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JÁTÉKÖSSZETEVŐK 
 
 �  10 új csodatábla �  1 trójai faló kártya 
 �  52 csodakártya �  3 jelző 
 �  ez a szabálykönyv 

 
 

JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEK 
 
Ez a nem hivatalos kiegészítő 10 új csodatáblát tartalmaz, amikkel az alapjáték 7 csodáját tudjátok kiegészíteni. 
 

JÁTÉKEGYENSÚLY 
Egyes csodatáblák kombinációja létrehozhat bizonyos kiegyensúlyozatlanságot a játékban, ha nem veszitek figyelembe az alábbi 
ajánlásokat: 
�  Ne játszatok 3 vagy több olyan csodatáblával, amelyiknek ugyanaz a kezdő nyersanyaga! 
�  Ne játszatok 3 vagy több olyan csodatáblával, amelyikhez ugyanolyan színű kártyák passzolnak igazán! 
 

JÓ TANÁCSOK A MANNAKEN PIS CSODATÁBLÁHOZ 
A Lost Wonders 2 kiegészítő csodatáblái nem igazán illenek a Mannaken Pis „A” oldalához, így csak megfontoltan használjátok ezt a 
csodaoldalt! A Mannaken Pis „A” oldala lemásolhatja a szomszédos csodaszinteket. Ha szeretnétek ezt a csodaoldalt még is használni, 
akkor pár megkötést érdemes alkalmazni. Ha az alább felsoroltak fennállnak, akkor cseréljétek le a Mannaken Pis csodatáblát egy másikra! 
�  A Mannaken Pis a csodaszint másolás után 18, vagy több győzelmi pontot eredményezne. 
�  A Mannaken Pis csodaszintjei a szomszédok másolása után rendkívül erős, vagy nevetségesen gyenge kombinációt eredményezne. 
 

Érdemes elfogadni a legtapasztaltabb 7 Csoda játékos véleményét. Ha ő úgy érzi, hogy a Mannaken Pis felborítja a játékegyensúlyt, 
cseréljétek le egy másik csodatáblára. 
 

Mivel a Machu Picchu („A” oldala) és a Springfield („B” oldala) hasonló csodaszint másoló képességgel rendelkezik, rájuk is ugyanúgy 
érvényesek a fenti szabályok. 
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COTTLIURE by Shima 

 
„A” oldal 
I. szint: A II. és III. Korban egyszer nézd át az eldobott lapokat, válassz közülük egyet, és cseréld ki azt 
egy már felépített kártyáddal. (Ezt a csodaszintet Corro Karthágója ihlette.) 
II. szint: A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 6 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 
 

NIBURR by Shima 

 

„A” oldal 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: Amikor megépíted ezt a csodaszintedet, tedd egy a városodban már megépített NEM lila 
kártyádat a csodatábla oldala alá képpel felfelé úgy, hogy látszódjon. A kártya hatása megduplázódik. 
  
 
 
 

ÊLÝSION PEDÍON (ELYSIAN FIELDS) by Shima 

 

„A” oldal 
Kezdeti csodaképesség: 1 papiruszt termel, VAGY az adott körben védve leszel minden érme eldobást 
okozó hatástól. A kártyák felfedése után kell választanod az adott körre érvényes 2 lehetőség közül. 
Ha ezzel a csodatáblával játszol, nem fogadhatod fel Midast vezetődnek.  
Ennek a csodatáblának nincs egyetlen csodaszintje sem, viszont van egy speciális hatása, amelyet a játék 
egésze során élvezhetsz: 

• ha az I. Korban eldobsz egy kártyát, 4 érmét kapsz a szokásos 3 helyett 
• ha az II. Korban eldobsz egy kártyát, 5 érmét kapsz a szokásos 3 helyett 
• ha az III. Korban eldobsz egy kártyát, 6 érmét kapsz a szokásos 3 helyett 
 

 

 

 
„B” oldal 
I. szint: A II. és III. Korban egyszer nem kell továbbadnod a nálad lévő Korkártyákat, hanem 
megtarthatod azokat még egy körig. A többi játékos a normál módon továbbadja a náluk lévő kártyákat, 
csak éppen téged kihagynak.  
II. szint: A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 6 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 
 
 

 

„B” oldal 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. Amikor megépíted ezt a csodaszintedet, tedd egy a 
városodban már megépített NEM zöld kártyádat a csodatábla oldala alá képpel felfelé úgy, hogy 
látszódjon. Az ide tett zöld kártyán lévő tudományos szimbólumot nem számolhatod be a többi 
tudományos szimbólumod közé, viszont attól függően, hogy milyen szimbólum van rajta, ad neked 
valamit. Ha szextáns, azonnal kapsz 9 érmét. Ha kőtábla, a játék végén 5 extra győzelmi pontot kapsz. 
Ha fogaskerék, kapsz 2 pajzsot. 
II. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. Lásd fenn! 
 
