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A CSODATÁBLÁK ISMERTETÉSE 
 

Assassin's Creed - JERUSALEM 

 
Kezdeti erőforrás: 1 kő. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz a bal ÉS jobb oldali szomszédod városában, 
valamint a saját városodban felfogadott összes vezető után. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

A csodatábla szerepelt az 1.0 kiadásban, de a 2.0-ban a képességei megváltoztak. 
 
 

Bayonetta II - NOATUN 

 
Kezdeti erőforrás: 1 textil. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Ettől kezdve 3-3 érmét kapsz a banktól minden alkalommal, amikor egy olyan kártyát 
építesz meg a városodban, amiért nem kell erőforrásokat költened (például: ingyenes kártya, 
lánc-építés). 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 

BioShock - RAPTURE CITY 

 
Kezdeti erőforrás: körönként 1 szabadon választható erőforrás. Megkötések és egyéb 
hatások: nem fogadhatsz fel vezetőt; a lila céhkártyáid után nem kapsz győzelmi pontokat, 
csak amit a csodaszinted ad; nem vehetsz el önként adósságjelzőt, de nem is kaphatsz 
adósságjelzőt; nem érvényesek rád azok a kártyák, amik a szomszédjaid után adnának 
győzelmi pontot, de a szomszédjaid sem kaphatnak a városod után győzelmi pontokat; a 
városod minden korban békében áll (mintha lenne egy állandó diplomáciajelződ, amit nem 
lehet eldobni); a játék végi pontozás előtt bármikor átfordíthatod a csodatábládat a másik 
oldalára. 
I. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz a városodban felépült minden barna kártyád 
után, 2-2 győzelmi pontot minden szürke kártyád után, 2-2 győzelmi pontot minden sárga 
kártyád után, 1-1 győzelmi pontot minden zöld kártyád után, és 3-3 győzelmi pontot minden 
lila kártyád után. 
 
 

 

 
Kezdeti erőforrás: 1 kő. 
I. szint: Ettől kezdve minden alkalommal, amikor a bal ÉS jobb oldali szomszédod felfogad egy 
vezetőt, kapsz 2-2 érmét a banktól. 
II. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz a bal ÉS jobb oldali szomszédod városában, 
valamint a saját városodban felfogadott összes vezető után. 
III. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz a bal ÉS jobb oldali szomszédod városában, 
valamint a saját városodban felépített összes fekete városkártya után. 
 
 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: 1 textil. 
I. szint: Ettől kezdve minden alkalommal, amikor lánc-építéssel építesz meg egy kártyát a 
városodban, 3-3 érmét kapsz  a banktól. 
II. szint: Ettől kezdve 3-3 érmét kapsz a banktól minden alkalommal, amikor egy olyan kártyát 
építesz meg a városodban, amiért nem kell erőforrásokat költened (például: ingyenes kártya, 
lánc-építés). 
III. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz a városodban minden lánc-építéssel 
megépített kártyád után. 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: körönként 1 szabadon választható erőforrás. Megkötések és egyéb 
hatások: nem fogadhatsz fel vezetőt; a lila céhkártyáid után nem kapsz győzelmi pontokat; 
nem vehetsz el önként adósságjelzőt, de nem is kaphatsz adósságjelzőt; nem érvényesek rád 
azok a kártyák, amik a szomszédjaid után adnának győzelmi pontot, de a szomszédjaid sem 
kaphatnak a városod után győzelmi pontokat; a városod minden korban békében áll (mintha 
lenne egy állandó diplomáciajelződ, amit nem lehet eldobni); a játék végi pontozás előtt 
bármikor átfordíthatod a csodatábládat a másik oldalára. 
I. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz a városodban felépült minden barna kártyád 
után, 2-2 győzelmi pontot minden szürke kártyád után, 1-1 győzelmi pontot minden kék 
kártyád után, 2-2 győzelmi pontot minden fekete kártyád után, és 2-2 győzelmi pontot minden 
piros kártyád után. 
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Castlevania - TRANSYLVANIA 

 
Kezdeti erőforrás: 1 papirusz. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Ettől kezdve minden katonai győzelemjelződ 1-1 szárazföldi támadó pajzsnak is 
számít. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

A csodatábla szerepelt az 1.0 kiadásban, de a 2.0-ban a képességei megváltoztak. 
 
