a játék során többször is szerezhet így 
kultúrapontokat, de körönként csak egyszer teheti ezt 
meg.
A Nobel vezetőkártya egyedi hatása kötelező érvényű, azaz 
nem dönthetsz úgy, hogy lecserélésekor nem élsz vele 
és inkább visszakérsz egy polgári akciót. 

Ha Nobel valamilyen más hatás következtében kerül ki a 
játékból (Bálványrombolás, Agresszió: beszivárgás vagy a III. 
kor vége), hatása nem lép életbe, a kártya ilyen esetben 
egyszerűen a dobópakliba kerül.

TRANSZKONTINENTÁLIS VASÚT
(MÓDOSÍTOTT)
A kártya szövegezése kissé módosult, így 
hatása a Machu Picchu csodához hasonló 
lett (lásd Machu Picchu leírását az I. kor 
kártyáinál).

Egy kék jelző elköltése a Louvre 
múzeumból nem kerül akcióba. Egyszerre 
több jelző is szabadon elkölthető.
Amikor elköltesz egy jelzőt, azt 
visszateszed a készletbe és kapsz 2     -t. 
 két kék jelzőt tegyél a Bronz

bányatechnológiára. Ha nem csak Vas bányatechnológiád 
nincs, hanem a kék készleted is teljesen kiürült, akkor csak 
1       -t kapsz: a Louvre-ról áthelyezed a kék jelzőt a 
készletedbe és onnan egyből a Bronz bányatechnológiára. Ez 
abban az esetben megérheti, ha ez segít befejezni az Empire 
State Building csodát.
A Louvre-on tárolt kék jelzők nem számítanak 
nyersanyagnak. Ha valamilyen hatás miatt több 
nyersanyagot kellene elvesztened annál,  mint amennyivel 
rendelkezel, nem kell a Louvre-on lévő jelzőket elköltened a 
hiányzó nyersanyagok pótlására.

III. KOR KÁRTYÁI

Az olimpiai játékok kihirdetése nem 
politikai akció, így akkor is használhatod, 
ha a politikai akciódról lemondtál a 
Nemzetközi egyezmény részeként.

Amikor kihirdeted az olimpiai játékokat, 
helyezd de Coubertint a katonai tábla mellé. Ez mutatja, 
hogy hatása érvényben van. A hatás az aktuális köröd 
politikai fázisának kezdetétől a következő köröd politikai 
fázisának kezdetéig tart. Ezt követően vedd vissza 
magadhoz a kártyát és forgasd el 45 fokkal, így jelezve, 
hogy hatása már felhasználásra került.

marlene dIetrICh
Dietrich bónusza az összes legmagasabb 
szintű színházadra hat. Például ha van 3 
darab II. szintű színházad, továbbá ki van 
fejlesztve a III. szintű színháztechnológia, de 
abból még nem épült meg egy sem, akkor 
Dietrich hatása a 3 darab II. szintű színház 
mindegyikére érvényesül. Viszont amint az 
egyik színházadat felfejleszted III. szintűvé,

 Dietrich hatása onnantól fogva már csak erre az egy III. szintű 
színházra lesz érvényes. (Marlene nem tud ellenállni a 
csábításnak, hogy a mozivásznon tündökölhessen.)
Dietrich katonai katása csak a katonai taktika szempontjából 
dupláz meg egy egységet, maga az egység katonai ereje nem 
számít duplán.
Mint minden esetben, katonai egységeid olyan módon 
rendeződnek hadseregekbe, hogy azzal számodra a lehető 
legnagyobb erőt biztosítsák. Ritka esetekben, amikor egy  
játékos több hadsereggel rendelkezik, köztük elavultakkal és 
légierővel kiegészítettekkel is, előfordulhat, hogy nem

egyszerű megállapítani, mely egység duplázása 
eredményezné a legnagyobb erőt. Ilyenkor játékostársaid 
segítségével közösen próbáljátok megtalálni a legjobb 
megoldást.
A hatás a gyarmatosítani küldött hadseregekre is 
alkalmazható. Például ha két gyalogságot és egy lovasságot 
küldesz, azok két Középkori hadsereg-nek számíthatók. Az 
viszont nem működik, hogy egyetlen gyalogságot küldesz és 
ezt egy Középkori hadsereg-nek akarod számlolni, a duplázás 
ugyanis csak akkor alkalmazható, ha van olyan egység a 
gyarmatosító erőben, amelyet duplázni szeretnél.

