
7 Wonders Duel 
 

Céh, Kor, Isten kártyák: 

• Nyersanyagok (barna kártyák)  

• Kézműves termékek (szürke kártyák)  

• Polgári Épületek (kék kártyák, görögök)  
• Tudományos Épületek (zöld kártyák, mezopotámia)  

          
• Kereskedelmi Épületek (sárga kártyák, főníciaiak) 

• Katonai Épületek (piros kártyák, rómaiak)  
• Céhek (lila kártyák) 
• Csodák (egyiptomiak) 
 
A kártyák ára: a színes sáv alatti terület jelzi az építési 

költségeket. Ha ez a terület üres, akkor az Épület 
megépítése ingyenes és nem igényel erőforrást.  

A II. Kortól kezdődően egyes Épületeknél egyszerre van 
feltüntetve azok költsége és az ingyenes megépítésük 
feltételei. Ha a költségek jelzésére szolgáló részen lévő 
szimbólummal jelölt Épületet a játékos korábban már 
megépítette, akkor az új Épület megépítése ingyenes. 

 
Előkészületek 

1. Tegyétek a játék táblát a két játékos közé a játéktér egyik 
oldalára! 

2. Tegyétek az Összetűzés jelzőt a játéktábla közepén lévő 
semleges helyre! 

3. Tegyétek a 4 Katonai jelölőt a helyükre képpel felfelé! 
4. Keverjétek meg a Fejlődés jelölőket és tegyetek közülük 5-

öt véletlenszerűen képpel felfelé a játéktáblára!  
5. Mindegyik játékos elvesz 7-7 értékű érmét a bankból. 
6. Csodák kiválasztása az alábbi módon: 

• Keverjétek meg a 12 Csoda kártyát! 
• Tegyetek 4 Csoda kártyát véletlenszerűen képpel felfelé a 

játékosok közé! 
• A kezdőjátékos kiválaszt egy Csodát. 
• A másik játékos kiválaszt két Csodát. 
• A kezdőjátékos elveszi a megmaradt egy Csodát. 
• Tegyetek 4 újabb Csodát a játékosok közé és ismételjétek 

meg a kiválasztást, de most a másik játékos kezdi a 
választást! 

7. Minden egyes Kor kártya paklijából vegyetek ki 3-3 lapot 
és tegyétek vissza a dobozba őket anélkül, hogy 
megnéznétek azokat! Aztán véletlenszerűen húzzatok 3 Céh 
kártyát és keverjétek bele a III. Kor kártyái közé, anélkül, 
hogy megnéznétek őket!  

 
Építés 

Ingyenes építés: ha a kártyának nincs költsége, ingyen játékba 
hozható. 

Erőforrás költség: Megépítésükhöz meg kell hogy termeld a 
megfelelő erőforrásokat ÉS/VAGY meg kell hogy vedd 
azokat kereskedés révén a banktól. 

Termelés: Egy város erőforrásait a barna kártyái, a szürke 
kártyái, egyes sárga kártyái és egyes Csodák termelik meg. 
Ha a városodban megtalálható az összes olyan erőforrás, 
amit az Épület kártya feltüntet, akkor megépítheted azt az 
Épületet. 

Fontos: Az erőforrásokat nem merítjük ki az építés során. 
Minden körben felhasználhatók, a játék teljes tartama alatt. 
Ha nincs éppen valamilyen kivételes szabály, egy város 
termelése sosem csökken. 

Kereskedés 
Az egyes hiányzó erőforrások ára a játék során változik. Az 
alábbi a kiszámítása: 
KÖLTSÉG = 2 + az ellenfél városának barna és szürke kártyái 

által termelt azonos erőforrás szimbólumainak száma 
Pontosítás: 
• Fontos, hogy a vételárat az ellenfeled városában lévő 

erőforrások alapján számoljátok, azonban az árat a banknak 
fizetitek be. 