 

Dante's Inferno - HELL 

 
Kezdeti erőforrás: 1 agyag. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A csodaszinted megépítésnek extra költsége: dobd el a városodban már megépített 
egyik kártyádat. Ettől kezdve ez a csodaszinted minden körben 1 tetszőleges erőforrást termel. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

A csodatábla szerepelt az 1.0 kiadásban, de a 2.0-ban a képességei megváltoztak. 
 
 

Devil May Cry - LIMBO CITY 

 
Kezdeti erőforrás: 1 agyag. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A csodaszinted megépítésnek extra költsége: dobd el a városodban már megépített 
egyik kártyádat. Kapsz 1 szárazföldi támadó pajzsot. A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

A csodatábla szerepelt az 1.0 kiadásban, de a 2.0-ban mind a képességei, mind a grafikája megváltozott. 
 

 

 
Kezdeti erőforrás: 1 papirusz. 
I. szint: A játék végén 2-2 győzelmi pontot kapsz a városodban felépített összes fekete 
városkártyád után. 
II. szint: Ettől kezdve minden katonai győzelemjelződ 1-1 szárazföldi támadó pajzsnak is 
számít. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: 1 agyag. 
I. szint: A csodaszinted megépítésnek extra költsége: dobd el a városodban már megépített 
egyik kártyádat. Ettől kezdve ez a csodaszinted minden körben 1 tetszőleges erőforrást termel. 
II. szint: A csodaszinted megépítésnek extra költsége: dobd el a városodban már megépített 
egyik kártyádat. A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 8 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: 1 agyag. 
I. szint: Ettől kezdve minden alkalommal, amikor lánc-építéssel építesz meg egy kártyát a 
városodban, 3-3 érmét kapsz  a banktól. 
II. szint: A csodaszinted megépítésnek extra költsége: dobd el a városodban már megépített 
egyik kártyádat. Kapsz 1 szárazföldi támadó pajzsot. A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: Kapsz 2 szárazföldi támadó pajzsot. A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
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Diablo III - TRISTAM 

 
Kezdeti erőforrás: 1 fa. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Ettől kezdve minden alkalommal, amikor egy katonai győzelemjelzőt kapsz, kapsz a 
banktól 5-5 érmét. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 

Final Fantasy VII - MIDGAR 

 
Kezdeti erőforrás: 1 érc. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Körönként egyszer 1 tetszőleges erőforrást ingyen vásárolhatsz meg az egyik 
szomszédodtól. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

A csodatábla szerepelt az 1.0 kiadásban, de a 2.0-ban az egyik csodaszintje építési költsége megváltozott. 
 
 

God Of War - OLYMPUS 

 
Kezdeti erőforrás: 1 kő. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz 1 szárazföldi támadó pajzsot. A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

A csodatábla szerepelt az 1.0 kiadásban, de a 2.0-ban a képességei megváltoztak. 
 

 

 

 
Kezdeti erőforrás: 1 kő. 
I. szint: Ettől kezdve minden alkalommal, amikor egy katonai győzelemjelzőt kapsz, kapsz a 
banktól 3-3 érmét. 
II. szint: Kapsz 2 szárazföldi támadó pajzsot. 
III. szint: Kapsz 15 érmét a banktól. 
 
 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: 1 érc. 
I. szint: Körönként egyszer egy tetszőleges, az egyik szomszédod csodatábláján szereplő 
kezdeti erőforrást ingyen vásárolhatsz meg. 
II. szint: Körönként egyszer 1 tetszőleges erőforrást ingyen vásárolhatsz meg az egyik 
szomszédodtól. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: 1 kő. 
A csodaszinteket tetszőleges sorrendben építheted meg. 
Poszeidón: Ettől kezdve a szomszédjaidtól 1-1 érmével kevesebbért vásárolhatsz kézműves 
termékeket (üveg, textil, vagy papirusz). 
Pallasz Athéné: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
Árész: Kapsz 1 szárazföldi támadó pajzsot. A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
Zeusz: A játék végén 2-2 győzelmi pontot kapsz minden megépített csodaszintedért. 
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Grand Theft Auto - LOS SANTOS 