 
 

 

„B” oldal 
Kezdeti csodaképesség: 1 papiruszt termel, VAGY az adott körben védve leszel minden érme eldobást 
okozó hatástól. A kártyák felfedése után kell választanod az adott körre érvényes 2 lehetőség közül. 
Ha ezzel a csodatáblával játszol, nem fogadhatod fel Midast vezetődnek.  
Ennek a csodatáblának nincs egyetlen csodaszintje sem, viszont van egy speciális hatása, amelyet a játék 
egésze során élvezhetsz: 

• ha az I. Korban eldobsz egy kártyát, 4 érmét kapsz a szokásos 3 helyett 
• ha az II. Korban eldobsz egy kártyát, 4 érmét kapsz a szokásos 3 helyett és minden más 

játékosnak el kell dobnia 1-1 érmét 
• ha az III. Korban eldobsz egy kártyát, 4 érmét kapsz a szokásos 3 helyett, és a kártya mellé 

eldobhatsz maximum 2 vereségjelzőt is 
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SPRINGFIELD by Shima 

 
„A” oldal 
Kezdeti csodaképesség: a játékot +4 érmével kezded. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. Hagyd a kutyádat is játszani! 
II. szint: Kapsz 5 érmét és egy fél pajzsot. Ihatsz egy jó hideg sört... 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. A macskádról se feledkezz meg! 
 
 
 
 

KING’S LANDING by Shima 

 

„A” oldal 
Kezdeti csodaképesség: 1 követ termel, illetve tiéd a Vastrón. Mint a Vastrón birtoklója, te döntheted el, 
hogy az olyan döntetlenre végződő katonai konfliktusokban, amelyekben te nem veszel részt, ki legyen 
a győztes. 
I. szint: Kapsz 1 + 1/2 pajzsot és egy diplomáciajelzőt. 
II. szint: A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 6 győzelmi pontot kapsz.  
 
 

POMPEII by Shima 

 

„A” oldal 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden kék kártyádért. 
III. szint: A játék végén 9 győzelmi pontot kapsz. A csodaszint építési költsége: dobd el egy már 
megépített kék kártyádat a dobott lapok közé! 

 

 
„B” oldal 
Kezdeti csodaképesség: a játékot +4 érmével kezded. 
I. szint: Ez a csodaszinted lemásolja a bal oldali szomszédod legutolsó csodaszintjének ÉS a jobb oldali 
szomszédod második csodaszintjének képességét egyszerre. A csodaszint építési költsége 4 érme + a bal 
oldali szomszédod lemásolt csodaszintjének építési költsége összesen. Pontosítás: ha valamelyik 
szomszédodnak olyan csodája van, amelynek szintjeit tetszőleges sorrendben építheti meg (the Great 
Wall, Machu Picchu, Pompeii [B], vagy Citadels), tetszőleges szintjét másolhatod le. Rágcsálj el egy almát 
pihenésképpen... 
 
 
 

 

„B” oldal 
Kezdeti csodaképesség: 1 követ termel, illetve tiéd a Vastrón. Mint a Vastrón birtoklója, te döntheted el, 
hogy az olyan döntetlenre végződő katonai konfliktusokban, amelyekben te nem veszel részt, ki legyen 
a győztes. 
I. szint: Kapsz 6 érmét. 
II. szint: Ha egy olyan kártyát akarsz megépíteni, amelyet meg lehet építeni láncépítéssel, de neked 
nincs meg a követelmény kártyád, eldobhatsz 1 érmét, és megépítheted ezt a lapot minden egyéb 
költség nélkül (mintha láncépítéssel építetted volna meg). 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 

 

„B” oldal 
A csodaszinteket tetszőleges sorrendben építheted meg. 
? szint: Minden körben mindkét szomszédodtól egy-egy erőforrást 1-1 érmével kevesebbért 
vásárolhatsz meg (összeadódik más kedvezményekkel). A csodaszint építési költsége: dobd el egy már 
megépített sárga kártyádat a dobott lapok közé! 
? szint: A játék végén egy tetszőleges technológiai szimbólumot ad (szektáns, kőtábla, vagy fogas-
kerék). A csodaszint építési költsége: dobd el egy már megépített piros kártyádat a dobott lapok közé! 
? szint: Kapsz 2 pajzsot. A csodaszint építési költsége: dobd el egy már megépített zöld kártyádat a 
dobott lapok közé! 
? szint: A játék végén 12 győzelmi pontot kapsz. A csodaszint építési költsége: dobd el egy már 
megépített lila kártyádat a dobott lapok közé! 
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ÉPHYRA by Shima 

