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Egy legendás civilizációval állsz szemben, egy hatalmas 
ellenféllel, akit egy mesterséges intelligencia irányít. 
Működésének leírását a következő oldalakon találod.

Természetesen 2 vagy 3 játékossal is bátran 
használhatjátok az M.I-t, hogy feldobjátok a játékotokat.

Mindent megtettünk azért, hogy az M.I. által 
végrehajtott akciókat a lehető legjobban automatizáljuk. 
Lesznek azonban olyan helyzetek, amikor a játékosnak kell 
majd döntéseket hoznia helyette. Ilyen esetekben a 
játékosnak mindig azt kell tennie, ami a legjobb az M.I. 
számára, még akkor is, ha ez az említett játékos kárára 
megy. Kétség esetén, vagy ha több azonos értékű választási 
lehetőség lenne, véletlenszerűen dönts.

 TARTOZÉKOK 
• 2 célkitűzéskártya

• 60 akciókártya
(korszakonként és civilizációnként 10)

ELŐKÉSZÍTÉS
Készítsd elő a játékot a fő szabálykönyv 4. oldala 

alapján.

Majd készítsd elő az M.I-t is:

    Válassz vagy véletlenszerűen dönts a két célkártya 
között (A Mû Birodalom [The Empire of Mû] vagy az 
Örökkévaló Shangri-la [Shangri-La the Eternal]).

 Adj az M.I-nek egy játékostáblát a szükséges 
tudásmutatókkal együtt (1 minden tartomány színéből és 
6 határérték-mutató), valamint egy használaton kívüli szín 
játékosjelölőit. A tudásmutatókat helyezd a tábla aljára, a 
0 alá. A határérték-mutatókat helyezd minden tartomány 
első szintjére (az 5 fölé.) Az egész készletet helyezd az M.I. 
célkitűzéskártyája mellé.

  Tegyél egy Tábortűz kártyát a játékostábla mellé.

 Rendezd a választott civilizáció akciókártyáit 
korszakonként egy pakliba. Keverd meg az egyes paklikat, 
és véletlenszerűen, képpel lefelé fordítva húzd ki a 
következő kártyákat:

- 5 III. korszakkártya,
- 5 II. korszakkártya,
- 5 I. korszakkártya.

Képezz egyetlen húzópaklit belőlük, amelyben a III. 
korszak kártyái a II. korszak kártyái alatt vannak, az I. 
korszak kártyái pedig a pakli tetején, még mindig képpel 
lefelé.

 A többi korszakkártyák nem lesznek használva. 
Visszateheted a játék dobozába.

 A célkitűzéskártya azt is jelzi, hogy az M.I. melyik 
műemléket adja hozzá a játékhoz. Ne válaszd ki 
véletlenszerűen a műemlékét.

 Az M.I. győzelem- és befolyásjelölői a pontozótábla 
mellé kerülnek.

MEGJEGYZÉS: Az M.I. nem kap földlapkákat.

FORDULÓSORREND
Amikor egyedül játszol az M.I. ellen: mindig te 

kezdesz. A kormányzó szerepe nem befolyásolja a 
kezdeményezéssávot. Azonban, 0 helyett 6 győzelmi 
pontot ad.

Amikor az M.I-n kívül 2 vagy 3 játékossal játszol: 
mindig az utolsóként kezdi a játékot a 
kezdeményezéssávon. Ha megszerzi a kormányzó 
szerepet, akkor a sáv utolsó helyére kerül, és a játékosok 
helyzete véletlenszerűen lesz kiválasztva. Egy másik 
játékos elmozdíthatja az M.I. kezdeményezés-jelölőjét 
(vagyis dönthet úgy, hogy nem az M.I. lesz az utolsó), ha 
megkapja a Kormányzó kártyát.
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A FORDULÓ
A játékos számára a játék fázisai a normál játék 

fázisaihoz hasonlóak, a növekedésfázist kivéve.

A JÁTÉKOS FORDULÓJA

Amikor a játékos a fordulója során lerakja a földlapkáját, 
az újonnan létrehozott kapcsolatból kizárt erőforrás 
(vagyis a háromszöglapka azon sarka, amely nem termel 
tudást) hozzáadódik az M.I. tudásához. Ha a játékos 
befejez egy locust, a lapka mindkét olyan nyersanyaga, 
amely nem tartozik az újonnan létrehozott locushoz, 
hozzáadódik az M.I. tudásához.

AZ M.I. FORDULÓJA
Az M.I. fordulója során a játékos felhúzza az 

akciókártyák paklijának felső kártyáját.