 
Kezdeti erőforrás: 1 kő. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Ettől kezdve bármelyik köröd elején a kezedben lévő kártyák közül kicserélhetsz 
egyet ezen csodaszint alá tett kártyával. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 

Half-Life II - CITY 17 

 
Kezdeti erőforrás: 1 fa. 
A csodaszint építési költségénél szereplő „A” betű jelentése: annyi érme, ahányadik kor van 
éppen (1 érme az I. korban, 2 érme a II. korban, 3 érme a III. korban). 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden játékos lánc-építéssel megépített 
kártyája után (köztük a saját városodban megépültek után is). 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 
 

Halo - RINGWORLD 

 
Kezdeti erőforrás: 1 üveg. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden lánc-építéssel megépített kártyád 
után. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 

 

 

 
Kezdeti hatás: +3 érmével kezded a játékot. 
I. szint: Ettől kezdve bármelyik köröd elején a kezedben lévő kártyák közül kicserélhetsz egyet 
az ezen csodaszint alá tett kártyával. 
II. szint: Ettől kezdve minden alkalommal, amikor bármelyik szomszédod egy vereségjelzőt 
kap, 3-3 érmét kapsz a banktól. 
III. szint: A játék végén 12 győzelmi pontot kapsz, ha van legalább 3 győzelemjelződ. 
 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: 1 fa. 
A csodaszint építési költségénél szereplő „A” betű jelentése: annyi érme, ahányadik kor van 
éppen (1 érme az I. korban, 2 érme a II. korban, 3 érme a III. korban). 
I. szint: Ettől kezdve minden alkalommal 1-1 érmét kapsz a banktól, amikor bármelyik játékos 
(köztük te is) lánc-építéssel ingyen épít meg egy kártyát a városában. 
II. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden játékos lánc-építéssel megépített 
kártyája után (köztük a saját városodban megépültek után is). 
III. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden játékos megépült kereskedelmi 
(sárga) kártyája után (köztük a saját városodban megépültek után is). 
 
 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: 1 üveg. 
I. szint: Ettől kezdve minden alkalommal, amikor egy civil (kék) kártyát építesz meg a 
városodban, kapsz a banktól 2-2 érmét. 
II. szint: Ettől kezdve minden alkalommal, amikor egy tudományos (zöld) kártyát építesz meg 
a városodban, kapsz a banktól 2-2 érmét. 
III. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden lánc-építéssel megépített kártyád 
után. 
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Little Nightmares - THE MAW 

 
Kezdeti erőforrás: 1 érc. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A csodaszinted megépítésnek extra költsége: dobd el a városodban már megépített 2 
kártyádat. Ettől kezdve ez a csodaszinted minden körben 1 tetszőleges (barna) nyersanyagot 
ÉS 1 tetszőleges (szürke) kézműves terméket termel. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 

 
 

LittleBigPlanet - CRAFTWORLD 

 
Kezdeti erőforrás: 1 textil. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Ettől kezdve a szomszédjaidnak KÖTELEZŐ tőled megvenniük a hiányzó 
erőforrásaikat, ha termelsz olyan erőforrást. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 

 
 

Max Payne - NOIR YORK 

 
Kezdeti erőforrás: 1 érc. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Ettől kezdve minden vereségjelződ 2 szárazföldi pajzsnak is számít. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 

 
 

 

 
Kezdeti erőforrás: - 
I. szint: Ettől kezdve ez a csodaszinted minden körben egy tetszőleges erőforrást termel. 
II. szint: A csodaszinted megépítésnek extra költsége: dobd el a városodban már megépített 2 
kártyádat. Ettől kezdve ez a csodaszinted minden körben 1 tetszőleges (barna) nyersanyagot 
ÉS 1 tetszőleges (szürke) kézműves terméket termel. 
III. szint: A csodaszinted megépítésnek extra költsége: dobd el a városodban már megépített 2 
kártyádat. A játék végén 13 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: 1 textil. 
I. szint: Ettől kezdve a szomszédjaidnak KÖTELEZŐ tőled megvenniük a hiányzó 
erőforrásaikat, ha termelsz olyan erőforrást. 
II. szint: Ettől kezdve rakj erre a csodaszintedre 1-1 érmét (vagy bármilyen más jelölőt) minden 
alkalommal, amikor bármelyik szomszédod tőled vásárol valamilyen erőforrást. A játék végén 
minden itt lévő jelölő után 1-1 győzelmi pontot kapsz. Ha érmét használsz jelölőnek, azokat 
természetesen nem költheted el a csodaszintedről. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: 1 érc. 
I. szint: A játék végén -5 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Ettől kezdve minden vereségjelződ 2 szárazföldi pajzsnak is számít. 
III. szint: A játék végén 20 győzelmi pontot kapsz. 
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Metal Gear Solid - SHADOW MOSES ISLAND 

