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Játéktartozékok 
 
  16 toronykártya - I. kor  8 csodatábla (függőleges torony) 
  16 toronykártya - II. kor  8 csodakártya 
  16 toronykártya - III. kor  5 helyreállítás-kártya 
  16 alapkártya  8 pajzsjelző 
  12 vezetőkártya  5 Bábeljelző 
   2 céhkártya  2 gályajelző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevezető 
 

Ezt a lenyűgöző 7 Wonders (7 Csoda) rajongói kiegészítőt megismerve, teljesen máshogy fogod 
látni a világot! Hiszen ettől kezdve a csodatáblák nem feltétlenül vízszintesen, hanem függőlegesen
is elhelyezkedhetnek, és immár 5 szinten keresztül építheted a csodádat, amíg teljesen kész nem lesz. 
 
A csodák megépítését így több lépésben lehet csak megoldani, ezért mi több kártyát is biztosítunk 
minden korban, ráadásul egy teljesen új játékmechanikát is bevezetünk. A kiegészítőben találsz 48  
toronykártyát (koronként 16-16 darabot), amiket hozzá kell keverni a meglévő korkártyákhoz, 
továbbá 2 új céhkártyát és 12 új vezetőkártyát is. 
 
Az új kártyáknak köszönhetően már az alapjátékkal együtt is nyolcan játszhattok ezzel a kiegé-
szítővel anélkül, hogy csapatokat kellene alkotnotok az erőforrás-optimalizálás érdekében. 
 
Ezen túl e kiegészítőben megtalálod a 7 Wonders: Foundations (7 Csoda: Alapok) mini-kiegészítőt 
is, mely tovább variálja egy kicsit a játékmenetet, és amelyiket a Towers (Tornyok) kiegészítőhöz 
adott csodatáblák „B” oldalával lehet játszani, némileg módosítva a csodák megépítésének menetét. 
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A játékösszetevők rövid ismertetése 
 

Csodatáblák 
8 új csodatábla egészíti ki a meglévőket. A részletes ismertetésüket a 9-12. oldalakon találod. 
 
Toronykártyák 
A vadonatúj, türkizkék színű toronykártyák a kártyák egy teljesen új típusát képviselik. Akárcsak az 
alapjáték korkártyáin, ezek alján is szerepelnek azok a számok, hogy hány játékos esetén kell őket 
az I-es, II-es, vagy III-as korpaklikba belekeverni. 
 

Például: ha csupán hárman játszotok, akkor ugyanúgy, mint az alapjátékban, csak a 18 db, „3+” 
jelölésű toronykártyára lesz szükségetek, melyeket a kiválogatás után, a hátoldaluknak megfelelően, 
bele kell kevernetek a megfelelő I., II., vagy III. korpakliba. 
 
Céhkártyák és vezetőkártyák 
Az új céheket és vezetőket egyszerűen hozzá kell keverni a meglévőkhöz. 
 
Alapkártyák 
A szürkéskék hátoldalú, szürke színű alapkártyák a kártyák egy másik teljesen új típusát képviselik. 
Csak egy bizonyos játékmódot választva fogtok velük játszani (lásd a 16-19. oldalakat), ha e szabály-
füzetben található 7 Wonders: Foundations (7 Csoda: Alapok) mini-kiegészítőt is használjátok. 
 
Helyreállítás-kártyák 
A helyreállítás-kártyákra csak egyfajta jelzőkártyaként lesz szükségetek, egy csodaszint helyre-
állítása során (a részleteket lásd a 6. oldalon). 
 
Gályajelzők 
Két speciális jelző, melyeket a „Navire de Commerce”  (kereskedőhajó) és „Galère de Guerre”
(hadigálya) kártyákkal együtt kell használni. 
 
Bábeljelzők 
Ezeket a speciális jelzőket majd a „Babél”  csodatábla „B” oldalához fogjátok használni. 
 
Pajzsjelzők 
Nyolc speciális jelző az „Assassin”  toronykártyához. 
 

Figyelem! Ezen kiegészítőben található kártyák és csodatáblák némelyike csak 
a Leaders  és/vagy a Cities kiegészítővel együtt használhatók. 

 
 

Játékelőkészületek 
 

 Minden játékos húzzon 1-1 új csodakártyát, vegye el a hozzá tartozó csodatáblát, és tegye maga 
elé, függőleges állásban. 

 

 Keverd hozzá a játékosok száma alapján kiválogatott toronykártyákat a 
 megfelelő korpaklikhoz (lásd a megszokott jelölést a kártyákon alul, 
 középen). 
 

 Ha a 7 Wonders: Foundations (7 Csoda: Alapok) mini-kiegészítőt is 
 használjátok, akkor olvasd el a 16. oldalon annak egyes 
 játékelőkészületi lépéseit. 
 

 Az új céhkártyákat és vezetőkártyákat keverd hozzá a 
 meglévőkhöz, megtartva a rájuk vonatkozó alapvető 
 szabályokat.  
 

 Tedd a gálya-, Bábel- és pajzsjelzőket egy 
 kupacba az asztal közepére, az érmék és 
 konfliktusjelzők kupacainak közelébe. 
 

  Tedd a helyreállítás-kártyákat is az asztal közepére. 
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A játék menete 
 

A játékmenet kissé el fog térni a már megszokott 7 Wonders alapjáték menetétől. Sőt, mivel a 
korkártyák száma 48-cal megnőtt, a játékosok minden kor elején nem 7 lapot kapnak a kezükbe, 
hanem 9-et, vagy akár 10-et is, melyeket majdnem mind a városuk fejlesztésére fordíthatnak. 
 
A toronykártyák az alapjáték megszokott kártyáihoz hasonló módon, saját belső logikával 
rendelkeznek. Magukba sűrítik a 7 Csoda már ismert lánc-építés szabályait és ugyanúgy befolyásolják 
a kereskedelmet, a háborúkat, az épületek megépítését, a tudományokat, stb. 
 
Az új kártyák bevezetésével nem kerülnek hátrányba az alapjáték csodatáblái, sem az egyes 
kiegészítők, melyeket nyugodtan együtt használhattok a Towers-szel. Egyrészt a koronként 
megnövelt számú kezdeti kártya miatt nyugodtan be lehet fejezni az új csodatáblák mind az 5 
szintjét, miközben mellette egy hozzá passzoló remek várost is fel lehet építeni, másrészt az 
alapjáték csodatáblái még könnyebben épülhetnek meg, és tovább fejleszthetitek a városaitokat. 
 
Az új csodatáblákat a 9-12. oldalakon fogjuk ismertetni, de addig is néhány új játékmechanika 
részletes magyarázatot igényel. 
 
 
 

 
Párosítás 
 

A párosítás mindig két, azonos korú kártya egymással való párosítását jelenti, ahol ez a két kártya 
együttműködik egymással. Amikor sikerül megépítened 2 egymással párosítható kártyát a városod-
ban, a párban lévő kártyák megnövelik egymás hatását, azaz valami extra jutalmat adnak. A 
toronykártyák közül csak 2-2 ilyen kártyapár van, az I. és a III. korban egyaránt. A párosítás 
szimbóluma minden esetben a kártyák jobb felső sarkában szerepel: 
 
 
 
 
 

 
Például: a fent látható „Cave”  (borospince) párosítható az „Armurerie”  (fegyvertár) kártyával. Ha 
mindkét kártyát sikerül megépítened a városodban, akkor a játék végén +2 extra győzelmi pontot 
kapsz a borospincéd után (a rajta lévő alap 2 győzelmi pontot túl), és a második kártya 
megépülésének pillanatától +1 extra pajzsot a fegyvertárad után (a rajta lévő 1 pajzson túl). 
 
Maga a párosítás szimbóluma minden esetben 2 információt is tartalmaz: egyrészt a párosításért járó 
jutalom (a fenti példában ez a +2 extra győzelmi pont), és a páros másik kártyájának neve és jutalma 
(a fenti példában ez az „Armurerie”  felirat, és a pajzs-szimbólum). 
 

Pontosítás: mint ahogy a „párosítás” szóból is kiderül, maga a 
szóban forgó kártyák „párosítás” hatása nem az egyik, vagy a 
másik egyedül megépített kártyára vonatkozik, hanem mindkét 
kártya együttes meglétére. 
 
Megjegyzés: a párosítás képességű kártyák egy picivel több 
  erőforrást igényelnek, mint az azonos alaphatású, normál  
    korkártyák. A párosítás megkísérléséhez tehát némi kockázat 
     vállalása is szükséges: ha sikerül mind a két kártyát 
     megépítened a városodban, akkor élvezheted mind a két 
    extra jutalmat, ha viszont csak az egyiket, akkor több 
   erőforrás ráfordításával csak egy egyszerű kártyát tudsz  
  megszerezni, extra jutalom nélkül. 
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Kereskedelem és háború a tengereken 
 

5 vagy annál több játékos esetén a korpaklikba bekerül két olyan toronykártya, amely lehetővé teszi 
a tengereken át zajló kereskedelmet, vagy háborúskodást. Ezek a kártyák hatással vannak a játék-
mechanizmusra, és az alábbi szabályok vonatkoznak rájuk. 
 