Egy akciókártya felépítése

Az első sor azt jelzi, hogy az 
M.I. a növekedésfázisban húz 
egy lapkát.

Jelzi továbbá a városok 
építésének, valamint a 
következő fázisokban a 
nóduszok létrehozásának 
tartományi prioritásait.

A második sor az építésfázisra vonatkozik:

 Építs egy várost   
 Korszerűsíts egy várost   
 Építs egy szintet az adott műemléken   

A harmadik sor azt jelzi, hogy melyik mesterségkártya 
kerül ingyenesen az M.I. civilizációs fájára.

NÖVEKEDÉSFÁZIS
Az M.I. véletlenszerűen húz egy lapkát, és hozzáadja a 
táblához.

A lapka mindig az Emberiség bölcsőjéhez legközelebbi 
szabad helyre kerül a háromszög szimbólumtól kezdve, 
majd az óramutató járásával megegyező irányban haladva.

Azonban, ha az M.I. képes létrehozni egy locust, akkor 
azt fogja előnyben részesíteni. Ha egynél több locus 
hozható létre, az M.I. az Emberiség bölcsőjéhez közelebbi 
locust fogja választani.

Az M.I. által lehelyezett földlapkák iránya/orientációja 
véletlenszerűen kerül kiválasztásra.

Az M.I. ebben a fázisban nem termel semmiféle 
tudást.

ÉPÍTÉSFÁZIS
Az M.I. ingyenesen épít egy várost   , egy városszintet
      vagy egy műemlékszintet      /      a célkitűzéskártyáján 
szereplő tartományi prioritást követve.

ÚJ VÁROS ÉPÍTÉSE
Az M.I. az egyik városjelölőjét egy szabad táborhelyre 

helyezi az ebben a fordulóban húzott akciókártya 
prioritásainak megfelelően. Ha egy adott színű 
táborhelyből több is rendelkezésre áll, mindig az Emberiség
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bölcsőjéhez közelebbi táborhelyet részesíti előnyben.

Példa:

Az M.I. épít egy várost egy tudományos táborra, ha ez 
nem lehetséges, akkor egy kormányzati táborra épít, és így 
tovább...

VÁROSSZINT ÉPÍTÉSE
Az M.I. az egyik városjelölőjét a játéktáblán már lévő 
városjelölőjére helyezi, az ebben a fordulóban húzott 
akciókártya prioritásainak megfelelően. Ha egy adott 
színből egynél több város áll rendelkezésre, akkor az 
Emberiség bölcsőjéhez közelebbi várost részesíti előnyben.

Új város vagy városszint építésénél az M.I. 
befolyáspontokat szerez, és a normál szabályok 
szerint növeli a határértékét.

MŰEMLÉKSZINT ÉPÍTÉSE
Az M.I. mindegyik civilizációjához tartozik egy-egy 

műemlék (ezt egy ikon jelzi a célkitűzéskártyán és az 
akciókártyákon). Az M.I. csak a hozzá tartozó 
műemlékhez épít szinteket. Természetesen a többi játékos 
is építhet szinteket ehhez a műemlékhez.

Ha az M.I-nek egy műemlék első szintjét kell 
lehelyeznie, akkor ezt a szokásos korlátozások szerint kell 
tennie, és azt a pozíciót kell előnyben részesítenie, amely a 
legtöbb pontot hozza számára. Máskülönben az 
Emberiség bölcsőjéhez a lehető legközelebb helyezi le.

Amikor egy műemlék új szintjét építi meg, az M.I. 
mindig megkapja a szintkártyán feltüntetett jutalmakat.

Megjegyzés: A Mauzóleum utolsó szintjének 
megépítésekor az M.I. a "Korszak vége" résznél 
található, a kártyák átvételére vonatkozó 
szabályokat követi.

A műemlékszint-kártyák bekerülnek az M.I. civilizációs 
fájába. További információért olvassátok el a 
"Fejlesztésfázis" részt.

Ha az M.I. nem tud végrehajtani egy akciót (nincs 
szabad táborhely, nincs szabad műemlékszint, 
stb...), akkor az akciót hagyd figyelmen kívül, az M.I 
nem épít semmit ebben a fordulóban.

FEJLESZTÉSFÁZIS
Az M.I. elveszi az akciókártyáján látható 

mesterségkártyát, és a normál szabályok szerint ingyenesen 
beépíti a civilizációs fájába.