nelson mandela
A többlet boldog arcok száma egyenlő a sárga 
készleted azon egymástól elkülönülő 
szakaszainak számával, melyek még nem 
ürültek ki, de a boldogságjelződ már lefedi 
őket. Ha például a boldogságjelződ a 7-es 
értéken áll, a sárga készlet teljesen kiürült 
szakaszai közül viszont az 5-ös a balszélső,

akkor 2 többlet boldog arccal rendelkezel. Ne feledkezz meg 
róla, hogy a boldog arcok száma soha nem lehet több 8-nál. 
Ha a sárga készleted teljesen kiürült, akkor nem rendelkezel 
többlet boldog arccal még akkor sem, ha amúgy a kártyáid 
által biztosított boldog arcok száma meghaladja a 8-at.
A többlet boldog arcokért járó kultúrapontokat a kör vége 
fázis során, a többlet katonai kártyák eldobása után kapod 
meg. Ez a kultúrapont-szerzés nem része a termelés 
fázisnak, a Mandela által biztosított plusz kultúramennyiség 
nem növeli a kultúraértékedet.
Ha rendelkezel a Tiltott város csodával, Mandela elvételekor 
figyelmen kívül kell hagynod két elégedetlen munkást. 
Amennyiben emiatt nem marad olyan elégedetlen 
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munkásod, akit figyelembe lehetne venni, Mandelát 3 
polgári akcióval többért veheted csak el. A Tiltott város 
ugyanakkor nincs hatással a többlet boldog arcok számára. 
E két kártya nem igazán tud jól együttműködni.

Ian flemIng
Miután megnézted egy játékostársad 
katonai kártyáit, forgasd el Fleming 
kártyáját ezen játékos irányába, hogy így 
jelezd, ennek a játékosnak a következő 
körben nem nézheted meg a kártyáit. Ha 
egy körben nem élsz a kártyamegnézési 

lehetőséggel, Fleming kártyáját állítsd vissza a szokásos 
pozícióba. Kétszemélyes játék esetén minden második 
körben nézheted csak meg ellenfeled katonai kártyáit.
Még ha egy körben le is mondtál a politikai akciódról (a 
Nemzetközi egyezmény részeként), Fleming kémkedési 
képességét akkor is használhatod.

marIe CurIe sKlodowsKa
Ezen kártya hatása szempontjából a 
„legjobb bánya” a legmagasabb szintű 
bányádat jelenti még akkor is, ha a Machu 
Picchu csoda következtében esetleg egy 
alacsonyabb szintű bányád több 
nyersanyagot is termel nála.

EGYESÜLT NEMZETEK
A csodák összeszámolásánál magát az 
Egyesült Nemzeteket is bele kell számolni. 
A kiértékelt esemény az összes játékosra 
hat ugyanúgy, mintha az aktuális 
események paklijából lett volna felfordítva. 
Az eseménykártya ezután visszakerül a 
kezedbe és kijátszhatod egy későbbi 
politikai fázis során.

NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT
Ennek a csodának a szintjeit nyersanyagok 
helyett élelmiszer felhasználásával lehet 
megépíteni. Minden   megépített   szintért 
6         -t kapsz.
Az építkezés      technológiák segítségével 
a szokásos módon egy akció 
felhasználásával a csoda több szintje is 