 A „Navire de Commerce”  (kereskedőhajó) II. koros toronykártya megépítése lehetővé teszi a 

számodra, hogy kölcsönös kereskedelmi kapcsolatot építs ki egy veled nem szomszédos másik 
játékossal a játék teljes hátralévő időtartama alatt. Miután kijátszottad a kereskedőhajó 
kártyát, add oda a vitorláján érme szimbólumos gályajelzőt annak a játékostársadnak, akivel 
majd kereskedni akarsz. Ettől kezdve él közöttetek a kereskedelmi kapcsolat. 

 

 A kereskedőhajó kártyának kijátszója annyi erőforrást vásárolhat a kereskedőhajó jelzőjének 
tulajdonosától alapáron, amennyit csak meg tud fizetni (azaz 2 érme erőforrásonként). 

 

 A kereskedőhajó jelzőjének tulajdonosa annyi erőforrást vásárolhat a kereskedőhajó kártyájának 
tulajdonosától, amennyit csak meg tudsz fizetni, de minden ilyen erőforrás 1 érmével többe kerül 
a számára, mint az alapár (azaz 3 érme erőforrásonként). 

 
Fontos! A tengeri kereskedelmi kapcsolatra semmilyen kereskedelmi előny nem 
vonatkozik, egy-egy erőforrás ára minden esetben 2 illetve 3 érme. 

 
Például: Robin kijátssza a kereskedőhajó kártyáját, és a jelzőt Marvelnek adja. Robin 2-2 érméért tud 
erőforrásokat vásárolni Marveltől, míg Marvel 3-3 érméért tud erőforrásokat vásárolni Robintól. 
 
 A „Galère de Guerre”  (hadigálya) III. koros toronykártya ugyanúgy működik, mint a kereskedő-

hajó. Lehetővé tesz kölcsönös katonai konfliktust az adott kor végén két nem szomszédos
játékos között. Ez a konfliktus a hadigálya kártyáját kijátszó játékos és a vitorláján pajzs 
szimbólumos gályajelzőt megkapó játékos között fog lezajlani. 

 

 A megszokott katonai konfliktusok szabályai érvényesek a tengeri csatára is: a vesztes fél egy 
vereségjelzőt kap, a győztes pedig az aktuális kor szerint egy győzelemjelzőt. Döntetlen esetén 
egyik fél sem kap jelzőt. 

 
Fontos! A tengeri csatában csak a fenti szabályok az érvényesek, semmilyen 
más, a csata menetét befolyásoló szabály nem érvényes! 

 
 
 
Bábel (dupla csodaszint) 
 

A „Babél”  csodatábla „B” oldala a megszokottól eltérő módon működik. Voltaképpen minden egyes 
csodaszintedet kétféleképpen építheted meg. Amikor egy csodaszintet akarsz megépíteni a Bábel 
csodatábládon, válaszd ki, hogy melyiket szeretnéd a kettő közül, fizesd ki a megfelelő erőforrást, 
majd tedd a szintre a megfelelő oldalával felfelé az egyik Bábeljelzőt úgy, hogy a nem választott 
lehetőséget takarja le (a rajta lévő nyíllal jelezve, hogy melyiket választottad). 
 
Például: Marvel a második csodaszinten 1 üveget és 1 követ költ el, hogy bordó változatban építhesse 
meg azt. Marvel ezért a 2. csodaszintjére egy bordó oldalával felfelé néző Bábeljelzőt tesz úgy, hogy 
a jelző letakarja az adott csodaszint türkizkék felét. 
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A Télanissos csoda díszítése 
 

A „Télanissos”  csodatábla „A” oldala rendelkezik a különleges „díszítés” képességgel. A csodatábla 2. 
és 4. szintjét még egyszer megépítheted, újabb előnyökért cserébe. A második megépítés (azaz az 
adott csodaszint „feldíszítése”) eltérő költségű, mint az adott szintépítés alapköltsége. A díszítés 
megépítésének jelöléséhez csúsztass egy második kártyát is az adott csodaszinted alá úgy, hogy egy 
kicsit kilógjon az elsőként odacsúsztatott kártya alól. 
 
Például: Matthias már megépítette a Telanissos csodatáblája 4 szintjét az elmúlt két korban, de még 
egyik lehetséges csodaszintjét sem díszítette fel. A III. korban azonban szeretné a csodája 2. szintjét 
feldíszíteni, ezért elkölt 1 fát, és a III. koros kártyáját a már ott lévő I. koros tetejére csúsztatja úgy, 
hogy mindkét kártya látható maradjon. Ezután élvezheti a díszítés előnyeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés: a díszítés normál csodaszint építésnek számít. 
 
 

 
Helyreállítás 
 

A helyreállítás lehetővé teszi a számodra, hogy közvetlenül azután, miután megépítettél egy ilyen 
képességgel rendelkező csodaszintet, visszavehesd a kezedbe a csodaszint megépítésére felhasznált 
kártyádat, hogy ezután azonnal fel is használhasd azt a megszokott módon. Mivel a kártya elvétele 
után már nem tudod a megszokott módon jelölni, hogy az adott csodaszinted megépült, a visszavett 
kártyádat azonnal helyettesítsd az asztal közepéről elvett egyik helyreállítás-kártyával. 
 

Fontos! A helyreállítás képesség használata után az erőforrásaid frissülnek. 
Azaz a csodaszinted felépítésére felhasznált erőforrásaid mind a rendelkezé-
sedre fognak állni, amikor a visszavett kártyádat akarod megépíteni. 

 
A visszavétel költségének megfizetése után a szokott módon meg kell építened a visszavett 
kártyádat. Ha nem tudod, vagy nem akarod megépíteni, el kell dobnod 3 érméért cserébe. 
 

Fontos! Ha a most megépített csodaszintednek helyreállítás képessége van, azt 
azonnal használnod kell (ha akarod), a csodaszint megépítése után. Később már 
nem aktiválhatod ezt a képességet. 

 
Pontosítás: ha a csodatábla díszítésének képessége a helyreállítás, akkor második kártyaként egy 
helyreállítás-kártyát kell ezen csodaszinted alá csúsztatnod, majd az eredetileg a csodaszint 
díszítésére használt (visszavett) kártyádat felhasználhatod a szokott módon. 
 
 

 
Feltételes helyreállítás 
 

Néha a helyreállítás szimbólum piramisa alatt valamilyen adott színű kártya látható (lásd a 
„Télanissos”  csodatábla „B” oldalát). Ez azt jelenti, hogy a helyreállítás képességet csak akkor 
használhatod, ha az adott csodaszintedet a megadott színű kártyával építetted meg. Ellenkező 
esetben nem használhatod az adott csodaszint helyreállítás képességét. 
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A zsoldos 
 

A 7 Wonders: Towers kiegészítő által bevezetett egyik új képesség, melynek hatására növelheted a 
katonai erődet a játék során, ha érméket költesz erre a célra. Ha megépítetted az „Assassin”  kártyát 
a városodban, a körödben bármelyik akciód után elkölthetsz 5 érmét, hogy eggyel növeld a pajzsaid 
számát (körönként csak egyszer). A növeléseket jelezd a kártyára tett pajzsjelzőkkel. 
 
 
 

Új tudományos szimbólum 
 

Ebben a kiegészítőben egy új tudományos szimbólum is felbukkan: az asztrolábium. Ez a 
tudományos szimbólumcsalád 4. tagja. A győzelmi pontokat az alapjátékban megszokott módon 
kapod a megszerzett azonos tudományos szimbólumaidért, ám a 4. szimbólum bevezetésével a 
számolás némiképp módosulni fog. 
 

 Minden 3 különböző tudományos szimbólumcsoport 7-7 győzelmi pontot ér. Pontosítás: ez lehet 
az alapjáték 3 tudományos szimbóluma is, de lehet közülük az egyik az asztrolábium is. 

 

 Minden 4 különböző tudományos szimbólumcsoport 12-12 győzelmi pontot ér. Pontosítás: 
értelemszerűen minden szimbólumnál továbbra is csak egyszer lehet lepontozni a csoportokat, 
azaz nem tartozhat egy szimbólum egyszerre egy hármas ÉS egy négyes csoportba is. 

 
Megjegyzés: mivel ez a szimbólum hiányzik az alapjátékból, a hivatalos kiegészítőkből, és csak ebben 
a kiegészítőben találkozhatsz vele, ez az új tudományos szimbólum legalább olyan értékes, ha nem 
értékesebb, mint a megszokott három. 
 
 

A negyedik kézműves termék 
 

Bemutatjuk a negyedik kézműves terméket (az üveg, szövet és papirusz után): a szerszámot. Bár ez a 
szimbólum nem új szürke kézművestermék-kártyákon fog felbukkanni, hanem türkizkék színű 
toronykártyákon, kereskedelmi szempontból úgy kell rájuk tekinteni, mint az alapjáték kézműves- 
termék-kártyáira: azaz a szomszédjaid megvásárolhatják tőled a normál kereskedelmi szabályok 
szerint. Viszont minden egyéb játéktechnikai szempontokból továbbra is türkizkék toronykártyának 
számít, és nem szürke kézművestermék-kártyának. Az átláthatóság érdekében tedd ezeket a 
kártyáidat is a csodatáblád bal oldala fölé, a többi erőforráskártya közé. 
 