• Az általad a körödben vásárolható erőforrások száma 
tekintetében nincs korlátozás. 

• A sárga kártyák és a Csodák által termelt erőforrásokat nem 
számoljuk bele a kereskedés költségeinek kiszámításakor. 

• Néhány kereskedelmi Épület (sárga kártyák) megváltozatják a 
kereskedés szabályait, és egyes erőforrások költségét 1 
érmében határozzák meg. 

 
Érmében meghatározott költség: ezt a banknak kell befizetni 

megépítésükkor. 
Érmében és erőforrásban meghatározott költség: az érme 

költségét be kell fizetni a bankba, az erőforrást pedig 
termelni, vagy kereskedéssel be kell szerezni 

Ingyenes megépítés feltételei (láncolatok):  ha láncolat 
szimbólum van feltüntetve (fehér színnel), és a városodban 
megtalálható ez a szimbólum, akkor az új Épületet ingyen 
építheted meg. 

 
Játékmenet 

Minden Kor elején keverjétek meg a megfelelő paklit, majd 
tegyétek le a 20 kártyát az adott Korelrendezésének 
megfelelően! 

Amikor a játékos sorra kerül, kiválaszt egy elérhető kártyát a 
lerakott elrendezésből és kijátssza azt. Egy elérhető kártya 
olyan kártya, amit nem takar le részben egy másik kártya. 

A kiválasztott kártyát az alábbi 3 közül 1 módon tudod 
kijátszani: 

• 1. Épület megépítése: Fizesd ki az árát és tedd le magad elé. 
• 2. Kártya eldobása érme szerzéséhez: Ha eldobsz egy 

kártyát, kapszérte 2 érmét, továbbá minden, a városodban 
lévő sárga Épületért 1-1 további érmét kapsz a bankból.  

• 3. Csoda megépítése: Ki kell fizetned a Csoda árát (nem a Kor 
kártya árát), majd ezt a Kor kártyát képpel lefelé csúsztasd a 
Csoda kártya alá, a Csoda megépítésre került. 

Kártyád kijátszása után fel kell fordítanod képpel felfelé minden 
olyan kártyát, ami eddig lefordítva volt és most 
elérhetővévált. 

Megjegyzés: 
• Egyes Csodák lehetővé teszik, hogy újra te kerülj sorra. Ezt a 

második körödet úgy kezded, hogy előtte felfordítod az 
újonnan elérhetővé vált kártyákat. 

• Ha egy játékost megillet az újrajátszás joga, és ez egy Kor 
végén következik be (amikor az elrendezés üres), akkor ezt 
a lépést elveszíti. 

• A játék során összesen csak 7 Csodát lehet megépíteni, az 
utolsó így eldobásra kerül.  

 
EGY KOR VÉGE 

Egy Kor akkor ér véget, amikor mind a 20 kártya az elrende-
zésből kijátszásra került. 
Állítsátok össze a következő Kor elrendezését! 
A leggyengébb hadsereggel rendelkező játékos (saját térfelén az 
Összetűzés jelző) választja ki, hogy ki kezdi a következő Kort.  



Ha a jelző a játéktábla közepén tartózkodik, a következő Korban 
az a kezdőjátékos, aki az előző Korban az utolsó kártyát 
kijátszotta. 
 

KATONASÁG 
Minden egyes, a katonai Épületeken (piros kártyák) vagy a 
Csodákon feltüntetett pajzs arra jogosítja azok tulajdonosát, 
hogy azonnal egy mezővel az ellenséges főváros felé mozgassa 
az Összetűzés jelző figurát. Amikor az Összetűzés jelző beér egy 
új zónába (amit szaggatott vonal jelez), a játékos kijátszhatja a 
piros jelölő hatását. 

Katonai fölény 
Ha az Összetűzés jelző beér az ellenfél fővárosának területére, 
azonnal megnyered a játékot katonai fölény révén. 
 