 
Kezdeti erőforrás: 1 fa. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Ettől kezdve minden alkalommal kapsz 2-2 érmét a banktól, minden más játékosnak 
pedig el kell dobnia 1-1 érmét, amikor egy kereskedelmi (sárga) kártyát, vagy egy fekete 
városkártyát építesz meg a városodban. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

 
 

Mirror's Edge - CITY OF GLASS 

 
Kezdeti erőforrás: 1 üveg. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz, ha kevesebb szürke kártyád van, mint 
bármelyik szomszédodnak, ÉS 5 győzelmi pontot kapsz, ha kevesebb barna kártyád van, mint 
bármelyik szomszédodnak. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

 
 

Overwatch - HANAMURA 

 
Kezdeti erőforrás: 1 üveg. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Ettől kezdve a katonai konfliktusok során a szomszédjaid szomszédjaival is harcolnod 
kell. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 

 

 

 
Kezdeti erőforrás: 1 fa. 
I. szint: Ettől kezdve minden alkalommal kapsz 2-2 érmét a banktól, minden más játékosnak 
pedig el kell dobnia 1-1 érmét, amikor egy kereskedelmi (sárga) kártyát, vagy egy fekete 
városkártyát építesz meg a városodban. 
II. szint: Ettől kezdve ingyen fogadhatsz fel vezetőket, és építhetsz meg fekete városkártyákat 
a városodban. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: 1 üveg. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Ettől kezdve 1-1 érmét kapsz a banktól minden alkalommal, amikor kereskedsz 
bármelyik szomszédoddal.  
III. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz, ha kevesebb szürke kártyád van, mint 
bármelyik szomszédodnak, ÉS 5 győzelmi pontot kapsz, ha kevesebb barna kártyád van, mint 
bármelyik szomszédodnak. 
 
 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: 1 üveg. 
I. szint: Ettől kezdve a katonai konfliktusok során a szomszédjaid szomszédjaival is harcolnod 
kell. 
II. szint: Kapsz egy szárazföldi támadó pajzsot, és 2 védekező pajzsot. 
Pontosítás: a védekező pajzsok segítségével nem tudsz katonai konfliktust megnyerni, de meg 
tudod magad védeni a támadóktól. 
Például: ha 1 támadó és 2 védekező pajzsod van, és a szomszédodnak 2 támadó pajzsa, 
egyikőtök sem győz a katonai konfliktusban, és egyikőtök sem kap szárazföldi konfliktus-
jelzőket (döntetlennek számít). 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
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Prince of Persia - ALAMUT 

 
Kezdeti erőforrás: 1 érc. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A csodaszinted megépítésnek extra költsége: dobd el a városodban már megépített 
egyik kártyádat. Ha megépítetted, az adott kör végén vegyél el 2 kártyát az eldobott lapok 
közül, és építsd meg azokat a városodban a szabályok szerint. A két kártya megépítése előtt, és 
között az erőforrásaid frissülnek. Pontosítás: az általad feláldozott kártyát nem választhatod. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

A csodatábla szerepelt az 1.0 kiadásban, de a 2.0-ban a képességei megváltoztak. 
 