Megjegyzés: akárcsak a negyedik tudományos szimbólum, ezzel sem találkozhatsz az alapjátékban, 
és a kiegészítőiben, így értékesebb egy kicsit, mint a többi kézműves termék. 

 
Arany pajzsok 
 

Négyféle arany pajzsszimbólummal találkozhatsz a kiegészítőben, mely mindegyike a katonai 
konfliktusokban fog szerepet játszani. 
 

 Az arany pajzsok nem számítanak „támadó” (piros) pajzsnak, így nem növelik a katonai erődet. 
 

 Azonban ha a konfliktusok megoldásakor valamelyik ellenfeleddel döntetlent érnél el, az győz 
közületek, akinek több arany pajzsa van. 

 

 Minden arany pajzs csak az aktuális korban (a kor végi katonai konfliktusban) használható. 
 
 

Keleti- és nyugati arany pajzs 
 

A katonai konfliktusok megoldásakor össze kell hasonlítanod a katonai erődet mindkét szomszé-
doddal, a megszokott módon, illetve az arany pajzson lévő kard hegye irányába eső szomszédod 
szomszédjával is. Így a katonai konfliktusban 3 ellenféllel fogsz harcolni. 
 

 Egy keleti (jobbra mutató kardhegyű) arany pajzs birtokában harcolnod kell a bal oldali 
szomszédoddal, és az első két jobb oldali szomszédoddal. 

 

 Egy nyugati (balra mutató kardhegyű) arany pajzs birtokában harcolnod kell a jobb oldali 
szomszédoddal, és az első két bal oldali szomszédoddal. 

 

 3 játékos esetén kétszer harcolsz az ellenkező irányba lévő szomszédoddal. 
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Dupla arany pajzs 
 

A két karddal megjelölt dupla arany pajzs kombinálja a keleti- és nyugati arany pajzsok hatásait. Azaz 
egyszerre 4 játékossal kell harcolnod a katonai konfliktusok során. 
 

 Dupla arany pajzs esetén a két szomszédoddal, és az ő (tőled távolabb ülő) szomszédjaikkal kell 
harcolnod. 

 

 Három játékos esetén mindkét szomszédoddal kétszer kell harcolnod. 
 

 Négy játékos esetén harcolnod kell mindkét szomszédoddal egyszer, és a negyedik játékossal
kétszer. 

 
Északi arany pajzs 
 

A 8 játékoshoz tartozó toronykártya lehetővé teszi számodra, hogy a szomszédjaidon túl harcolhass 
azzal a játékossal is, aki pont szembe ül veled (aki 4 játékos távolságra van tőled mind jobbra, mind 
balra.) 
 
Önadósság 
 

A 7 Wonders: Foundations (7 Csoda: Alapok) mini-kiegészítőben fordul elő a fenti szimbólum, 
aminek jelentése az - ahogy azt a neve is sejteti -, hogy önként, magadra vonatkozó adósságot 
vállalsz. Ugyanaz a szabály érvényes rá, mint a Cities kiegészítőben felbukkanó adósságokra, azzal a 
kivétellel, hogy a szimbólumba írt számnyi érmét csak neked kell eldobnod a bankba, vagy el kell 
venned a megfelelő számú adósságjelzőt a közös készletből (a többi játékosnak nem). 
 
A 8. játékos 
 

Nyolc játékos esetén bizonyos alapvető erőforrások hiányozni fognak az alapjáték kártya-
készletéből. Ahhoz, hogy a játék zökkenőmentesen játszható legyen, némi változásra van szükség a 
kereskedelmi szabályokban. 
 

8 játékos esetén lehet hiányzó erőforrásokat vásárolni a banktól is. 
 

A beszerzési ár a vásárolt erőforrások számától függ, és a bankon túl ugyanannyi érmét kell fizetned 
a szomszédjaidnak is: 
 

 Ha csak egyetlen tetszőleges erőforrást veszel a banktól, 1 érmét kell fizetned a banknak, és 1-1 
érmét kell adnod mind a két szomszédodnak (összesen: 3 érme). 

 

 Ha két tetszőleges (akár egyforma, akár különböző) erőforrást veszel a banktól, 2 érmét kell 
fizetned a banknak, és 2-2 érmét kell adnod mind a két szomszédodnak (összesen: 6 érme). 

 

 Ha három tetszőleges (akár egyforma, akár különböző) erőforrást veszel a banktól, 3 érmét kell 
fizetned a banknak, és 3-3 érmét kell adnod mind a két szomszédodnak (összesen: 9 érme). 

 

 stb... 
 
A fenti eljárás célja: 
 

 Ne lehetetlenedjen el egy építkezésed bármilyen erőforráshiány miatt. 
 

 Korlátozza az erőforrások felhalmozására, és mások akadályozására épülő stratégiákat. 
 

 Ösztönzi a gazdaságot azzal, hogy érméket juttat a játékos szomszédjainak. 
 

 Korlátozza a szomszédok ellen irányuló kereskedelmi bojkott stratégiákat. 
 
További pontosítások: 
 

 Nem vásárolhatsz meg a banktól olyan erőforrást, amit a sajátodból is el tudnál költeni, illetve 
olyat, amit bármelyik szomszédodtól is meg tudnál venni. 

 

 A banktól annyi erőforrást vehetsz, amennyit csak akarsz (és amire van elegendő érméd). 
 
 

A játék vége 
 
Mint az alapjátékban, a játék a III. kor katonai konfliktusainak lejátszása után ér véget. Minden 
játékos összeszámolja a városa győzelmi pontjait, és a legtöbb pontot szerző játékos győz. 
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A csodatáblák ismertetése 
 

 

THÉBAI (A) - Amon templomának obeliszkje 
 

1. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
2. szint: 1 üveget termel. 1-1 érmét kapsz a banktól minden alkalommal, amikor 
a jobb, vagy a bal oldali szomszédod 1 vereségjelzőt kap. 
3. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
4. szint: A civil (kék) kártyáid megépítése során tetszőleges erőforrás helyett 
fizethetsz érmével is (1-1 érme minden helyettesített erőforrásért). 
Például: Thierry meg akarja építeni a vízvezeték kék kártyát, ami 3 kőbe kerül. 
Csak 1 köve van, de a hiányzó 2 kő helyett 2 érmét fizet be a bankba.  
5. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 

 
THÉBAI (B) - Amon templomának obeliszkje 
 

1. szint: Maximum annyi erőforrással csökkentheted ettől kezdve minden civil  
(kék) kártyád építési költségét, ahány pajzsod van. 
2. szint: 1 papiruszt termel. Minden korban egyszer ingyen felépíthetsz egy 
kártyát a városodban, ha eldobsz egy általad választott kártyát a városodból. 
3. szint: Kapsz 1 pajzsot. A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
4. szint: A játék végén minden türkizkék - kék - piros kártyahármasod után 
2-2 győzelmi pontot kapsz. 
5. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
Alapszint: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden olyan kártyád után, 
amin van legalább egy (piros) pajzsszimbólum. 
 
 

 
AXOÚM (A) - Ezana király sztéléje 
 

1. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
2. szint: Bármelyik játékos megveheti az Axoúm csodatáblád által termelt 
ércedet. Minden ilyen vásárlás esetén 1-1 extra érmét kapsz a banktól. 
3. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
4. szint: 3-3 érmét kapsz minden alkalommal, amikor szerzel egy győzelem-
jelzőt. A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden győzelemjelződ után. 
5. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 
 

 
AXOÚM (B) - Ezana király sztéléje 
 

1. szint: A katonai (piros) kártyáid megépítése során tetszőleges erőforrás 
helyett fizethetsz érmével is (1-1 érme minden helyettesített erőforrásért). 
2. szint: Maximum annyi erőforrással csökkentheted ettől kezdve minden 
csodaszinted építési költségét, ahány pajzsod van. 
3. szint: Kapsz 3 érmét a banktól. A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
4. szint: Kapsz 4 érmét a banktól. A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz. 
5. szint: Kapsz 5 érmét a banktól. A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
Alapszint: A két szomszédodtól vásárolt kövekért csupán 1-1 érmét kell 
fizetned. 
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IKARUGA-CHÔ (A) - a Hôryû-ji pagoda 

 

1. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
2. szint: Maximum annyi erőforrással csökkentheted ettől kezdve minden civil 
(kék) kártyád építési költségét, ahány tudományos (zöld) kártyád van. 
3. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
4. szint: Maximum annyi erőforrással csökkentheted ettől kezdve minden 
türkizkék toronykártyád építési költségét, ahány asztrolábium szimbólumod 
van. 
5. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 
 

 
IKARUGA-CHÔ (B) - a Hôryû-ji pagoda 

 

1. szint: A játék végén minden szektáns - érc szimbólumpárosod után 3-3 
győzelmi pontot kapsz. 
2. szint: A játék végén minden kőtábla - kő szimbólumpárosod után 3-3 
győzelmi pontot kapsz. 
3. szint: A játék végén minden fogaskerék - agyag szimbólumpárosod után 3-3 
győzelmi pontot kapsz. 
4. szint: A játék végén minden asztrolábium - fa szimbólumpárosod után 3-3 
győzelmi pontot kapsz. 
5. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
Alapszint: A játék végén a városodban lánc-építéssel megépített minden civil 
(kék) kártyád után 1-1 győzelmi pontot kapsz. 
 