Az akciókártya jelzi, hogy az M.I-nek melyik nóduszt 
kell előnyben részesítenie. Így a rendelkezésre álló 
mesterségkártyák közül mindig azt veszi el, amelyik a 
legtöbb ilyen nódusz teljesítését teszi lehetővé.

Ha az M.I. nem rendelkezik a 9-es értékű mesterség 
előfeltételeivel, akkor nem tudja lehelyezni azt, és az akció 
törlődik.

Bizonyos esetekben két mesterségkártya is feltűnhet. Az 
első az eredeti választása, de ha ez a kártya nem elérhető 
(már megszerezte és korszerűsítette, a megmaradt 
kártyákat nem tudja elhelyezni a civilizációs fáján, stb.), 
akkor a második lehetőséget választja.

Ha a jelzett mesterségkártya már szerepel az M.I. 
civilizációs fáján, akkor az a mesterségkártya 
automatikusan korszerűsödik és a másik oldalára fordul. 
Az M.I. azonnal megszerzi a győzelmi pontokat és a 
korszerűsítéssel járó hatásokat.

A mesterségek hatásai szabályosan 
érvényesülnek, mindig az M.I. prioritásait és 
célkitűzéseit követve.

KORSZAK VÉGE
KORSZAK VÉGI HATÁSOK

Minden korszak végi hatással rendelkező kártya, amit az 
M.I. birtokol, aktiválódik, és a szokásos módon megszerzi 
az értük járó győzelmi pontokat, tudást, stb.



BEFOLYÁSGYAKORLÁS

Ha a korszak végén az M.I. rendelkezik a legnagyobb 
befolyással, akkor átveszi egy másik játékos 
mesterségkártyáját.

Ez a normál szabályok szerint történik: A kártyát nem 
közvetlenül egy játékostól veszi el; elegendő befolyással 
kell rendelkeznie a szóban forgó kártya átvételéhez; a 9-es 
szintű kártyák esetében rendelkeznie kell a szükséges 
előfeltételekkel.

Először is, ha képes rá, az M.I. mindig olyan 
mesterségkártyát kísérel meg átvenni, amelynek normál 
változatával rendelkezik. Ez lehetővé teszi számára, hogy a 
normál szabályok szerint (győzelmi pontok, azonnali 
hatások stb.) korszerűsítse az adott kártyát és átfordítsa.

Továbbá, ha egyetlen játékos sem rendelkezik ilyen 
kártyával, akkor meg kell nézni az előző forduló 
akciókártyájának első sorát. Az M.I. megpróbálja átvenni a 
legmagasabb értékű mesterségkártyát, amit csak tud, a 
feltüntetett tartományok egyikéből, fontossági sorrendben.

Ha több kártya is elérhető e lehetőségek valamelyikéhez, 
az M.I. mindig azt a kártyát fogja elvenni, amelyik 
leginkább segíti célkitűzéseit.

SZEREPEK MEGHATÁROZÁSA
Az M.I. ugyanúgy kaphat szerepeket, mint egy játékos. 

Felhasználja az adott szerep erejét, ugyanakkor a megfelelő 
győzelmi pontokat is megkapja.

A JÁTÉK VÉGE
Az utolsó korszak vége fázis és a játék vége fázis a 

szokásos módon játszódik le.

CÉLKITŰZÉSKÁRTYÁK
Az M.I. a játékosokhoz hasonlóan a teljesített 

célkitűzései alapján győzelmi pontokat kap.

A Mû Birodalom

5x

Legyen 5 korszerűsített mesterségkártya a 
civilizációs fáján.

Irányítsa a műemlékét.

5x
99

Legyen 5 darab 9-es értékű mesterségkártya 
(bármelyik tartományból) a civilizációs fáján.

7x
5x
3x

Legyenek ezek a nóduszok (vagy több) a 
civilizációs fáján.

1x
1x
1x
1x
1x

Legyen egy városa minden tartományból 
(bármilyen szintű).

Shangri-La
4x

66

3x
66 66

99 99

Legyen ennyi (vagy több) adott értékű és 
tartományú mesterségkártya a civilizációs 
fáján.

Irányítsa a műemlékét.

7x
5x
3x

Legyenek ezek a nóduszok (vagy több) a 
civilizációs fáján.

3030 Legyen 30 befolyása.

3x
2

1x
3

Legyen 3 darab 2-es szintű (vagy nagyobb) és     
1 darab 3-as szintű városa.

Már csak annyi a dolgod, hogy összeszámolod az M.I. 
pontjait, és megtudd, legyőzted-e ellenfeledet!

JÓ SZÓRAKOZÁST!
Magyarra fordította és szerkesztette:
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