 

Resident Evil - SPENCER MANSION 

 
Kezdeti erőforrás: 1 agyag. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Ettől kezdve minden más játékos városa 2-2 tetszőleges erőforrással kevesebbet 
termel az adott körben. Pontosítás: minden kör elején minden más játékosnak be kell 
jelentenie, hogy a városa épp melyik 2 erőforrást nem termeli. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 

 
 

Sea of Thieves - THE ANCIENT ISLES 

 
Kezdeti erőforrás: 1 fa. 
Ez a csodatábla csak az Armada kiegészítővel együtt játszható. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Ettől kezdve minden szárazföldi vereségjelződ 1-1 tengeri támadó pajzsnak, ÉS minden 
tengeri vereségjelződ 1-1 szárazföldi támadó pajzsnak is számít. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 

 

 

 
Kezdeti erőforrás: 1 érc. 
I. szint: Mint „A” oldal II. szintje, de csak egy I. koros kártyát vehetsz el a dobott lapok közül. 
II. szint: Mint „A” oldal II. szintje, de egy a városodban már megépített II. koros kártyát kell 
eldobnod, és csak két II. koros kártyát vehetsz el a dobott lapok közül. 
III. szint: Mint „A” oldal II. szintje, de egy a városodban már megépített III. koros kártyát kell 
eldobnod, és két tetszőleges kártyát vehetsz el a dobott lapok közül. 
 
 
 
 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: 1 agyag. 
I. szint: Ettől kezdve minden más játékos városa 1-1 tetszőleges erőforrással kevesebbet termel 
az adott körben. Pontosítás: minden kör elején minden más játékosnak be kell jelentenie, hogy 
a városa épp melyik erőforrást nem termeli. 
II. szint: Mint „B” oldal I. szintje. 
III. szint: A játék végén 10 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: 1 fa. 
Ez a csodatábla csak az Armada kiegészítővel együtt játszható. 
I. szint: Ettől kezdve minden szárazföldi vereségjelződ 1-1 tengeri támadó pajzsnak, ÉS minden 
tengeri vereségjelződ 1-1 szárazföldi támadó pajzsnak is számít. 
II. szint: Ettől kezdve amikor a hajógyártábládon egy flottafejlesztésed hajtod végre (amikor 
előrelépsz bármelyik hajófiguráddal), 2-2 érmét kapsz a banktól. 
III. szint: Kapsz 5 tengeri támadó pajzsot. 
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Shadow of the Colossus - FORBIDDEN LAND 

 
Kezdeti erőforrás: 1 kő. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A csodaszint építési költsége megegyezik a bal ÉS jobb oldali szomszédjaid II. 
csodaszintjének építési költségének összegével. A játék végén 12 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 

 
 

Sonic The Hedgehog - GREEN HILL ZONE 

 
Kezdeti erőforrás: 1 érc. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Az adott kör végén válassz egy kártyaszínt (barna, szürke, kék, zöld, sárga, piros, 
lila, fehér, fekete, narancssárga, vagy türkizkék). Ha az ilyen színű kártyából több épült meg 
a városodban, mint bármelyik játékostársadnak, 2-2 érmét kapsz a banktól a városodban lévő 
minden ilyen színű kártyád után. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 

 
 

Starcraft II - XEL'NAGA CAVERNS 

 
Kezdeti erőforrás: minden körben 1 tetszőleges kézműves terméket termel. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz 4 védekező pajzsot. 
Pontosítás: a védekező pajzsok segítségével nem tudsz katonai konfliktust megnyerni, de meg 
tudod magad védeni a támadóktól. 
Például: ha 2 támadó és 4 védekező pajzsod van, akkor a következő eredmények lehetségesek. 
Ha a szomszédodnak 0-1 támadó pajzsa van, te győzöl. Ha a szomszédodnak 7, vagy több 
támadó pajzsa van, ő győz. Ha  a szomszédodnak 2-6 támadó pajzsa van, akkor egyikőtök sem 
kap szárazföldi konfliktusjelzőt (döntetlennek számít). 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 

 