 
TÉLANISSÓS (A) - Simeon sztéléje 

 

1. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
2. szint: Minden körben vehetsz egy-egy nyersanyagot (érc, fa, kő, vagy 
agyag) mindkét szomszédodtól, 1-1 érméért cserébe. 
2. szint díszítés: Helyreállíthatod az ide tett kártyát. Ha így tettél, 3 érmét 
kapsz a banktól. 
3. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
4. szint: Minden körben vehetsz egy-egy kereskedelmi terméket (papirusz, 
textil, vagy üveg) mindkét szomszédodtól, 1-1 érméért cserébe. 
4. szint díszítés: Helyreállíthatod az ide tett kártyát. Ha így tettél, a játék 
végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
5. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 

 
TÉLANISSÓS (B) - Simeon sztéléje 

 

1. szint: Kapsz 2-2 érmét a banktól, amikor megépítesz egy csodaszintet. 
2. szint: A játék végén 1 győzelmi pontot kapsz, és helyreállíthatod az ide tett 
kártyát, ha ez egy katonai (piros) kártya. 
3. szint: A játék végén 2 győzelmi pontot kapsz, és helyreállíthatod az ide tett 
kártyát, ha ez egy civil (kék) kártya. 
4. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz, és helyreállíthatod az ide tett 
kártyát, ha ez egy kereskedelmi (sárga) kártya. 
5. szint: A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz, és helyreállíthatod az ide tett 
kártyát, ha ez egy tudományos (zöld) kártya. 
Alapszint: Helyreállíthatod az ide tett kártyát. Ha így tettél, 2 érmét kapsz a 
banktól. 
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TENÕCHTITLAN (A) - a Nagy Templom 
 

1. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
2. szint: Kapsz egy nyugati arany pajzsot, ami lehetővé teszi, hogy harcolhass 
a bal oldali szomszédod bal oldali szomszédjával is. Döntetlen konfliktus 
esetén a több arany pajzs tulajdonosa győz. A pontos szabályokat lásd a 7-8. 
oldalakon. 
3. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
4. szint: Kapsz egy keleti arany pajzsot, ami lehetővé teszi, hogy harcolhass a 
jobb oldali szomszédod jobb oldali szomszédjával is. Döntetlen konfliktus 
esetén a több arany pajzs tulajdonosa győz. A pontos szabályokat lásd a 7-8. 
oldalakon. 
5. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 

 
TENÕCHTITLAN (B) - a Nagy Templom 
 

1. szint: Kapsz 1 pajzsot. A játék végén 1 győzelmi pontot kapsz. 
2. szint: A szomszédjaidtól minden ércet, fát és textilt 4 mínusz a győzelem-
jelzőid száma érméért vásárolhatsz meg. 
3. szint: Kapsz 1 pajzsot. A játék végén 2 győzelmi pontot kapsz. 
4. szint: Kapsz egy dupla arany pajzsot, ami lehetővé teszi, hogy harcolhass a 
bal oldali szomszédod bal oldali szomszédjával, és a jobb oldali szomszédod 
jobb oldali szomszédjával is. Döntetlen konfliktus esetén a több arany pajzs 
tulajdonosa győz. A pontos szabályokat lásd a 7-8. oldalakon. 
5. szint: Kapsz 1 pajzsot. A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz. 
Alapszint: Minden katonai (piros) kártyádat 1 fával kevesebbért építheted 
meg. 
 

 
BODHGAYÃ (A) - Mahábódhi templom 
 

1. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
2. szint: Minden vereségjelződ után kapsz a banktól 3-3 érmét. 
3. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
4. szint: Minden alkalommal, amikor lánc-építéssel építesz meg egy torony-
kártyát, egy kereskedelmi épületet, vagy egy tudományos épületet (egy 
türkizkék, sárga, vagy zöld kártyát), kapsz a banktól 3-3 érmét. 
5. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 
 

 
BODHGAYÃ (B) - Mahábódhi templom 
 

1. szint: Kapsz egy diplomáciajelzőt. A játék végén 2 győzelmi pontot kapsz. 
2. szint: Kapsz a banktól 6 érmét. A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
3. szint: Kapsz egy diplomáciajelzőt. A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
4. szint: A játék végén minden türkizkék - zöld - sárga kártyahármasod után  
3-3 győzelmi pontot kapsz. 
5. szint: Kapsz egy diplomáciajelzőt. A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
Alapszint: A játék végén minden 4 különböző tudományos szimbólumból álló 
csoportod után +2 extra győzelmi pontot kapsz (azaz összesen 14-et). 
Pontosítás: Ehhez a csodához szükség van a Cities (Városok) kiegészítőre is.  
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ATHÉNA (A) - a Szelek Tornya 

 

1. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
2. szint: Kapsz 1 asztrolábiumot. Minden alkalommal, amikor egy tudományos 
(zöld) kártyát építesz, 1-1 érmét kapsz a banktól. 
3. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
4. szint: Minden asztrolábiumod után 3-3 érmét kapsz a banktól. A játék 
végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden asztrolábiumod után. 
5. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
 
 
 

 
ATHÉNA (B) - a Szelek Tornya 

 

1. szint: Az I. korban kapsz 1 papiruszt. A II. korban kapsz egy textilt. A III. 
korban kapsz 1 szerszámot. 
2. szint: Kapsz 1 kőtáblát. 
3. szint: Kapsz 1 fogaskereket. 
4. szint: Kapsz 1 asztrolábiumot. 
5. szint: Kapsz 1 szextánst. 
Alapszint: Minden alkalommal, amikor egy asztrolábiumot építesz, 1-1 érmét 
kapsz a banktól. 
 
 

 
 

 
BABÉL (A) - Bábel tornya 

 

1. szint: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
2. szint: A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz. 
3. szint: A játék végén 5 győzelmi pontot kapsz. 
4. szint: A játék végén 6 győzelmi pontot kapsz. 
5. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
 
 

 
BABÉL (B) - Bábel tornya 

 

1. szint: Minden körben vagy egy szerszámot, vagy egy ércet termel. 
1. szint: Minden körben vagy egy szerszámot, vagy egy agyagot termel. 
2. szint: Minden türkizkék toronykártyádat 1 tetszőleges erőforrással 
kevesebbért építheted meg. 
2. szint: Minden civil (kék) kártyádat 1 tetszőleges erőforrással kevesebbért 
építheted meg. 
3. szint: A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz. 
3. szint: A játék végén 6 győzelmi pontot kapsz. 
4. szint: Minden alkalommal, amikor egy türkizkék toronykártyát építesz, 1-1 
érmét kapsz a banktól. A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden 
türkizkék toronykártyádat után. 
4. szint: Minden alkalommal, amikor egy civil (kék) kártyát építesz, 1-1 érmét 
kapsz a banktól. A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden civil (kék) 
kártyád után. 
5. szint: A játék végén 9 győzelmi pontot kapsz. 
5. szint: A játék végén 7 győzelmi pontot kapsz. 
Alapszint: A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz. 
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A kártyák ismertetése 
 

I. koros kártyák 
Armurerie (fegyvertár): Kapsz 1 pajzsot. Ha sikerül párosítanod, 
akkor kapsz +1 extra pajzsot is. 
Pontosítás: a kártya-párja a „Cave”.  
 

Assassin (bérgyilkos): Körönként egyszer elkölthetsz 5 érmét, 
hogy 1 pajzsjelzőt tehess a kártyájára. 
Pontosítás: ez egy szabad tevékenység. 
 

Astronome (asztronómus): Kapsz egy asztrolábium tudományos 
szimbólumot. 
 
Cave (borospince): A játék végén 2 győzelmi pontot kapsz. Ha 
sikerül párosítanod, akkor +2 extra győzelmi pontot is kapsz. 
Pontosítás: a kártya-párja az „Armurerie”.  
 

Clinique (klinika): A játék végén 4 mínusz a pajzsaid száma 
győzelmi pontot kapsz. 
Pontosítás: legkevesebb 0 győzelmi pontot kaphatsz. 
 

Embuscade (rajtaütés): Kapsz egy északi arany pajzsot. Az aktuális 
kor végén a pont szembe lévő játékossal is harcolnod kell. A pontos 
szabályokat lásd a 7-8. oldalakon. 
 

Forge (kovácsműhely): Kapsz egy szerszám kézműves terméket. 
 
