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Mathematics

3

During your turn, for each 2 that you produce,
gain 2

3

Painting

3

At the Start of your turn, 
gain 1 Free action

Exchange resources
2 = 1 

Sculpture

3

Whenever you develop  a , gain immediately 4 

Theocracy

6

Cities cost you 2 less to Con

Writing

3

During your turn, for each 2 that you produce, 
gain +2

Bards

3

Immediately gain 1 

Philosophy

6

You start each Age with 5

Polytheism

6

You start each Age with 5

MESTERSÉGKÁRTYÁK
Ezt a 24 új mesterségkártyát a mesterségkártya-tartókba rakhatjátok. Ez az új 

kártyakészlet lehetővé teszi, hogy tudást szerezzetek akkor, ha ellenfeleitek 
elegendő mennyiséget termelnek. Ne feledjétek, hogy ez csak az ellenfeletek 
által egy lapka lerakásakor termelt tudásra vonatkozik, a más módon szerzett 
tudásra nem.

A NYUSZIMENTEK
Közkívánatra elkészítettük az eredeti prototípusunk Nyuszimentjeit, így 

használhatjátok a civilizációépítésetek során. Ezek a következő monumenteket 
helyettesítik:

• A dicsőséges könyvtár (A dicsőséges nyúlkert)
• A mauzóleum (Az odú)
• A Nagy Piramis (A Nagy Ketrec)
• A kolosszus (A flamand óriás)

Ezek az új "függőleges" elemek illeszkednek a műemlék eredeti alapjába. Jó 
szórakozást nyuszis témájú birodalmatok felépítéséhez!

A TUDÁS HATALMA
A Dominations eredeti verziójában a játékosok a játék végén "pontozták" a 

civilizációs fájukat. Ezt a végleges változatban megváltoztattuk, hogy a 
játékosoknak több lehetőséget adjunk a mesterségkártyáikkal való 
kibontakozásra, és hogy kiküszöböljük a játék végi túl nagy pontszerzést.

A szabályok azonban tökéletesen használhatóak, tehát ha szeretnétek úgy 
játszani a Dominations játékot, hogy SOKKAL nagyobb hangsúlyt fektettek a 
civilizációs fátok optimalizálására, akkor nyugodtan használhatjátok őket!

A PONTOZÁS VÉGE
Bővítsétek a végső pontozást a következő lépéssel:

Civilizációs fa: Az összes többi lépés pontozása után pontozzátok le a 
civilizációs fátokat is. A nemzetetek fája jelképezi a 6 tudástartomány 
mindegyikének elsajátítását, a kultúra és a leleményesség azon vonásait, 
amelyekről emlékezni fognak birodalmatokról az eljövendő korok során! 
Minden egyes tartománynál szorozzátok meg az adott tartományhoz tartozó 
mesterségkártyák számát (a korszerűsített kártyák 3-at érnek!) a fátokon lévő 
adott színű nóduszok számával. Ennyi győzelmi pontot szereztek!

Üdvözlet Uralkodók! Ez a füzet tartalmazza a Kickstarter verziós Dominations játék összes exkluzív tartalmának 
szabályait. Reméljük, hogy sok szórakozást és újrajátszhatóságot adnak a játékotokhoz!

A KS VERZIÓ EXTRÁI
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FŐVÁROSOK 
Ezzel a mini-kiegészítővel fővárosokat építhettek, hogy növeljétek 

befolyásotokat és tekintélyeteket!

  TARTOZÉKOK 

6 mesterségkártya 6 fővárosjelölő

  ELŐKÉSZÍTÉS 
A fő szabálykönyvben található Előkészítés fázis 5. lépése után:

1. A 6 főváros mesterségkártyát helyezzétek a pontozótábla mellé, mindenki
számára láthatóan.

2. A 6 fővárosjelölőből helyezzetek egyet-egyet mindegyik mesterségkártya
mellé.

Ezután befejezhetitek a játék előkészítését a normál szabályok szerint.

  SZABÁLYOK 
A 6 főváros mesterségkártya ugyanúgy megvásárolható, mint a normál 

mesterségkártyák, annak ellenére, hogy nem a mesterségkártya-tartókban 
vannak elhelyezve. A többi mesterségkártyával ellentétben minden kártyának 
csak egy példánya van, így minden tartományhoz csak egy főváros tartozhat.

Ha egy játékos megvásárolta a kártyát, a fővárosjelölőt a kártyával együtt 
magához veheti, és lehelyezheti az egyik városára, amelyik ugyanabba a 
tartományba tartozik, mint az éppen megvásárolt kártya.

Ez a különleges jelölő:
• 2 városszintnek számít
• Bármilyen szintű város tetejére rárakható
• A várost 3-as városszint fölé emelheti, legfeljebb 5-ös szintig
• Lehelyezése után a város nem korszerűsíthetitő tovább

A mesterségkártyát a normál szabályok szerint kell beépítenetek a civilizációs 
fátokba. Mivel egy fővároskártyán 4 maradvány-nódusz van, ez nem lehet túl 
nehéz! Megkapjátok a kártyán feltüntetett győzelmi pontokat is. Később 
korszerűsíthetitek a kártyát, ami további korszak végi hatással jár. A kártya 
korszerűsítése nem távolítja el a fővárosjelölőt.

A fővárosjelölő által biztosított plusz városszintek alkalmazhatók minden 
városszintektől függő hatásra.

AZ IDEGEN URALOMKÁRTYA
Hívjátok a titokzatos Idegent, hogy segítsen civilizációtoknak a legnagyobb 

szükség idején!