TUDOMÁNY ÉS FEJLŐDÉS 
Minden alkalommal, amikor egy 2 azonos szimbólumból álló 
párat összegyűjtesz, elveheted a játéktáblán lévő valamelyik 
Fejlődés jelölőt. Ezt a városodban tartod a játék végéig. 
 
 

Tudományos fölény 
Ha összegyűjtesz 6 különböző tudományos szimbólumot, 
azonnal megnyered a játékot. 
 

A JÁTÉK VÉGE ÉS A GYŐZELEM 
A játék azonnal véget katonai fölény vagy tudományos fölény 
esetén, vagy ha a III. Kornak vége lesz. 

Polgári győzelem 
Ha egyik játékos sem nyerte meg a játékot fölény révén a III. 
Kor vége előtt, az nyer, akinek a legtöbb Győzelmi Pontja van. 
Kiszámítása: 
• Katonai győzelmi pontok (0, 2, 5, vagy 10 az Összetűzés jelző 

helyzetétől függően). 
• Győzelmi pontok Épületekből (kék, zöld, sárga és lila kártyák). 
• Győzelmi pontok Csodákból. 
• Győzelmi pontok Fejlődésből. 
• A városod kincstára: minden 3 érme után 1 Győzelmi Pontjár. 

Amennyiben mindkét játékos pontszáma azonos, az a 
játékos nyer, akinek több Győzelmi Pontja származik 
polgári Épületekből (kék kártyák). Ha így is döntetlen 
áll fenn, a játékosok osztoznak a győzelmen. 

 
Pantheon 

 
A JÁTÉK ELEMEI 
Nagytemplomkártyák: A nagytemplomok győzelmi pontot 

érő létesítmények. A III. Korban használjuk őket a 
céhkártyák helyett. 

A panteontábla: Minden kártyahely mellett külön költség 
található az egyik, illetve a másik játékos részére. 

Mitológiajelzők: Ezek határozzák meg, hogy mely istenek 
jelennek meg a panteonban. 

Áldozatjelzők: Az áldozatjelzők csökkentik a panteon 
aktiválásának költségét.  

 
Előkészületek 

Az I. kor előkészületei 
• Hajtsátok végre az alapjáték előkészüle-

teit, és helyezzétek az I. kor kártya-
mozaikját az asztalra. 

• Tegyetek 5 mitológiajelzőt képpel 
lefordítva a kártyaelrendezés 5 megjelölt 
helyén lévő kártyájára, majd fordítsátok 
a jelzőket képpel felfelé. A többi 
mitológiajelzőt tegyétek vissza a játék 
dobozába. 

• Válasszátok ki a csodákat az alapjáték 
szabályai szerint. 

• Illesszétek a panteontáblát az alapjáték táblája fölé. 
• Válogassátok szét az istenségkártyákat típusuk (mitológiájuk) 

szerint, keverjetek meg külön minden paklit, és tegyétek 
azokat a panteontábla fölé: ez lesz az 5 mitológiapakli. 

• Tegyétek az áldozatjelzőket, a kapukártyát, a kígyójelzőt és a 
Minerva-figurát a panteontábla mellé. 

 
A II. kor előkészületei 

• Tegyétek a kapukártyát a panteontábla 
üresen maradt kártyahelyére. 

• Fordítsátok képpel felfelé a panteonban 
lévő istenségkártyákat. 

• Készítsétek el a II. kor kártya-
mozaikját, és tegyétek a 3 áldozat-
jelölőt képpel lefordítva a kártya-
mozaik 3 megjelölt helyén lévő kártyá-
jára, majd fordítsátok meg a jelzőket. 

 

A III. kor előkészületei 
Tegyétek a céhkártyákat és 3 darab III. kor kártyát vissza a 
dobozba. 
Húzzatok 3 nagytemplomkártyát, és anélkül, hogy megnéz-
nétek, keverjétek bele őket a III. kor paklijába. A többi nagy-
templomkártyát szintén megnézés nélkül tegyétek vissza a 
dobozba. 
 