 
Investiseur (befektető): Ettől kezdve 2-2 érmét kapsz a banktól, ha 
megépíted az egyik csodaszintedet. 
 
Port Fluvial (teherkikötő): Fordulónként egyszer lemásolja a bal 
oldali szomszédod által termelt egyik nyersanyagot, VAGY a jobb 
oldali szomszédod által termelt egyik kézműves terméket. 
 

II. koros kártyák 
 

Baliste (dárdavető): Kapsz 2 pajzsot. 
 
 
Banque (bank): Annyi érmét kapsz a banktól, ahány türkizkék
toronykártyád van neked és a két szomszédodnak összesen. 
 
Chantier Naval (hajóműhely): Kapsz egy asztrolábium tudományos 
szimbólumot. 
 
Coup d'État (merénylet): Kapsz egy északi arany pajzsot. Az 
aktuális kor végén a pont szembe lévő játékossal is harcolnod kell. 
A pontos szabályokat lásd a 7-8. oldalakon. 
 

Édicule (síremlék): A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
Forge (kovácsműhely): Kapsz egy szerszám kézműves terméket. 
 
 
Hôpital (kórház): A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz. Ettől 
kezdve 3-3 érmét kapsz a banktól, amikor egy vereségjelzőt kapsz. 
 
Navire de Commerce (kereskedőhajó): Kereskedelmi kapcsolatot 
alakíthatsz ki egy nem szomszédos játékossal. A részleteket lásd az 
5. oldalon. 
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II. koros kártyák (folytatás) 
 

Pillage (fosztogatás): Kapsz a banktól 5 érmét. Kapsz 1 pajzsot. 
 
 
 

III. koros kártyák 
 

Atrium (átrium): A játék végén 9 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
Capitainerie (révkapitányság): Kapsz egy asztrolábium 
tudományos szimbólumot. 
 
Éléphant de Guerre (harci elefánt): Kapsz 5 pajzsot. 
 
 
Galère de Guerre (hadigálya): Megtámadhatod az egyik nem 
szomszédos játékost is. A részleteket lásd az 5. oldalon. 
 
Gladiateur (gladiátor): Ettől kezdve 2-2 érmét kapsz a banktól, ha 
kapsz egy pajzsot. A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden 
pajzsod után. 
 

Grands Travaux (nagy mű): Ettől kezdve 1-1 érmét kapsz a banktól, 
ha megépítesz 1 türkizkék toronykártyát. A játék végén 1-1 
győzelmi pontot kapsz minden türkizkék toronykártyád után. Ha 
sikerül párosítanod, akkor +2 extra győzelmi pontot is kapsz. 
Pontosítás: a kártya-párja az „Ingénieur”. 
 

Ingénieur (mérnök): Kapsz egy asztrolábium tudományos 
szimbólumot. Ha sikerül párosítanod, akkor a játék végén 1-1 
győzelmi pontot kapsz minden asztrolábiumod után. 
Pontosítás: a kártya-párja a „Grands Travaux”. 
 

Tombeau (sírkamra): A játék végén 6 győzelmi pontot kapsz. 
 
 
Tour de Siège (ostromtorony): Kapsz 3 pajzsot. 
 
 
 

Céhkártyák 
 

Guilde des Législateurs (Jogalkotók Céhe): A játék végén 2-2 
győzelmi pontot kapsz minden türkizkék toronykártya-pár után, 
mely egyik kártyája a bal oldali, a másik kártyája a jobb oldali 
szomszédodnál van. 
 

Guilde des Magiciens (Mágusok Céhe): Kapsz 2 asztrolábium 
tudományos szimbólumot. 
 

Vezetőkártyák 
 

Ahuitzotl: Kapsz egy dupla arany pajzsot. Az aktuális kor végén 4 
játékossal is harcolnod kell. A pontos szabályokat lásd a 7-8. 
oldalakon. 
 

Ashoka: Minden alkalommal, amikor egy türkizkék toronykártyát 
építesz, 1-1 érmét kapsz a banktól. 
 
Attila: A játék végén 2-2 győzelmi pontot kapsz minden türkizkék
toronykártya - fekete városkártya párod után. 
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Vezetőkártyák (folytatás) 
 

Ératosthène: A játék végén 2-2 győzelmi pontot kapsz minden 
asztrolábiumod után. 
 
Ezana: Koronként egyszer egy türkizkék toronykártyát ingyen 
építhetsz meg. 
 
Hipparque: Kapsz egy asztrolábium tudományos szimbólumot. 
 
 
Sargon: Ettől kezdve minden türkizkék toronykártyádat 1 
tetszőleges kereskedelmi termékkel (üveg, papirusz, textil, vagy 
szerszám) olcsóbban építheted meg. 
 

Siméon: A játék végén annyi győzelmi pontot kapsz, ahány érméért 
felbérelted őt (minimum: 1, maximum: 6). Hagyd az elköltött 
érméidet a kártyáján, jelezve, mennyit költöttél el rá. 
 

Spartacus: Ettől kezdve 2-2 érmét kapsz a banktól, minden pajzsod 
után, amit megépítesz, ugyanakkor mind a két szomszédod is kap  
1-1 érmét a banktól. 
 

Suiko: Ettől kezdve 7-7 érmét kapsz a banktól, ha sikerül egy 
kártya-páros mindkét kártyáját megépítened. 
 
Thalestris: Egy csodaszinted alá beépített türkizkék torony-
kártyádat helyreállíthatod. Ha nincs ilyen, nincs hatása ennek a 
kártyádnak. A részleteket lásd a 6. oldalon. 
 

Vercingétorix: Ettől kezdve minden türkizkék toronykártyádat 1 
tetszőleges nyersanyaggal (agyag, fa, érc, vagy kő) olcsóbban 
építheted meg. 

 

Lánc-építések és párosítások 
 

 

  Lánc-építések 

 I. kor II. kor III. kor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I. kor Párosítások III. kor 
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Bevezető 
 
A 7 Wonders: Foundations (7 Csoda: Alapok) mini-kiegészítő célja egy olyan új játékelem beveze-
tése, amelyet csak a Towers kiegészítőhöz adott 8 csodatábla „B” oldalaival lehet játszani. Mostantól 
a tornyaitoknak alapot is kell építenetek, amelyek előnyére válnak a városaitoknak, és melyhez a 16 
új alapkártyát fogjátok felhasználni. A játék menete ismét egy picit módosulni fog, de a győzelem 
feltételei semmit nem változnak a 7 Csoda alapjátékhoz képest. 
 
 

Játékelőkészületek 
 
Minden játékos 6-6 érmét kap kezdéskor, a megszokott 3-3 helyett. 
 

Fontos! A mini-kiegészítő használatához szükségetek lesz a Cities és a Leaders 
kiegészítőkre is. 

 
 

A játék menete 
 

A játék most egy alapfázissal fog kezdődni, ami megelőzi a vezetőfázist (Leaders) is. 
 

Alapfázis 
 

Keverd meg az alapkártyák pakliját képpel lefelé, majd ossz minden játékosnak (továbbra is képpel 
lefelé) 2-2 alapkártyát. A játékosok ne mutassák meg egymásnak a kapott alapkártyáikat. A 
megmaradt alapkártyákat, anélkül, hogy megnéznéd őket, tedd vissza a játék dobozába. 
 

1. Minden játékos válasszon ki titokban 1 alapkártyát a kettő közül, és tegye azt képpel lefelé maga 
elé. Ezután a megmaradt kártyáját adja át a tőle balra ülő játékosnak. 

 

2.  Minden játékos 1 kártyát kapott a jobb oldali szomszédjától, így az általa kiválasztott alapkár-
tyával együtt 2 alapkártya lesz előtte.  

 

3. Minden játékos válasszon ki egyet a nála lévő 2 alapkártya közül, és a később részletezett módon 
helyezze azt el a csodatáblája alapszintje alá, képpel felfelé. A másik alapkártya visszakerül a 
játék dobozába. Ezután kell csak felcsapni a Nagy Mű kártyát (Babel), kezdődik a romfázis 
(Ruins), a Bábeltorony fázis (Babel), az imafázis (Myths), majd a vezetőfázis (Leaders). 
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Az alapok működési elve 
 

Minden játékos a 7 Wonders: Towers (7 Csoda: Tornyok) nem hivatalos kiegészítőhöz mellékelt 8 
csodatábla egyikével kezdi a játékot. Minden játékos húzzon 1-1 új csodakártyát, vegye el a hozzá 
tartozó csodatáblát, és tegye maga elé, függőleges állásban úgy, hogy a „B” oldala legyen felül. 
 

Az alapszint minden esetben a csodatáblák alsó felén látható. A játék kezdete előtt, az alapfázisban 
fogtok itt elhelyezni 1-1 alapkártyát képpel felfelé, amelynek nincs semmilyen építési költsége, 
viszont speciális hatást gyakorol az egész városodra. 
 

Fontos! Az alapszintek megépítéséhez csak és kizárólag az alapkártyákat lehet 
felhasználni, illetve az alapkártyákat csak és kizárólag alapszint építésre lehet 
felhasználni. 