megépíthető. A Mérnöki zsenialitás lehetőséget ad 1 szint 
megépítésére, de az általa biztosított 
költségcsökkentésnek nincs hatása, tehát ennél a 
csodánál gyakorlatilag legfeljebb azért éri meg 
felhasználni, hogy így eldobhasd a kezedből.
Saját akciófázisában a többi játékos is építheti a te 
Vöröskereszt csodádat. Egy játékos elkölthet 1 polgári 
akciót és 3 élelmiszert, hogy megépítsen 1 szintet a 
csodádból és kapjon érte 6     -t. Ezt viszont minden 
játékostársad körönként csak egyszer teheti meg. Mivel 
ez nem egy szokványos csodaépítési akció, játékostársaid 
ehhez nem használhatnak akciókártyát és építkezés          
o     technológiát.
A megépített szint jelölésére a te kék készletedből kell 
elvenni jelzőt, lévén a te csodádról van szó. Ha a kék 
készleted kiürült, valamelyik játékban lévő 
technológiakártyádról vegyél el egy kék jelzőt és azt 
használd.
Amikor a Vöröskereszt csoda elkészül, akár a te körödben, 
akár máséban, számoljátok össze a játékban lévő 
gyarmatokat (nem csak a tiéidet). Minden gyarmat után 
pontot kapsz. A Vöröskereszt innentől kezdve egy általad 
megépített csodának számít függetlenül attól, hogy ki 
építette meg az utolsó szintjét.

EMPIRE STATE BUILDING
A döntetlenért nem jár semmi. Azokban a 
kategóriákban, amelyekben ugyanakkora 
értékkel rendelkezel, mint valamelyik 
játékostársad, nem kapsz kultúrapontokat.
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jkdvz, Jan Krawczyk, Peterson, Rychlik, és mások.
Külön köszönet: Víteknek a nagyszerű projektvezetésért és a rengeteg belefektetett 
munkáért; Matúšnak, Marcelának, Jakubnak, Dannak és a CGE digitális csapat többi 
tagjának a kiegészítő online verziójának implementálásáért, hogy a játék online is 
tesztelhető legyen; Dávidnak, Milannak és Fandának a gyönyörű kinézetért; Jasonnak, 
Ondrának és Ditának a szövegekért; és hát tulajdonképpen mindenkinek a CGE-nél a 
projekt támogatásáért és véleményük, ötleteik megosztásáért. Nagyon élveztük a közös 
munkát veletek!
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Amikor ez az esemény felfedésre kerül, 
véletlenszerűen válassz ki 3 darab A korbeli 
katonai kártyát azok közül, melyek nem 
kerültek bele a játék elején a kezdő aktuális 
eseménypakliba. Ezek közül minden játékos 
kiválaszthat egyet, melynek hatása őrá 
érvényesül. Több játékos is választhatja 
ugyanazt a kártyát.

Vegyünk példának egy civilizációt, 
melynek   9   o   pontja van. Ebben az 
esetben 4  o  -hoz képest 5-tel többről 
van szó, tehát 5  o  a „többlet”. Miután a 
többlet felét kell elveszíteni felfelé 
kerekítve, a civilizáció 3   o  -t veszít.

A BEHÍVÓ
Három- és négyszemélyes játékban a 
leggyengébb civilizáció 2 polgári akciót 
veszít és 2 katonai kártyát húz, a második 
leggyengébb pedig 1 akciót veszít és 1 
kártyát húz. Kétszemélyes játékban a 
gyengébb civilizáció 2 akciót veszít és 2 
kártyát húz.

Ha egy civilizáció nem tudja a szükséges mennyiségű 
polgári akciót elveszíteni (a Lázadás hatása miatt), csak 
annyi katonai kártyát húzhat, ahány akciót ténylegesen el 
tud veszíteni. Amennyiben A behívó a IV. korban kerül 
felfedésre, a polgári akciók elvesztése megtörténik, de 
katonai kártyákat már nem lehet húzni.

A költségcsökkentést eredményező 
hatások (építkezés technológiák, 
Shakespeare, James Watt) ugyanúgy mindkét 
kártyára érvényesek, ahogy 
továbbfejlesztésnél is. Akciókártyák nem 
használhatók. A városi épületek maximális 
számát nem lépheted át.

Amikor ezt a területet gyarmatosítod, a 
kártya közepén látható négy jutalom közül 
választhatsz egyet.