 
Kezdeti erőforrás: 1 kő. 
I. szint: A csodaszint építési költsége 12 érme, valamint a bal ÉS jobb oldali szomszédjaid II. 
csodaszintjének építési költségének összege. A játék végén 24 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 
 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: 1 érc. 
I. szint: Mint „A” oldal II. szintje, de csak 1-1 érmét kapsz minden kártyád után. 
II. szint: Mint „A” oldal II. szintje, de csak 1-1 érmét kapsz minden kártyád után. A játék végén 3 
győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: Mint „A” oldal II. szintje, de csak 1-1 érmét kapsz minden kártyád után. A játék végén 5 
győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: minden körben 1 tetszőleges kézműves terméket termel. 
I. szint: Kapsz 1 szárazföldi támadó pajzsot. 
II. szint: Kapsz 4 védekező pajzsot. (Lásd az „A” oldal II. szintjét.) 
III. szint: A csodaszinted megépítésnek extra költsége: dobd el a városodban már megépített 
egyik kártyádat. Az egyik olyan városodban megépült kártyádat megduplázod, amelyik 
ugyanolyan korú, mint amilyen kártyát eldobtál.  
Pontosítás: ha a megduplázott kártyának valamilyen azonnali hatása volt (például: érmét ad), 
az a megduplázás után azonnal ismét aktiválódik. Ha a megduplázott kártyád győzelmi pontot 
ad, a játék végén kétszer kapod meg a kártyád által biztosított győzelmi pontokat. 
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Subnautica - 4546A 

 
Kezdeti erőforrás: körönként 1 tetszőleges barna nyersanyagot termel. 
Ez a csodatábla csak az Armada kiegészítővel együtt játszható. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Amikor ez a csodaszinted megépül, fizethetsz 3 érmét a bankba, hogy végrehajthass 
egy tetszőleges flottafejlesztést (előre léptethesd bármelyik hajófigurádat egy mezővel a 
hajógyártábládon). 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 

 
 

Super Mario 64 - PRINCESS PEACH'S CASTLE 

 
Kezdeti erőforrás: +9 érmével kezded a játékot. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Ettől kezdve minden köröd kezdetén kapsz 1-1 érmét a banktól. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

 
 

Tearaway Unfolded - VALLEYFOLD 

 
Kezdeti erőforrás: 1 papirusz. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Ettől kezdve minden körben 2 papiruszt becserélhetsz 2 tetszőleges (akár különböző, 
akár egyforma) erőforrásra. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 

 
 

 

 
Kezdeti erőforrás: körönként 1 tetszőleges barna nyersanyagot termel. 
Ez a csodatábla csak az Armada kiegészítővel együtt játszható. 
I. szint: Amikor ez a csodaszinted megépül, fizethetsz 2 érmét a bankba, hogy végrehajthass 
egy tetszőleges flottafejlesztést (előre léptethesd bármelyik hajófigurádat egy mezővel a 
hajógyártábládon). 
II. szint: Mint „B” oldal I. szintje, de 3 érmét kell fizetned. 
III. szint: Mint „B” oldal I. szintje. 
 
 

 

 
Kezdeti erőforrás: +9 érmével kezded a játékot. 
I. szint: Ettől kezdve minden alkalommal, amikor bármilyen okból érmét kapsz a banktól, 1-1 
érmével többet kapsz. 
II. szint: Kapsz 3 érmét a banktól. 
III. szint: Ettől kezdve minden köröd kezdetén kapsz 2-2 érmét a banktól. 
 
 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: 1 papirusz. 
I. szint: Ettől kezdve minden körben 2 papiruszt becserélhetsz 2 tetszőleges (akár különböző, 
akár egyforma) erőforrásra. 
II. szint: Ettől kezdve bármelyik köröd elején a kezedben lévő kártyák közül kicserélhetsz 
egyet ezen csodaszint alá tett kártyával. 
III. szint: A játék végén 10 győzelmi pontot kapsz. 
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The Legend of Zelda: Ocarina of Time - HYRULE 

 
Kezdeti erőforrás: 2 fa. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Ettől kezdve minden körben 2 fát becserélhetsz 1 tetszőleges erőforrásra. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

A csodatábla szerepelt az 1.0 kiadásban, de a 2.0-ban a képességei megváltoztak. 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: 2 fa. 
I. szint: Ettől kezdve minden körben 2 fát becserélhetsz 1 tetszőleges erőforrásra. 
II. szint: Ettől kezdve csak akkor kell kiválasztanod egyet a kezedben lévő kártyák közül, 
amikor már minden játékostársad választott egyet, és felfedték a kiválasztott kártyáikat. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 