Játékmenet 
További szabályok: 
A képpel lefordított kártyák felfordítása 
Ha a körödben a kártyák közül olyat veszel magadhoz, amelyen 
mitológia- vagy áldozatjelző található, hajtsd végre a hatását: 

A mitológiajelzők hatása 
• Húzd fel a mitológiajelző típusának megfelelő 

mitológiapakli felső két lapját. 
• Válassz egyet a felhúzott két istenségkártya közül, és tedd 

képpel lefordítva a panteontábla bármelyik üres 
kártyahelyére. 

• A nem választott lapot képpel lefordítva tedd vissza a 
mitológiapakli tetejére. 

Az áldozatjelzők hatása 
Az áldozatjelzők egyszer használható kedvezményt 
adnak egy panteonbéli kártya aktiválásakor. A 

kedvezmény mértéke a jelzőn kerül feltüntetésre. Használat után 
dobd el az elköltött jelzőt. 
 
A nagytemplom 
A nagytemplomot ábrázoló mitológiajelzők lehetővé teszik, 
hogy ingyen építsd meg az adott nagytemplomkártyát. A jelzőt 
az építéshez nem kell eldobni. 
A nagytemplomokat a a költségek kifizetésével is fel lehet 
építeni. A játék végén 1, 2, illetve 3 felépített nagytemplom 5, 
12, illetve 21 győzelmi pontot ér. 
 

Kártyák aktiválása a panteonban 
A II. kortól kezdve egy új, 4. akciólehetőség áll a játékosok 
rendelkezésére. 
(3 alap: Épület építése, Kártya eldobása pénzért, Csoda építése) 
4. Egy kártya aktiválása a panteonban. Ehhez az új akcióhoz 
nem veszünk el lapot a kártyamozaikból. 



• Fizesd ki az aktiválni kívánt istenségkártya mellett a 
panteontáblán látható költséget (a két fajtából csak a 
sajátodat!), vagy a kapukártya költségét érmékkel és/vagy 
áldozatjelzőkkel. 

Figyelem! A kapu használata megduplázza az aktiválni kívánt 
istenségkártya költségét. 

• Vedd el az aktivált istenség- vagy kapukártyát, és azonnal 
hajtsd végre a hatását. 

A JÁTÉK VÉGE 
A játék az alapjátékban megismert módon ér véget, plussz ha 
polgári győzelem van, az istenségkártyákkal szerzett győzelmi 
pontokat is számoljuk. 

 
Solo játék 

 
Előkészületek 

Rakd fel, mint az I. korban, csak fektetve: 

 
Rakj magadnak 7 érmét, és semmit a Vezérnek. 

A Vezér városában 
1, Keverd meg a Vezér kártyákat, és húzz egyet, vagy válassz 

magad. Tegyed a Vezér városába.  
2, Add oda a Vezérnek a kártyáján látható Fejlődés jelölőket, 

majd folytasd a Fejlődés jelölők feltöltését a normál módon. 
3, Keverd meg a Döntéshozás kártyákat. 
 

CSODÁK KIVÁLASZTÁSA 
Keverd meg az összes Csoda kártyát, és húzz 3-at. Válassz 2-t 
magadnak, és add oda a harmadikat a Vezérnek. 
Ezt ismételd meg. Így lesz neked 4 db Csodakártyád, míg a 
Vezérnek 2 db. A Vezér 2 Csodakártyáját kezeld úgy, hogy 
már fel van építve. Azonnal alkalmazd a következő hatásokat, 
ha azok a Vezető Csodáján vannak: 

 Mozgasd az Összetűzés jelző figurát, ahogy kell. 

 Adj a Vezetőnek a bankból ennyi érmét. 

 Ennyi érmét veszítesz. 

 Végy egy véletlenszerű Fejlődés jelölőt az eldobottak 
közül, és add oda a Vezérnek. 