 
„A” oldal 
I. szint: A tőled jobbra ülő első 2 játékosnak a II. Kor utolsó körében el kell dobnia mind a két 
Korkártyáját anélkül, hogy bármilyen akciót végre hajthatna vele, vagy érmét kapna érte cserébe. 
II. szint: A tőled balra ülő első 2 játékosnak a III. Kor utolsó körében el kell dobnia mind a két 
Korkártyáját anélkül, hogy bármilyen akciót végre hajthatna vele, vagy érmét kapna érte cserébe. 
III. szint: A játék végén kapsz 7 győzelmi pontot. 
 

 

 
„B” oldal 
I. szint: A tőled balra ülő első 2 játékos a II. Kor alatt nem építhet kártyát láncépítkezéssel ingyen. 
Megépíthet ilyen kártyákat is, csak éppen meg kell fizetnie a teljes építési költségét. 
II. szint: A tőled jobbra ülő első 2 játékos a III. Kor alatt nem építhet kártyát láncépítkezéssel ingyen. 
Megépíthet ilyen kártyákat is, csak éppen meg kell fizetnie a teljes építési költségét. 
III. szint: A játék végén kapsz 7 győzelmi pontot. 

Megjegyzések:  
• Éphyra csodatáblájával csak 5 vagy több játékos esetén lehet játszani a fent leírt módon. 
• Éphyra csodatáblájával játszhatsz 2, 3, vagy 4 játékossal is, de csak abban az esetben, ha a csodaszintek képességét megváltoztatod: a dupla nyíl helyett csak szimpla nyíl lesz, azaz a két jobboldali (vagy a két 

baloldali) szomszédod helyett csak 1 jobboldali (vagy 1 baloldali) szomszédodra fog vonatkozni a hatása. 
• Éphyra csodaszintjeit nem lehet lemásolni a Manneken Pis [A], Springfield [B], vagy Machu Picchu [A] csodák szintképességeivel, így ezek a csodatáblák nem kerülhetnek a szomszédságába. 
• Ha Éphyra csodaképessége egyszerre működik Babylon [B/2] szinttel, akkor a két egymásnak ellentmondó képesség semlegesíti egymást és a normál szabályoknak megfelelő egyetlen utolsó kártyát játszhat 

ki Babylon tulajdonosa. 
• Ha Éphyra csodaképessége egyszerre működik Halikarnassòs csodaképességével, Halikarnassòs tulajdonosa megvárhatja, míg mindenki eldobja a 2. kártyáját is, és csak utána kell kiválasztania egy lapot az 

eldobottak közül. 
• Ha Éphyra [B] csodaképessége egyszerre működik Angkor Wat [A/1], Atlantis [B/1], Lhasa [B/1], vagy Sparta [B/1] szintekkel, a láncépítéssel megépíthető kártyákat ingyen megépíthetik, de nem részesülnek 

semmilyen egyéb előnyből. 
• Annak érdekében, hogy emlékezzetek Éphyra hatására, használjatok a csodakártyák után található jelzőket, amit majd az adott Kor végén adjon vissza neked az, akinek a csodatáblájára tetted! 

 

TROJAN HORSE by Shima 

 
„A” oldal 
Kezdeti csodaképesség: a játékot +2 érmével kezded. 
I. szint: A játék végén kapsz 3 győzelmi pontot. 
II. szint: Tedd a trójai faló kártyát egy tetszőleges ellenfeled csodatáblájának 2. szintje alá! (A trójai faló 
kártyát a csodakártyák között találod.) Ettől kezdve ellenfeled elveszíti a 2. csodaszintjének képességét, 
amit te megkapsz. A csodaszinted megépítésének költsége egyenlő az ellenfeled 2. csodaszintjének 
építési költségével. 
III. szint: A játék végén kapsz 7 győzelmi pontot. 