The Legend of Zelda: Wind Waker - GREAT SEA 

 
Kezdeti erőforrás: 1 textil. 
Ez a csodatábla csak az Armada kiegészítővel együtt játszható. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Ettől kezdve minden flottafejlesztésedet (hogy előre léptethesd bármelyik hajó-
figurádat egy mezővel a hajógyártábládon) 1 tetszőleges erőforrással kevesebbért hajthatod 
végre. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 

 
 

The Witcher III - NOVIGRAD 

 
Kezdeti erőforrás: 1 textil. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Ettől kezdve minden alkalommal, amikor bármelyik szomszédod érmét fizet be a 
bankba, 1-1 érmét kapsz a banktól. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 

 

 
Kezdeti erőforrás: 1 textil. 
Ez a csodatábla csak az Armada kiegészítővel együtt játszható. 
I. szint: Ettől kezdve amikor megépítesz a városodban egy piros, sárga, kék, vagy zöld kártyát, 
akkor két flottafejlesztést hajthatsz végre a megfelelő színű flottáddal (1 helyett). 
II. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
III. szint: Ettől kezdve minden flottafejlesztésedet (hogy előre léptethesd bármelyik hajó-
figurádat egy mezővel a hajógyártábládon) 1 tetszőleges erőforrással kevesebbért hajthatod 
végre. 
 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: 1 textil. 
I. szint: Kapsz 2 védekező pajzsot. 
Pontosítás: a védekező pajzsok segítségével nem tudsz katonai konfliktust megnyerni, de meg 
tudod magad védeni a támadóktól. 
Például: ha 2 támadó és 2 védekező pajzsod van, akkor a következő eredmények lehetségesek. 
Ha a szomszédodnak 0-1 támadó pajzsa van, te győzöl. Ha a szomszédodnak 5, vagy több 
támadó pajzsa van, ő győz. Ha  a szomszédodnak 2-4 támadó pajzsa van, akkor egyikőtök sem 
kap szárazföldi konfliktusjelzőt (döntetlennek számít). 
II. szint: Ettől kezdve minden erőforrást 1-1 érmével kevesebbért vásárolhatsz meg a 
szomszédjaidtól. 
III. szint: Ettől kezdve minden alkalommal, amikor bármelyik szomszédod érmét fizet be a 
bankba, 1-1 érmét kapsz a banktól. 
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Tomb Raider - YAMATAI 

 
Kezdeti erőforrás: 1 papirusz. 
Ez a csodatábla csak az Armada kiegészítővel együtt játszható. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Azonnal felfedezhetsz két 3-as szintű szigetet. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 

 
 

Trine - THE KINGDOM 

 
Kezdeti erőforrás: 1 üveg. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: Kapsz 1 szárazföldi támadó pajzsot és 3 védekező pajzsot. 
Pontosítás: a védekező pajzsok segítségével nem tudsz katonai konfliktust megnyerni, de meg 
tudod magad védeni a támadóktól. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

A csodatábla szerepelt az 1.0 kiadásban, de a 2.0-ban a képességei megváltoztak. 
 

 
 

Uncharted - GOMPA 

 
Kezdeti erőforrás: +12 érmével kezded a játékot. 
I. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
II. szint: A játék végén 1-1 extra győzelmi pontot kapsz minden 3 érméd után. 
Pontosítás: ezeket az extra pontokat azon felül kapod, amiket alapból megkapsz a játék végén. 
Az ilyen hatások összeadódnak. 
III. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 

 

 

 
Kezdeti erőforrás: 1 papirusz. 
Ez a csodatábla csak az Armada kiegészítővel együtt játszható. 
I. szint: Ettől kezdve minden alkalommal, amikor szigetkártyákat húznál, +1 extra szigetkártyát 
húzhatsz. 
II. szint: Azonnal felfedezhetsz 1-1 szigetet mind a három szintről. 
III. szint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz a saját városodban megépült, a jobb ÉS bal 
oldali szomszédod városaiban megépült, VALAMINT az ő szomszédjaik városaiban megépült 
minden tudományos (zöld) kártya után. 
 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: 1 üveg. 
I. szint: Minden körben 1 tetszőleges kézműves terméket termel. 
II. szint: Kapsz 4 védekező pajzsot. 
Pontosítás: a védekező pajzsok segítségével nem tudsz katonai konfliktust megnyerni, de meg 
tudod magad védeni a támadóktól. 
Például: ha 2 támadó és 4 védekező pajzsod van, akkor a következő eredmények lehetségesek. 
Ha a szomszédodnak 0-1 támadó pajzsa van, te győzöl. Ha a szomszédodnak 7, vagy több 
támadó pajzsa van, ő győz. Ha  a szomszédodnak 2-6 támadó pajzsa van, akkor egyikőtök sem 
kap szárazföldi konfliktusjelzőt (döntetlennek számít). 
III. szint: A játék végén 10 győzelmi pontot kapsz. 
 