Az egyéb hatások figyelmen kívül maradnak. A Győzelmi 
pontokat a Vezér minden Csodakártyájáról beszámítjuk a végső 
pontszámnál (ha nincs katonai vagy tudományos fölény). 
 

Játékmenet 
Az I. korban a Vezér kezd. A II. és III. korban ha van a 
Vezérnek választása, ő kezd. 

 
 

A Vezér fordulójában 
Csapd fel a felső Döntéshozás kártyát /üres paklit vissza-keverni  
1, A nyíl azt az irányt mutatja, amelyből a Vezér kiértékeli a 

rendelkezésre álló kártyákat, hogy válasszon egyet, amelyet 
kijátszik: balról jobbra  vagy jobbról balra .  

2, A Vezér mindig az első elérhető kártyát veszi fel, amely ezt a 
logikát követi. Ha nincs olyan kártya, amely megfelel az első 

választásnak, akkor lépj a 2.-ra, majd szükség esetén a 3.-ra. 
Ha egyetlen kártya sem egyezik a 3 preferált választással, 
akkor add neki az első elérhető kártyát a nyíllal jelzett 
irányból, függetlenül a  színétől. 
: Ez a szimbólum a Vezér kártyán a kártya színét jelöli. 🅐🅐 

3,  : Ha Vezér kártyának ugyanaz a szimbóluma (/), mint 
a Döntéshozó kártyának 🅑🅑, a Vezér újabb fordulót játszik. 

4, A szegély jelzi, hogy melyik a kártya alja (helyes sorrendért) 
 

A Vezér automatikusan megépíti a kiválasztott kártyát. 
Soha nem fizeti ki a kártya költségét, neki ingyenes. 

Helyezd a kártyát a Vezér városába, és hajtsd végre annak 
hatását, mint az alapjátékban. 
Ha a vezetőnek van 2 db tudományos szimbóluma, akkor az első 
elérhető Fejlődés jelölő felveszi, amit a Döntéshozó kártyán 
lévő nyíl mutat meg. 
 

A játékos fordulójában 
Ugyanúgy játszik mint az alapjátékban.  Ne felejts el fizetni a 
hiányzó erőforrásokért a Vezér városának építményei alapján.  
 

A JÁTÉK VÉGE 
Mint az alapjátékban, azaz: 
• Katonai fölény 
• Tudományos fölény 
• Polgári győzelem a Vezér és a te pontjaid közt 
 

A VEZÉREK LEÍRÁSA 
Cézár 
• A Stratégia Fejlődés jelölővel kezd. 
•  = Céhek (lila kártyák). 
 
Hammurappi 
• Extra fordulót játszik, ha a Döntéshozás kártyán ez áll:   
• A Gazdaság Fejlődés jelölővel kezd. 
• Add 5 victory points to score if the game ends after Age III. 
•  = Kereskedelmi Épületek (sárga kártyák) 
 
Kleopátra 
• Extra fordulót játszik, ha a Döntéshozás kártyán ez áll: . 
• A Filozófia és a Mezőgazdaság Fejlődés jelölőkkel kezd. 
•  = Polgári Épületek (kék kártyák) 
 
Arisztotelész 
• Extra fordulót játszik, ha a Döntéshozás kártyán ez áll: . 
• A Törvény és a Matematika Fejlődés jelölőkkel kezd. 
•  = Kézműves termékek (szürke kártyák) 
 
Bilkisz 
• Extra fordulót játszik, ha a Döntéshozás kártyán ez áll: /  
• A Gazdaság Fejlődés jelölővel kezd. 
•  = Nyersanyagok (barna kártyák) 

 
 



Pantheon solo szabályok 
 

Ekkor hozzájön még: 
Előkészületek 

Kövesd az előkészületeket a Pantheon szabálykönyv alapján. 
Helyettesítsd a megfelelő 3 kártyát a Döntéshozás pakliból az 
itteniekkel.  Mind a 8 Vezér közül választhatsz. 