 

 

 
„B” oldal 
Kezdeti csodaképesség: a játékot +2 érmével kezded. 
I. szint: Körönként egy feltüntetett (szövet, fa, vagy érc) erőforrást termel. 
II. szint: Tedd a trójai faló kártyát egy tetszőleges ellenfeled csodatáblájának 3. szintje alá! (A trójai faló 
kártyát a csodakártyák között találod.) Ettől kezdve ellenfeled elveszíti a 3. csodaszintjének képességét, 
amit te megkapsz. A csodaszinted megépítésének költsége egyenlő az ellenfeled 3. csodaszintjének 
építési költségével. 
 

 

Megjegyzések:  
• Az ellenfeled csodaszintjének, ahová a trójai faló kártyát teszed, megépítetlennek kell lennie, különben ellene nem használhatod ezt a csodaképességedet. 
• Azon csodatáblák esetén, ahol a csodaszintek tetszőleges sorrendben építhetők meg, bármelyik szint alá teheted a trójai faló kártyát (pl.: the Great Wall, Pompeii [B], vagy Citadels). 
• Az ellenfeled csodaszintje, ahová a trójai faló kártyát helyezted, megépítettnek számít, így ezt a szintjét nem tudja már megépíteni annak ellenére, hogy a hatását nem élvezheti. 
• Ha pont akkor akarod a trójai faló kártyát elhelyezni ellenfeled csodaszintje alatt, amikor ő is egy kártyát szeretne alá csúsztatni, ellenfelednek el kell dobnia az ide kiválasztott kártyáját, amiért cserébe 3 

érmét kap a banktól és a csodaoldaltól függően egy katonai győzelmi jelzőt („A” oldal esetén 3 pontosat, „B” oldal esetén 5 pontosat). Az így kapott jutalom szerepel a trójai faló kártyáján. 
• Ha nincs a kiválasztott ellenfelednek megfelelő (2. vagy 3.) csodaszintje, akkor is megépítheted a saját csodaszintedet ingyen, majd kapsz 3 érmét a banktól és a csodaoldaltól függően egy katonai győzelmi 

jelzőt („A” oldal esetén 3 pontosat, „B” oldal esetén 5 pontosat). Az így kapott jutalom szerepel a trójai faló kártyáján. 
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MYST by Trysta A. Bissett 

 
„A” oldal 
I. szint: Add oda a misztikus könyv jelzőt az egyik játékosnak! (A misztikus könyv jelzőt a csodakártyák 
között találod.) Ettől kezdve a játékosnál megépült összes barna, VAGY szürke kártyáját te is úgy 
használhatod, mintha a te városodban (is) megépültek volna. 
II. szint: Add oda a misztikus könyv jelzőt az egyik játékosnak (lehet ugyanaz is, akinél eddig volt)! Ettől 
kezdve a játékosnál megépült összes barna, VAGY szürke, VAGY piros kártyáját te is úgy használhatod, 
mintha a te városodban (is) megépültek volna. 
III. szint: Add oda a misztikus könyv jelzőt az egyik játékosnak (lehet ugyanaz is, akinél eddig volt)! Ettől 
kezdve a játékosnál megépült összes barna, VAGY szürke, VAGY piros, VAGY lila kártyáját te is úgy 
használhatod, mintha a te városodban (is) megépültek volna. 
 

MACHU PICCHU by Shima 

 
„A” oldal 
A csodaszinteket tetszőleges sorrendben építheted meg. 
? szint: Körönként egy feltüntetett (agyag, érc, fa, vagy kő) nyersanyagot termel. 
? szint: A játék végén lemásolhatod az egyik szomszédod lila céhkártyáját. 
? szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
? szint: Lemásolhatod a jobb oldali szomszédod 2. csodaszintjét. A csodaszinted építési költsége 
megegyezik a lemásolt csodaszint építési költségével. 

 

 
„B” oldal 
I. szint: Kapsz 3 érmét. Körönként 1 üveget termel. 
II. szint: A II. és III. Korban egyszer megváltoztathatod a Korkártyák továbbadásának irányát. 
III. szint: Ettől kezdve minden zöld kártyád egyben pajzsnak is számít. Hiába, a tudás hatalom... 

 
 
 
 
 

 

 
„B” oldal 
A csodaszinteket tetszőleges sorrendben építheted meg. 
? szint: Körönként egyszer vehetsz a banktól egy tetszőleges erőforrást (nyersanyagot vagy kézműves 
terméket) 1 érméért. 
? szint: Ingyen építheted meg a lila kártyáidat. 
? szint: A játék végén 2-2 győzelmi pontot kapsz minden megépített csodaszintedért. 
? szint: A katonai konfliktusok megoldásakor a vereségjelzőidet a nyertes szomszédjaid kapják meg. 
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