Ha a leggyengébb játékosnak       -ből, 
     -ből és      -ból is 3-nál kevesebb van, 
semmi nem történik.
Felhívjuk a figyelmet rá, hogy a döntést az 
eseményt felfedő játékos hozza meg, aki 
lehet a leggyengébb, a legerősebb vagy egy 

harmadik fél is.

A játékosok mindhárom technológiatípus 
kapcsán összevetik, hogy melyiküknél van 
a legmagasabb szintű technológia 
kifejlesztve. Egy technológia akkor is 
számít, ha nincs rajta egység.
Elsőként állapítsátok meg, hogy az egyes 
játékosok hány nyersanyagra jogosultak.

Ezután minden játékos egyszerre megkap annyi 
nyersanyagot, ahányra jogosult. Ha például te jogosult 
vagy mindhárom típus esetében a 2      -re, akkor 
összesen 6      -t kapsz, amit feltehetsz 2 kék jelző 
formájában a Szén bányatechnológiádra. Ez működését 
tekintve ugyanolyan, mint a 6. oldalon részletezett 
Termelési bónuszok.

AGRESSZIÓ: EMBERRABLÁS
A kártyák elvételére a következő 
korlátozások érvényesek:
• A kézben tartható kártyák számára 

vonatkozó limitet nem lépheted át.
• Nem vehetsz el olyan nevű 

technológiakártyát, amilyen már van 
nálad kijátszva vagy a kezedben.

• Nem lehet nálad ugyanabból a korból 
két vezető.

Az megengedett, hogy a politikai fázisban elvett 
akciókártyát az azt követő akciófázisban egyből kijátszd. 
(Az akciókártyák kijátszásának tilalma csak az azonos 
akciófázisban elvett kártyákra vonatkozik.)
Ha úgy játszotok, hogy a kezetekben lévő polgári kártyákat 
titokban tartjátok a többi játékos előtt, akkor csak abban 
az esetben nézheted meg az ellenfél kártyáit, ha az 
agresszió sikerrel jár. Ilyenkor ellenfelednek fel kell fednie 
kártyáit előtted és te választhatsz közülük egyet. Kártyát 
elvenni nem kötelező.

HUSZÁROK
A Huszárok taktika az alap 2 erőn felül 
plusz annyi erőt biztosít, amennyi a 
hadseregben lévő legalacsonyabb szintű 
egység szintje. Tehát például egy olyan 
hadsereg, melyben lovag és harckocsi 
van, 3 taktikai erőt ad, lévén a lovag egy 
I. szintű egység. Ha Dzsingisz kán miatt 

harcosokat számítasz lovasságnak, azok 0. szintűeknek 
tekintendők, azaz a Huszárok taktika egy ilyen egységgel 
mindössze 2 taktikai erőt adna. A legnagyobb plusz erőt 
úgy lehet elérni, ha két harckocsival alkotsz hadsereget: ez 
a kombináció a hadseregnek plusz 5 taktikai erőt biztosít.
Ha több hadsereged van, mindegyiknek eltérő lehet a 
taktikai ereje. Úgy párosítsd az egységeidet hadseregekbe, 
hogy azok összességében a lehető legnagyobb taktikai erőt 
biztosítsák számodra.
Jogosan vetődhet fel a kérdés: miért vezettünk be egy 
teljesen új játékmechanikát egyetlen kártya miatt? Nos hát 
szerettünk volna egy olyan hadsereget, melyben 
mindössze két lovasság van, de a tesztelések során 
kiderült, hogy egy ilyen hadsereg 3-as taktikai erővel 
túlságosan gyenge, 4-es erővel viszont túlságosan erős. Ez 
az új mechanika viszont megoldotta a problémát, ráadásul 
élvezetes is volt vele játszani!

KATONAI KÁRTYÁK

A TERVEZÉS FEJLŐDÉSE

SÖTÉT KÖZÉPKOR

A MOZGÁS SZABADSÁGA

AUTONÓM TERÜLET

NEMZETKÖZI TÁRGYALÁSOK
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