 
A Vezér fordulójában 

I. korban ha a Vezér Mitológia jelzőt kap, felhúzzuk a hozzá-
tartozó legfelső Istent, majd a Döntéshozás nyila alapján 
helyezzük az Isten kártyát képpel lefelé a Pantheon első üres 
mezőjére.  

II. és III. korban pár Döntéshozás kártyán a Pantheon ikon  
található. Ezt felhúzva a Vezér első döntése az Isten kártya 
kijátszása lesz; a nyíl alapján az első. A Vezér figyelmen 
kívül hagyja az Isten minden költségét. Ha nincs több Isten, 
folytasd a döntést tovább a nyíl irányába.  

A Pantheon ikon nincs hatással a Vezér döntéseire az I. korban. 
A Vezér kaphat áldozatjelzőt a II. korban, de nem használja. 
 

A VEZÉREK LEÍRÁSA 
Cézár lila kártyái most már a templomokra vonatkoznak. 

 
Caligula  
• Az Ostromszakértelem Fejlődés jelölővel kezd.  
•  = Kereskedelmi Épületek (sárga kártyák)  
• Extra fordulót játszik, ha a Döntéshozás kártyán ez áll:    
 
Sappho  
• A Miszticizmus és a Filozófia Fejlődés jelölőkkel kezd.  
•  = Templomok (lila kártyák).  
• Extra fordulót játszik, ha a Döntéshozás kártyán ez áll: .  
 
Imhotep  
• A Mérnökség és a Városiasodás Fejlődés jelölőkkel kezd.  
•  = Kártyák láncolat szimbólummal.  
• Extra fordulót játszik, ha a Döntéshozás kártyán ez áll: /   

A Mérnökség és a Városiasodás kombinációjával Imhotep 4 
érmét kap, amikor kijátszik egy kártyát a láncolat szimbó-
lummal. Az alapszbályokkal ellentétben akkor is megkapja 
ezt, ha nincs a városában kártya láncolat szimbólummal.  

 
AZ ISTENEK LEÍRÁSA 

Mezopotámiai 
Enki: Tegyél két Fejlődés jelölőt képpel felfelé az Enki kártyára 

a félretettek közül. Ezek közül adj egyet véletlenszerűen a 
Vezérnek. 

Istár: A Vezér a Törvény  tudományos szimbólumot kapja. 
Ha ettől 2 db Törvény tudományos szimbóluma lesz, meg-
kapja a Törvény Fejlődés jelölőt az alapszabály szerint.  

Niszaba: Keverd meg a zöld kártyáidat, és válassz egyet vélet-
lenszerűen. A Vezér rárakja a Kígyó jelölőt, ezzel lemásolja 
az adott tudományos szimbólumot. Ha ettől a Vezérnek 2 db 
tudományos szimbóluma lesz, megkapja a megfelelő 
Fejlődés jelölőt az alapszabály szerint. 

Főniciai 
Asztarté: Mivel a Vezér soha nem fizet semmiért, Asztarté 7 

pontot ér a játék végén. Rakj 7 érmét Asztarté kártyájára a 
bankból, hogy emlékezz erre.   

Baal: Keverd meg a barna és szürke kártyáidat, és válassz 
egyet véletlenszerűen. Ezt rakd a Vezér városába.  

Tanit: Adj a Vezérnek 12 érmét a bankból.  
Görög 

Afrodité: 9 pont a Vezérnek, ha a játék III. kor után ér véget.  

Hádész: Lapozd át a dobott kártyapaklit sorrendjük megváltoz-
tatása nélkül. A Döntéshozás kártyával olyan kártyát válassz 
a Vezér számára, amely az általa preferált kártya választást 
követi, ahogyan azt a mozaikban tenné. A nyíl azt jelzi, hogy 
paklit az elejéről hátra () vagy háturól előre () nézed át. 
Ezt ingyen rögtön felépíti. 