 

Az alapszintedbe beépített alapkártyádnak speciális szerepe lesz a továbbiakban. Ahogy a csodád 
épül, bónuszokat adhat a városodnak, bár be kell vállalnod némi önadósságot (a részleteket lásd a 
8. oldalon). A különböző hatásokat az alapkártyán vízszintes vonalak választják el egymástól. 
 

Minden játékosnak úgy kell az alapfázisban elhelyeznie az alapkártyáját, hogy csak az alapkártya 
legalsó vonala lógjon ki a csodatáblája alól. A kártya legalsó sávján (az első vízszintes vonal alatt) 
látható, hogy mit kell tenni az alapkártya legelső hatásának eléréséhez. 
 

Például: Frederic az általa választott alapkártyát a csodatáblája alapszintje alá csúsztatja úgy, hogy az 
alapkártyájának csak a legalsó sávja látszódjon ki, a legelső vízszintes vonalig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az alapkártyákat minden esetben bizonyos csodaszintek megépülése után kell „fejleszteni”. Ha 
megépítetted a kártya aktuális sávjának bal szélén látható piramisszimbólum által jelzett szintet a 
csodádban, húzd lejjebb egy sávval az alapkártyádat (ez kötelező lépés, nem szabadon választható). 
 

Például: amikor Frederic megépíti az 1. csodaszintjét, egy sávval lejjebb kell húznia az alapkártyáját, 
hogy immár az alsó 2 sáv látszódjon ki. Ha megépíti a 2. csodaszintjét is, akkor ismét lejjebb kell 
húznia egy sávval az alapkártyáját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pontosítás: az alapkártyát az adott csodaszint megépítése UTÁN azonnal lejjebb kell húzni egy sávval, 
ha a fejlesztéséhez szükséges csodaszint megépült. 
 
Az alapszint 
 

Az alapszint ugyanúgy csodaszintnek számít, mint a többi, de egyben speciális akció is. 
 

Minden alapszint valamilyen előnyt biztosít a városodnak (vagy nem). Ellentétben azonban a 
klasszikus csodaszintek megépítésével, nem kell korkártyával, vagy vezetőkártyával megépíteni, 
hanem már a játék elején, az alapfázisban kerül ide egy alapkártya. Minden játékosnak már a játék 
kezdetén szabadon el kell döntenie, hogy a nála lévő 2 alapkártya közül melyiket akarja beépíteni a 
csodatáblája alapszintje alá. 
 

Fontos! Ha úgy döntötök, hogy a 7 Wonders: Foundations mini-kiegészítőt is 
használjátok, akkor MINDEN játékosnak el KELL helyeznie 1-1 alapkártyát a 
csodatáblája alapszintje alá. 
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Az alapkártyák 
 

Az alapkártyák olyan speciális jelölőkártyák, amelyeket egyes csodaszint megépítése aktivál. Az 
alapszint alá kerülnek képpel felfelé elhelyezésre, és egyedi funkciójuk van. Egyrészt éppúgy a 
városodat erősítik, mint a korkártyák, másrészt a csodatáblád szintjeinek megépítésével fejlőd-
hetnek. 
 

Az alapkártyádat közvetlenül egy bizonyos csodaszinted megépítése után kell fejleszteni, és ezzel 
aktiválni a következő sávjának hatását. Az egyes hatásokat (sávokat) vízszintes vonalak választják el 
egymástól, és a sávok szélein szerepel, hogy melyik csodaszinted megépítésekor fog az alapkártyád 
fejődni (a sáv bal szélén lévő szimbólum), illetve az adott fejlesztés milyen önadósságot jelent majd 
neked a játék végén (a sáv jobb szélén lévő szimbólum). 
 

Ezáltal az alapkártyákon szereplő hatások aktiválása (vagyis az alapkártya fejlesztése) csak és 
kizárólag attól függ, hogy melyik csodaszintedet építetted éppen meg. 
 

Minden hatásnál (sávnál) a már említett kétféle információval találkozhatsz: 
 

 Minden egyes sáv bal szélén lévő szimbólum megmutatja, hogy az egy szinttel fejlettebb hatásnak 
mi a követelménye, azaz hányadik csodaszintedet kell megépítened ahhoz, hogy fejlődhessen az 
alapkártyád egy sávval. Ezt a már ismert 5 szintes piramis szimbólum jelöli. A szimbólumban 
látható csodaszintek száma jelenti azt a megkövetelt csodaszintet, amit meg kell építened az 
alapkártya fejlesztéséhez. Ez a piramis szimbólum amúgy megegyezik a csodatábla egyes 
csodaszintjeit megjelölő szimbólummal. 

 

Például: Mina az alábbi alapkártyával rendelkezik. Ahhoz, hogy a 2. szintről tovább fejleszthesse az 
alapkártyáját, meg kell építenie a csodatáblájának 5. csodaszintjét is (erre utal a 2. sáv bal oldalán 
lévő, 5 szintes piramisszimbólum). 
 
 
 
 
 
 
 
 Minden egyes sáv jobb szélén lévő szimbólum megmutatja, hogy a következő szinten mekkora 

önadósságot kell majd bevállalnod. 
 

Például: Mina alapkártyája 2. sávjának bal oldalán lévő szimbólum szerint, ha fejleszti az 
alapkártyáját, a 3. szintjén majd 3 érme önadósságot kell bevállalnia. 
 
 
 
 
 
 
 
Pontosítás: a 16 alapkártya közül nyolcat kétszer lehet fejleszteni, a másik nyolcat pedig háromszor. 
 
 

A játék végén - az adófázis 
 

A III. kor legvégén végre kell hajtani egy adófázist, amely a 7 Wonders: Foundations (7 Csoda: 
Alapok) mini-kiegészítő alapkártyái önadósságainak behajtására szolgál. 
 

Ekkor minden játékosnak meg kell fizetnie az alapkártyája összes, a csodatáblája alól kilátszó sávjain 
lévő önadósságot a banknak érmékben, vagy ha nem tud, vagy nem akar fizetni, akkor el kell vennie 
a megfelelő számú adósságjelzőt a közös készletből. Az önadósságokat az alapkártyák sávjainak 
közepén lévő, nagy méretű önadósság-szimbólumok (törött érmék) jelképezik. A megfizetendő 
érmék száma pedig ezen nagy szimbólumokba írt számok összege. 
 

Az alapkártyák csodatábla alól kilátszó önadósságait akkor is meg kell fizetnie 
minden játékosnak, ha esetleg az alapkártya sávok egyes pozitív hatásait nem is 
tudta kihasználni. 

 

Pontosítás: a fenti adófázis a III. kor legvégén, a III. kor Nagy Mű kártyájának kiértékelése (Babel) és 
a III. kor katonai konfliktusainak megoldása után történik. 
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Az alapkártyák ismertetése 
 
 
 

Kétszer fejleszthető kártyák 
 

1. fejlesztés: A játék végén 2 győzelmi pontot kapsz. 
2. fejlesztés: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden 
szektánsod után. 
1. fejlesztés: A játék végén 1 győzelmi pontot kapsz. 
2. fejlesztés: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden 
asztrolábiumod után. 
 

1. fejlesztés: Kapsz egy diplomáciajelzőt. 
2. fejlesztés: A játék végén 1 győzelmi pontot kapsz. 
 
1. fejlesztés: A játék végén 1 győzelmi pontot kapsz. 
2. fejlesztés: Kapsz egy pajzsot. 
 
1. fejlesztés: Semmi. 
2. fejlesztés: Végignézheted az összes megmaradt vezetőkártyát, 
és egyet ingyen felfogadhatsz közülük. 
 

1. fejlesztés: A játék végén 1 győzelmi pontot kapsz. 
2. fejlesztés: A játék végén 4 győzelmi pontot kapsz. 
 
1. fejlesztés: A játék végén 1 győzelmi pontot kapsz. 
2. fejlesztés: Ettől kezdve mindkét szomszédodtól 1-1 érméért 
tudsz agyagot vásárolni. 
 

1. fejlesztés: Ettől kezdve mindkét szomszédodtól 1-1 érméért 
tudsz szerszámot vásárolni. 
2. fejlesztés: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden 
türkizkék toronykártya - lila céhkártya párod után. 
 

Háromszor fejleszthető kártyák 
2. fejlesztés: Végignézheted az összes megmaradt lila céhkártyát, 
és egyet ingyen megépíthetsz közülük a városodban. 
3. fejlesztés: A játék végén 1 győzelmi pontot kapsz. 
 

1-2. fejlesztés: Semmi. 
3. fejlesztés: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
 

1. fejlesztés: Ettől kezdve mindkét szomszédodtól 1-1 érméért 
tudsz fát vásárolni. 
2. fejlesztés: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden 
fogaskereked után. 
1. fejlesztés: Minden körben egyszer vehetsz a banktól egy 
papiruszt 1 érméért cserébe. 
2. fejlesztés: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden 
kőtáblád után. 
1-2. fejlesztés: A játék végén 1 győzelmi pontot kapsz. 
3. fejlesztés: 1-1 érmét kapsz minden pajzsod után. 
 