 

 
Kezdeti erőforrás: +12 érmével kezded a játékot. 
I. szint: Ettől kezdve minden vezetődet ingyen fogadhatod fel. 
II. szint: Kapsz a banktól 1 érmét. 
III. szint: Ettől kedve minden alkalommal, amikor egy fix győzelmi pontot adó kártyát építesz 
meg a városodban, annyi érmét kapsz a banktól, ahány fix győzelmi pontot a kártya ad. 
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A JÁTÉKOK KÉSZÍTŐI: 

 

Assassin’s Creed - UbiSoft Entertainment, minden jog fenntartva 
Bayonetta II - PlatinumGames, minden jog fenntartva 

BioShock - International Games, minden jog fenntartva 
Castlevania - Konami, minden jog fenntartva 

Dante’s Inferno - EA Games és Electronic Arts, minden jog fenntartva 
Devil May Cry - Ninja Theory, minden jog fenntartva 

Diablo III - Blizzard Entertainment, minden jog fenntartva 
Final Fantasy VII - Square, minden jog fenntartva 

God of War - Sony Computer Entertainment, minden jog fenntartva 
Grand Theft Auto - Rockstar Games, minden jog fenntartva 

Half-Life II - Valve Corporation, minden jog fenntartva 
Halo - Bungie, minden jog fenntartva 

Little Nightmares - Tarsier Studios, minden jog fenntartva 
LittleBigPlanet - Sony Computer Entertainment, minden jog fenntartva 

Max Payne - Remedy Entertainment, minden jog fenntartva 
Metal Gear Solid - Konami Computer Entertainment Japan, minden jog fenntartva 

Mirror's Edge - EA Dice, minden jog fenntartva 
Overwatch - Blizzard Entertainment, minden jog fenntartva 

Prince of Persia - Ubisoft, minden jog fenntartva 
Resident Evil - Biohazard, minden jog fenntartva 

Sea of Thieves - Microsoft Studios, minden jog fenntartva 
Shadow of the Colossus - SCE Japan Studio, minden jog fenntartva 

Sonic The Hedgehog - SEGA, minden jog fenntartva 
Starcraft II - Blizzard Entertainment, minden jog fenntartva 

Subnautica - Unknown Worlds Entertainment, minden jog fenntartva 
Super Mario 64 - Nintendo, minden jog fenntartva 

Tearaway - Media Molecule, minden jog fenntartva 
The Legend of Zelda - Nintendo, minden jog fenntartva 

The Wicher III - CD Project, minden jog fenntartva 
Tomb Rider - Core Design, minden jog fenntartva 

Trine - Frozenbyte, minden jog fenntartva 
Uncharted - Naughty Dog, minden jog fenntartva 

 
 

EZT A KIEGÉSZÍTŐT FEJLESZTETTE: 
 

Henrik Larsson (mnemonicuz) 
 
 

KÜLÖN KÖSZÖNET: 
 

Nagyon sok köszönet Antoine Bauza-nak 
és a Repos Prod-nak! 

A 7 Csoda játék a REPOS PRODUCTION terméke. 
 www.rprod.com 

A mellékelt termék csak saját felhasználásra 
szolgál, kereskedelmi forgalomba nem kerülhet! 

 
 

LETÖLTŐ LINK: 
 

A kiegészítő csodatáblái az alábbi linkről tölthetők le: 
http://www.henriklarsson.info/game_wonders/ 

(a Game_Wonders_0_2_HQ.zip file-t kell kiválasztani). 
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