 TARTOZÉKOK 

1 Idegen [Stranger] uralomkártya

  ELŐKÉSZÍTÉS 
Az előkészítés során, az uralomókártyák lerakása közben, adjátok hozzá az 

Idegent a 6 már meglévő uralomkártyához. Ezután a normál szabályok szerint 
befejezhetitek a játék előkészítését.

 SZABÁLYOK 
 Minden korszak végén, a szerepek 
meghatározásakor egy játékos megkaphatja az 
Idegen segítségét.

   Ha egy - és csak egy - játékosnak ezen fázis 
végén nincs uralomkártyája, akkor elveheti az 
Idegen kártyát.

   Az Idegen kártya nem ér győzelmi pontot, de 
lehetővé teszi a játékos számára, hogy a következő 
korszakot 4 tudással kezdje, amelyet az általa 
választott tartományok között bárhogy 
szétoszthat.

  Az Idegen kártya a 3. korszak végén nem 
használható.

Stranger

If you are the only player without a role this turn, take this card. Start the next age with 4 knowledge of your choice.

0

Capital

12

Place a Capital token

on one of your  cities.

This increases its level by 2
(may go above 3).
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JELLEMVONÁSOK 
Milyen típusú civilizációkat fogtok létrehozni? Művészit? Vallásost? Hódítót?

  TARTOZÉKOK 
8 jellemvonáskártya

  ELŐKÉSZÍTÉS 

A fő szabálykönyvben található Előkészítés fázis 5. lépése során minden 
játékos 2 jellemvonáskártyát is húz a célkitűzés- és műemlékkártyái mellé.
Ezek közül választanak egyet, a másikat pedig eldobják.

Ezután befejezhetitek a játék előkészítését a normál szabályok szerint.

  SZABÁLY
A jellemvonáskártyák civilizációtok egyik vezető világnézetét jelképezik.

A kártya alján látható bónusz egy állandó hatás, amelyet a jellemvonás 
biztosít számotokra.

A kártya közepén látható két feltétel az extra célkitűzésetek. A 
célkitűzéskártyához hasonlóan ezeket is teljesíthetitek, hogy a játék végén 
megszerezzétek a feltüntetett győzelmi pontokat.

URALOMJELÖLŐ
Mutassátok meg riválisaitoknak, hogy a ti civilizációtok a legnagyobb!

TARTOZÉKOK
uralomjelölő

  ELŐKÉSZÍTÉS 

A fő szabálykönyvben található Előkészítés fázis 4. lépése során:

Helyezzétek az uralomjelölőt a pontozótábla mellé az uralomkártyákkal 
együtt.

Megjegyzés: Az uralomjelölő nem kompatibilis a Vezető [Hegemon] 
kiegészítővel.

1  / 

At the end of each Age: If
your  is the lowest  

of all the players, gain 5

The Merciful

If you have  

the highest , gain

50% of your  in
(rounded down)

(like your  
Objective card)

Bonus  
(permanent effect)

Objectives 1 2 3 4 5

victory points 10 20 40 70 100 

babylonIAN

7x

5x

3x

3x
1x 2

8x

4x
6

3x
6 6

9 9 9

1  /  level

At the end of each Age: If your  is the highest of all the players, gain 5

The Conquerors

If you have 
the highest ,  gain the difference between your   and that of the next highest player in 

BÓNUSZ CÉLKITŰZÉSEK 
(akárcsak a

célkitűzéskártyátok)

BÓNUSZ
(állandó hatás)
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  SZABÁLYOK 
Az uralomjelölő csak a játék harmadik és egyben utolsó korszakában kerül 

játékba. A játékos fogadhat arra, hogy hány célkitűzését teljesíti, majd elveszi, 
hogy pontokat szerezzen vele.

A harmadik korszakban egy játékos a fordulója kezdetén kijelentheti, hogy el 
akarja venni az uralomjelölőt. Ha ezt teszi, akkor azt is hangosan be kell 
jelentenie ellenfeleinek, hogy hány célkitűzését szándékozik teljesíteni a játék 
végén. Elveszi az uralomjelölőt, és maga elé rakja a "10" (győzelmi pont) 
feliratú oldalával felfelé.

Ezután egy másik játékos a saját fordulója kezdetén bejelentheti, hogy több 
pontot akar szerezni a célkitűzéseiből, mint az előző játékos. Ezután hangosan 
be kell jelentenie ellenfeleinek, hogy hány célkitűzést szándékozik teljesíteni a 
játék végén. Ennek a számnak magasabbnak KELL lennie, mint az előző 
játékosé. Ezután elveheti az ellenfelétől az uralomjelölőt, és leteheti maga elé a 
"20" (győzelmi pont) feliratú oldalával felfelé.

Ha az egyik játékostól elvették az uralomjelölőt, az a másik játékostól már nem 
veheti el újra, az a játék végéig nála marad. (Vagyis mindenki maximum egyszer 
nyilatkozhat.)

Megjegyzések: A bejelenthető célkitűzések maximális száma 5. Nem számítanak 
bele a jellemvonás célkitűzései (lásd fentebb).

A játék végén az uralomjelölővel rendelkező játékos ellenőrzi, hogy teljesített-e 
annyi célkitűzést, amennyit bejelentett. Ha igen, akkor megkapja az 
uralomjelölőn feltüntetett pontokat. Ha nem, akkor elveszíti az uralomjelölőn 
feltüntetett pontokat.

Emlékezzetek:  Döntetlen esetén az a játékos nyer, aki a kezdeményezéssávon 
előrébb áll (az I-hez közelebb).

Az ebből a kiegészítőből származó kártyák a következő ikonnal azonosíthatók:
Magyarra fordította és szerkesztette: 

Hipszki László (2021.08) - v1.0a