Zeusz: A Döntéshozás kártyával válassz egy kártyát, hogy 
eldobd a mozaikból. Kezd a felső sorban, és haladj a nyíllal 
jelzett irányban. Fordítsd meg a Vezér kártyaválasztási 
sorrendjét: az első választása, ami nincs a kártyáján, és a 
legrosszabb neki a legpreferáltabb kártya, stb.  

Egyiptomi 
Anubisz: Keverd meg minden Csodád, amit már megépítettél. 

Válassz egyet véletlenszerűen, és dobd el alóla a kártyát, 
ezzel leomlott. Rakd vissza a Csodákat az eredeti helyükre. 
A lerombolt csoda még egyszer újraépíthető, és ekkor a 
hatása újra létrejön.  
Ha te magad játszod Anubiszt, és lerombolod a Vezér 
Csodáját, fordítsd meg a Csoda kártyát képpel lefelé. A 
Vezér már nem profitál többé ebből a Csodából.  

Izisz: Keverd meg a Vezér Csodáit, beleértve azokat is, amelyek 
képpel lefelé vannak, és véletlenszerűen válassz egyet. Ha a 
Vezér profitált a játék elején ebből a Csodából, akkor 
másodszor is megkapja azt.  
Mivel a Vezérnek nincs szüksége kártyákra a Csodák építé-
séhez, nem vesz ki kártyát a dobott pakliból. Ha a Csoda 
pontokat ad a III. kor végén, akkor a Vezér ezt csak egyszer 
kapja meg. 
Ha te játszod, válassz egy lapot az eldobottak közül, és építsd 
meg vele ingyen az egyik Csodádat. 

Rá: Keverd meg a fel nem épített Csodáid. Válassz egyet 
véletlenszerűen, és add oda a Vezérnek. Kezeld úgy, hogy a 
Vezér rögtön felépítette, és adj neki minden profitot.  
Amikor te magad játszod ki, vedd úgy, hogy a Vezér Csodái 
mind megépítetlenek, és ellophatsz egyet, de nem építed fel. 

Római 

Mars: Te / Vezér kap 2 pajzsot.   
Minerva: Tedd a Minerva-figurát a katonai sáv bármelyik 

mezőjére. Ha a konfliktusjelző erre a mezőre érne, megáll a 
mező előtt, nem lép tovább, a maradék lépései elvesznek. 
Ezután vegyed le a Minerva-figurát a tábláról. A Vezér 
rögtön a konfliktusjelző elé rakja a figurát.  

Neptunusz: Dobj el egy tetszőleges katonai lapkát a hatása 
végrehajtása nélkül. Ezután válassz egy másik katonai 
lapkát, és hajtsd végre a hatását, majd dobd el azt is. 
A Vezér a saját oldaláról eldobja a legolcsóbbat (ha nincs 
neki, semmi nem történik), majd a te oldaladról a 
legdrágábbat és kifizetteti veled. 

 
A Kapu 

A kapukártyát kétszeresen kell megfizetned! Fordítsd fel mind 
az 5 mitológiapakli felső kártyáját. Válassz egyet az 5 felfedett 
istenség közül, és aktiváld ingyen. Végül fordítsd vissza őket. 
Ha a Vezető játsza ki, keverd meg a használatlan mitológia jelö-
lőket, és húzz egyet véletlenszerűen. A Vezér kijátssza a legfelső 
Isten kártyát. 
 

Pantheon Csodák 
Szentély: A Panteon minden kártyahelyének aktiválási költsége 

2 érmével csökken. Újra te jössz, játssz le egy teljes új kört. 
A Vezér 2 érmét nyer minden alkalommal, amikor isteni 
kártyát játszik ki.  

Isteni színház: Vezér ugyanúgy választ mint a Kapunál. +2 p  
 