1-2. fejlesztés: A játék végén 1 győzelmi pontot kapsz. 
3. fejlesztés: A játék végén 3 győzelmi pontot kapsz. 
 
2. fejlesztés: Ettől kezdve mindkét szomszédodtól 1-1 érméért 
tudsz üveget vásárolni. 
3. fejlesztés: Azonnal felfogadhatod egy vezetődet (a 4.-et). 
 

1. fejlesztés: A játék végén 1 győzelmi pontot kapsz. 
3. fejlesztés: A játék végén 1-1 győzelmi pontot kapsz minden 
türkizkék toronykártya - fekete városkártya párod után. 
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A csodatáblák rövid történelme 
 
 

Amon templomának obeliszkje (Egyiptom, Théba) - THÉBAI 
II. Ramszesz fáraó az i.e. XII. században Nyugat-Thébában építette fel Amon tiszteletére emelt 
templomát, a Ramesszumot, két hatalmas obeliszkkel a középpontjában. Az építkezés több, mint 20 
évig tartott, kiválóan példázva az ókori Egyiptom alkotásainak hosszú elkészültét. II. Ramszesz 
kibővítette, és megerősítette birodalmának határait az uralkodása idején, mely az egyik leghosszabb 
volt az ókori egyiptomi fáraók közül. 
 

Ezana király sztéléje (Etiópia, Akszúm) - AXOÚM 
Az afrikai Akszúmi Királyság a Római Birodalom idejében virágzott, a mai Etiópia területén. E 
királyság lett az afrikai termékek első európai szállítója, egyike azon keveseknek, akik saját valutával 
rendelkeztek, és valódi kereskedelmi befolyást gyakoroltak a IV. századi birodalmakra. Az Akszúmi 
Királyság volt az első, mely felvette a kereszténységet, Ezana király uralkodása alatt. Ő állította fel 
híres sztéléjét, hogy megünnepelje hadserege Kusita Királyság feletti nagy győzelmét. 
 

A Hôryû-ji pagoda (Japán, Kansai régió) - IKARUGA-CHÔ 
A keleti világ buddhista templomai, a pagodák, Japánból terjedtek el, a sziget koreai megszállása 
idején, elsőként Indiában, majd Kínában, Koreában, és végül egész keleten. A Hórjúdzsi pagodát a VI. 
században Ikagura-chõ tartomány prefektusa építette, Szuiko császárnő uralkodásának idején, 
mikor Japán identitása mindennél jobban megerősödött. Ez a pagoda alapvetően fából épület, 
tökéletesen reprezentálva a japán építészetet. 
 

Simeon sztéléje (Szíria, Telnesin) - TÉLANISSÓS 
(Idősebb) Oszlopos Szent Simeon egy keresztény remete volt, aki a III-IV. században élt, és halála 
után kanonizálták. A remeteség egy új módszerét vezette be: egy oszlop (ún. sztélé) tetején töltött 
hosszú éveket, ahol éjjel-nappal meditált, és hosszú böjtöket tartott. A kereszténység virágzása 
idején Simeon sokak kíváncsiságát, illetve csodálatát felkeltette, és neki hála rengeteg zarándok 
érkezett Telnesin térségébe, mely jelentősen ösztönözte a helyi kereskedelmet. 
 

A Nagy Templom (Mexikó, Mexikóváros) - TENÕCHTITLAN 
Az azték civilizáció szimbóluma, a mai Mexikóváros egy részén elterülő Teotihuacan közepén állt a 
Nagy Templom (Templo Mayor), mely a XV. században épült. Dél-Amerika ezen építészeti műremeke 
vetekszik a gízai Nagy Piramisokkal. Az Azték Birodalom lakóinak kultikus életében, vallásában 
mindig is központi helyet foglalt el a véráldozat. Gyakran hadjáratot indítottak, ha nem volt elég 
feláldozni való fogoly vagy rabszolga, és nagy ünnep közeledett. Amikor nem háborúztak, 
szorgalmas földművelő életet éltek. Mint kiváló mezőgazdászok, öntöztek, mocsarakat csapoltak le. 
 

Mahábódhi temploma (India, Bodh-Gaja) - BODHGAYÃ 
A buddhista mitológia szerint a Bodh-Gaja városában lévő Nagy Megvilágosodás Temploma  Buddha 
megvilágosodásának helyszíne. A hagyományok szerint Gautama Sziddhártha fiatal herceg i. e. 530-
ban négy gondolatébresztő látvány hatására a spirituális utat választotta a fényűző uralkodói élet 
helyett. Vándorszerzetesként töltött néhány év után leült meditálni a Falgu-folyó partján, Gajá város 
közelében. Egy ficus religiosa fa (későbbi nevén a Bódhifa) tövében elérte a megvilágosodást. Ezen a 
helyen építtette később a Mahábódhi templomot Asóka király i. e. 260 körül. 
 

A Szelek Tornya (Görögország, Athén) - ATHÉNA 
A Szelek tornya egy nyolcszögletű, márványból készült toronyszerű építmény Athénban. Az épület 
azért kapta a „Szelek tornya” elnevezést, mert oldalai az Athénban uralkodó fő légáramlatok 
irányába mutatnak. Az épület nyolc oldalán lévő frízeken a nyolc szélisten látható. Valószínűleg 
Küroszi Andronikosz építette i. e. 100 vagy 50 körül Athén agoráján (piacterén). Athén fénye a 
Római Birodalom felemelkedése mellett is tovább ragyogott, megtartva a különleges, függetlenséget 
garantáló státuszát. Mint a művészetek és tudományok fővárosának, a Szelek Tornya volt a város 
fejlődését szimbolizáló egyik építménye. 
 

Bábel tornya (Irak, Kasi) - BABÉL 
Mózes I. könyve 11. fejezetének elbeszélése szerint Noé utódai, akik még mind egy nyelvet beszéltek, 
Sineár földjére mentek és ott egy várost meg egy tornyot akartak építeni, amelynek csúcsa az égig 
érjen. Isten azonban meghiúsította a törekvésüket és megbüntette elbizakodottságukat azáltal, hogy 
összezavarta nyelvüket úgy, hogy nem értették meg egymást, és elszéledtek a Földön. Bábel város 
neve a babilóniai csonka toronyhoz fűződik, amely óriási méreteivel olyan benyomást tett, mint 
olyan emberek műve, akik semmitől sem riadtak vissza. forrás: Wikipédia 
 

Megjegyzés: az ókori idők határai függetlenek a földrajzi határoktól, és különbözők lehetnek az 
egyes civilizációk esetén. A következetesség érdekében igyekeztünk úgy összeválogatni a 
csodáinkat, hogy azok megfeleljenek a nyugati ókori világ fejlettségi szintjének. 
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A vezetők rövid életrajza 
 

Ahuitzotl  
A XV. század azték uralkodója, aki hódítóként és nagy építőként ismert. Hódításaival kiterjesztette a 
birodalma határát, biztosítva a kereskedelmi útvonalakat, és ő építette meg a Nagy Templomot is 
Teotihuacan közepén. 
 

Asóka (Ashoka) 
Nagy Asóka az indiai Maurja-dinasztia harmadik császára a III. században, aki Nagy Sándor hadjáratát 
követően meghódította Észak-India túlnyomó részét, majd élete végén - megrémülvén a háború 
következményeitől - buddhistává lett, és a béke előmozdítása érdekében munkálkodott. 
 

Attila 
Az európai hunok nagy királya az V. században, aki több hadjáratot is vezetett a Keletrómai, majd a 
Nyugatrómai Birodalom ellen. Bár a birodalma halála után szétesett, mégis Európa történelmének 
legendás alakjává vált. 
 

Eratoszthenész (Ératosthène) 
Hellenisztikus matematikus, földrajztudós, csillagász, filozófus, költő, zenész az ie. III. századból. Az 
Alexandriai Nagykönyvtár vezetője, a Föld átmérőjének első megbízható módszerrel történő 
meghatározója. 
 

Ezana 
Az Akszúmi Királyság IV. század közepén élt uralkodója. Nevelője hatására valószínűleg 324 körül 
udvartartásával együtt megkeresztelkedett, ezzel országa lett az első, a kereszténységre áttért 
nagyobb birodalom. 
 

Hipparkhosz (Hipparque) 
Az i.e. II. században élt görög csillagász; gyakran „a csillagászat atyjának nevezik”. Eudoxosz és 
Arisztotelész szféráit elvetve teljesen új világképet alkotott, de annak középpontjában továbbra is a 
Föld állt. Apollóniosz munkásságát folytatva befejezte az asztrolábium megalkotásához szükséges 
számításokat, és ennek valamilyen kezdetleges, korai változatát bizonyára használta is. 
 

Sarrukín (Sargon) 
Az Akkád Birodalom alapítója és első uralkodója az i.e. II. évezredben. Későbbi források szerint a 
sémik első államának és az akkád dinasztiának alapítója. Akkád területén új fővárosban, Agadében 
tartotta székhelyét, amelyet vagy ő alapított, vagy felújította azt. 
 

 (Idősebb) Oszlopos Szent Simeon (Siméon) 
Az V. században élt szír szerzetes, stylita. Igen szigorú aszkézisben élt, böjtjét csak vasárnap 
függesztette fel, két éven át félig eltemetve töltötte napjait a kolostor kertjében. Hogy a köréje 
sereglő, őt szentként tisztelő és tőle csodákat váró emberektől megszabaduljon, egy oszlop tetejére 
költözött, bevezetve ezzel az aszkézisnek ezt a formáját. 
 

Spartacus 
Az i.e. I. században élt trák születésű gladiátor és rabszolga. Az ókori Rómában, a birodalom i. e. 73 és 
i. e. 71 között zajlott legnagyobb rabszolgafelkelésének fővezére volt. I. e. 71 elején 
Crassus nyolc légiója kerítette be Spartacust Calabriánál, 
és hamarosan a szökött gladiátor is elesett. 
 

Szuiko (Suiko) 
Szuikó császárné volt Japán 
33. uralkodója, aki 35 évig 
uralkodott az V-VI. században. 
Szuiko egy volt az első buddhista ural- 
kodók közül és letette az apácák fogadalmát 
röviddel a császárnővé válása előtt. 
 

Thalesztrisz (Thalestris) 
Az amazonok mitikus királynője a IV. századból, aki kölcsönadta 
Nagy Sándornak a 300 legjobb harcosát, hogy egy új fajt teremtsen. 
 

Vercingetorix (Vercingétorix) 
Az arvernusok törzsfője volt, aki Kr. e. 53-ban és 52-ben 
felkelést vezetett a Római Birodalom ellen. A neve gallul 
annyit jelent: a „menetelő emberek főkirálya”. Az alesiai 
csatában Julius Caesar győzte le őt.                     forrás: Wikipédia 
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F.A.Q. 
 
K: A kovácsműhelyt (Forge) szürke kártyának kell tekinteni, mint például a „Bazárt”? 
V: Nem, ez egy türkizkék toronykártya, hasonlóan pl. a „Bankhoz”. De az általa előállított kézműves 

termékkel épp úgy lehet kereskedni, mint a többivel. 
 

K:  Az asztrolábium lecseréli az eredeti alapjáték egyik tudományos szimbólumát, illetve a szerszám 
az egyik eredeti kézműves termék helyett lett bevezetve? 

V: Nem. Az eredeti szimbólumok mind ugyanúgy működnek továbbra is, mint az alapjátékban. 
 

K:  A hadigálya és egy arany pajzs hatása érvényesülhet egyszerre ugyanazon a játékoson?
V: Igen! Ne habozz megtámadni őt többféle módon! 
 

K:  Lehet-e kombinálni két arany pajzs hatását ugyanabban a korban?  
V: Igen, ha a hatások mind egy korban aktiválódnak. Egy keleti és egy nyugati arany pajzs együttes 

hatása ugyanaz, mint egy dupla arany pajzs hatása. Megjegyzés: a viták elkerülése érdekében 
érdemes az adott korban kijátszott arany pajzs hatásaidat valahogy jelölnöd. Például 45°-al 
elforgatva rakod le a városodba, vagy kicsit elforgatva csúsztatod be a csodaszinted alá az ilyen 
szimbólummal ellátott kártyáidat. Az adott kor végén, a katonai konfliktusok lejátszása után, 
fordítsd normál állásba ezeket a kártyáidat. 

 

K:  Ha egyszerre játszunk a Leaders és a Foundations kiegészítőkkel, hány érmével kezdünk? 
V: 6-tal. 
 

K:  A Télanissos csodatábla díszítéseit mikor építhetem meg? 
V: Csak a saját körödben, a normál szabályok szerint, mintha egy csodaszintedet építenéd meg. Ha 

már megépült a hozzátartozó csodaszint, bármilyen sorrendben megépítheted őket, de az egész 
játék során csak egyszer díszítheted fel ugyanazt a csodaszintedet. 

 
 

Hogyan készült ez a kiegészítő? 
 

Mi értelme van a függőlegesen elhelyezett csodatábláknak? Valójában mindennek megvolt az oka. 
Volt ugyanis egy csomó gyönyörű illusztrációnk, amik azonban inkább magasak voltak, mint 
szélesek, ezért úgy gondoltam, miért kéne kötöttnek lennie a csodák irányának? És miért ne lehetne 
több szintet építeni egy csodán a megszokottnál? Ha több csodaszintünk van, ahhoz több korkártya 
is dukál, hiszen néha már Giza „B” oldalát is nehézkes teljesen befejezni...  
 

És ha már több kártyánk lesz, miért ne találhatnánk ki egy csomó szórakoztató újdonságot, mint a 
párosítást, új erőforrást, tudományos szimbólumot, az arany pajzsokat, és egyéb apró trükköket? És 
mi lenne, ha mindezt optimalizálnánk 8 játékosra is? És miért ne fejleszthetnénk a játékosok közötti 
interaktivitást? Miért ne készíthetnék új vezetőket, céheket, és hatásokat? Miért ne adhatnék hozzá 
egy 6. csodaszintet, a tornyok „B” oldalához, létrehozva ezzel egy egész mini-kiegészítőt? A Tornyok 
szabályait már elkezdtem összeállítani, amikor eldöntöttem, hogy a végéhez hozzácsapom az 
Alapokat is. 
 

Röviden: miután beindult az ötletroham, elég hosszú időbe telt mindezt összerakni úgy, hogy egy 
egységes, működőképes rendszert alkossanak. Csak a csodatáblák felkutatásához vagy 100 órám 
elment, hogy rábukkanjak ezekre az egzotikus csodákra a 7 Csoda világának történelmében. Órák 
teltek el, hogy találjak egy oldalt, ahol Bodh-Gaja városáról írnak, majd hogy lefordítsam az ott 
találtakat latinra. Sokáig keresgéltem, amíg a Nagy Templom azték jeleit le tudtam fordítani, és vagy 
a francia Wikipédia háromnegyedét végigböngésztem, mire ráleltem Oszlopos Simeon sztéléjére 
Telanisszoszban.... Arab és hindi nyelvű szövegeket böngésztem, és görögül is megtanultam közben 
olvasni! Na jó, csak majdnem. :) 
 

A 7 Csoda ezen kiegészítőjének készítése számomra egy valóságos kalandnak felelt meg! Ugyan a 
kiegészítő nincsen még kész teljesen, talán soha nem is lesz igazán, mégis ajánlom mindenkinek, és 
főként Neked! Gyönyörködj benne! :) 
 

Nico 
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Készítők 
 

AZ EREDETI JÁTÉK SZERZŐJE: Antoine BAUZA 
ILLUSZTRÁLTA : Miguel COIMBRA 

SZERKESZTETTE: REPOS PRODUCTION 
 

EZT A NEM HIVATALOS KIEGÉSZÍTŐT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nicolas GUYOT 
  

AZ ILLUSZTRÁCIÓK EREDETE : CILIZATION V, DAVID ROBERTS, WIKIPEDIA, DOMENICO FETTI, EREBUS 
ART, ALEDIN, ROME-SPQR, WAYANORU, ARLEN EDWARDS, GREPOLIS, RAVENSEYETRAVISLACEY, 
DASHINVAIN, ZANARIYA, HOLGER SCHULZ, ASSASIN'S CREED II, WOLFEWOLF, BRIAN DELF, MIŁEK 

JAKUBIEC, FREYA HORN, CIARAN LUCAS, ANTONIO DE LUCA, TOTAL WAR : ROME II, MIGUEL COIMBRA, 
ANDREAS ROCHA, LAURA SAVA,ALEXANDER NANITCHKOV, IAN JUN WEICHIEW, RADOJAVOR, IVO 

FRANCISCO, JONAS DE RO, KOSTAS NIKELLIS, FERDINAND LADERA, CAVALIEREDISPADE, FMACMANUS, 
ZIVCG, CORY TREGO-ERDNER és még sokan mások, akiket nem sikerült beazonosítanom. 

 

Hatalmas köszönet minden játéktesztelőnek, Érica-nak a legelső órától, Simonnak 
a lektorálásért, a Gus & Co összes nem hivatalos szerzőjének a honlapon,  

Mr. BAUZA-nak ezért a valóban csodálatos játékért, Mr. COIMBRA-nak a gyönyörű 
illusztációkért, és köszönöm a Repos Production engedélyét ezen nem hivatalos 

kiegészítő elkészítéséhez. 
 

A francia nyelvű szabálykönyv linkje (A4-es verzió): 
https://gusandco.net/wp-content/uploads/2017/09/7wonders_towers_rc3a8gles.pdf 

 

A francia nyelvű, nyomtatható kártyák linkje: 
https://gusandco.net/wp-content/uploads/2017/09/impression_cartes_a4.pdf 

 

A francia nyelvű, nyomtatható csodatáblák és jelzők linkje: 
https://gusandco.net/wp-content/uploads/2017/09/impression_merveilles_a4.pdf 
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