
I. Korokon át: Előkészületek – játékosterületek:          Kövesd az 1)  → 8) lépést 

1) Játéktáblák: Kövesd az 1) lépést 

1) Tegyétek a játéktáblákat az asztal közepére tetszőleges elrendezésben.

2)  A játékosok tartozékai:  Kövesd az 1) → 2) lépést

1)  Válassz egy színt! 2) Tedd magad elé az ilyen színű játékostáblát. Körülötte hagyj helyet, hogy a 
civilizációd terjeszkedni tudjon!

3)  Játékostábla felépítése és a színes jelzők felhelyezése:   Kövesd a 1) → 4  lépést

Ismerd meg a játéktáblákon látható kezdő technológiát: 

Katonai egység technológia (piros): Harcosokat képezhetsz. 1) A kártyán lévő 1 munkás 1
harcos egységet jelent 2) Az alul látható szimbólum mutatja az egyes egységek erejét 3) Az egy
harcosod 1-es erőt biztosít a civilizációd számára 4) A jobb felső sarokban látható      szimbólum
azt jelenti, hogy a Harcosok gyalogsági egységek. 5) Később fejleszthetsz erősebb egységeket is

Farm és bánya technológiák (barna): A farm technológia segítségével farmokat építhetsz. A bánya 
technológia segítségével bányákat építhetsz. 1) Maga a kártya nem jelképez valódi farmot 
vagy bányát, csak a felépítéshez szükséges tudást. 2) A farmokat és bányákat a kártyákon
lévő munkások jelentik. 3) A játékot két farmmal és két bányával kezded. 4) Az ezen
technológiakártyák alján látható szimbólumok mutatják, hogy az egyes farmok és bányák
mennyi élelmiszert vagy nyersanyagot  termelnek. FONTOS: Az élelmiszer a népességed
növeléséhez és fenntartásához fontos. A nyersanyagot farmok, bányák, városi épületek és csodák 
felépítéséhez és katonai egységek képzéséhez használod majd.

Városi épület (laboratórium; templom) technológiák (szürke): A Filozófia segítségével
laboratóriumokat, míg a Vallás segítségével templomokat építhetsz. 1) A kártya maga csak
azt jelenti, hogy fel tudod építeni őket. 2) A kártyákon lévő munkások jelképezik az épületeket
3)  A játék elején egy laboratóriumod van, de nincs még templomod – nincs munkásod a Vallás kártyán 4) Az 
egyes városi épület technológiakártyák alján látható szimbólumok mutatják, hogy a kártyákon lévő egyes 
épületek mit termelnek 5) A jobb felső sarokban látható szimbólum határozza meg a kártya és a kártyán lévő 
épületek típusát 6) Később fejlettebb városi épületeket vagy új típusú épületeket is építhetsz..

Kormányzat (narancs): Ez a kártya jelképezi a civilizációd kormányzati rendszerét. 1)
Meghatározza az egyes körödben rendelkezésedre álló polgári (fehér) és katonai (piros) akciók
számát. 2) Ezek az akciók mutatják a kormányzatod hatékonyságát, meghatározzák, mennyi
különböző dolgot tehetsz a körben 3) Később új, fejlettebb kormányzati formákra válthatsz,
amelyek több polgári és katonai akciót biztosítanak majd.

Ismerd meg a „kocka” tárolókat 
• Kék készlet: A kék jelzők élelmiszert és nyersanyagokat jelképeznek
• Sárga készlet: A sárga készletedben lévő jelzők nem munkásokat jelentenek. Gondolj rájuk inkább úgy, 
   mint a birodalmad ki nem használt területeire.
• Munkások: Azt a 7 sárga jelzőt, amik nincsenek a sárga készletedben, munkásoknak nevezzük. Ők jelké-
   pezik a civilizációd kezdeti népességét.
• Boldogságjelző: A boldog arcaid összességét a sárga készleted feletti boldogságjelző mutatja.

1) Vegyél el 16 kék jelzőt, és tedd őket a kék készleted mezőire. 
2) Vegyél el 25 sárga jelzőt, és tedd őket a játékostáblád fennmaradó mezőire: 18-at a sárga készletedbe, 1-et
a munkáskészletedbe és 6-ot a technológiákra. 
3) Vegyél el 4 polgári (fehér) és 2 katonai (piros) jelzőt, és tedd őket a játékostáblád jobb széle mellé!!
4) A megmaradt jelzőket tegyük vissza a dobozba, de a későbbiek folyamán szükség lehet rájuk



4) A játékos jelzői: Kövesd a 1) → 3) lépést 

1) Taktikajelző: Tegyétek az összes civilizáció taktikajelzőjét a közös taktikák területére.
* Ezzel jelzed, hogy nincs aktuális taktikád.

2) Pontjelzők (8-szögletű): A táblák FELSŐ sorára kell tenni
* Ezekkel a nyolcszögletű jelzők segítségével tarthatod számon a kultúra- és tudománypontjaidat.
a) Minden játékos tudománypontjelzője (a nyolcszögletű jelzők) a tudománysáv 0-s mezőjéről indul. 
b) Minden játékos kultúrapontjelzője  (a nyolcszögletű jelzők) a kultúrasáv 0-s mezőjéről indul.
   

3) Tulajdonságjelzők: A táblák ALSÓ sorára kell tenni
* A kerek jelzők segítségével a civilizációk négyféle tulajdonsága mérhető.
a) Minden játékos tudományérték-jelzője (a kerek jelzők) a tudományérték-sáv 1-es mezőjéről indul. 
b) Minden játékos kultúraérték-jelzője (a kerek jelzők) a kultúraérték-sáv 0-s mezőjéről indul.
c) Minden játékos erő értéke az erőértéksáv 1-es mezőjéről indul.
d) Tedd a boldogságjelződ a tábla boldogságsávjának nullás mezőjére!

5) A Korok paklijai előkészítése:   Kövesd az 1) → 6) lépést

1) Válogassátok a kártyákat hátlapjuk alapján 8 különböző paklira.

2) & 3) Válasszatok Kezdőjáték vagy Teljes játék között

Ha Kezdőjátékot választjátok:    
2) Egy korral rövidebb lesz, mint a teljes játék. Ezért a III. kor polgári 
és katonai lapjait tegyétek vissza a dobozba.

3) Az I. és II. kor katonai paklijából csak a következő kártyákra lesz 
szükség: Zöld kártyák - Események és területek a jobb felső sarok-
ban       szimbólummal Piros kártyák - Taktikák, az alsó részükön 
katonaiegység-szimbólumokkal Félig barna, félig zöld kártyák - 
Katonai bónuszkártyák
Tehát Ne használjuk: B  arna  : Agresszió-; Kék: Szövetséges-; 
Szürke: Háború kártyákat.

Ha a Teljes játékot választjátok:
2) A III. kor polgári és katonai lapjait is fogjátok használni.

3) A katonai paklikból az összes agressziót, háborút és szövetséget 
használod FONTOS: A szövetségekre csak a 3 vagy 4 fős játék 
során van szükség.

4) A Polgári pakli előkészítése    Válassz a) - b) között 
Ha 4 személynél kevesebben játszotok, akkor a Polgári Pakli kevesebb lapból áll: 
Azoknak a kártyáknak, amelyeket ki kell venni, a jobb felső sarkában jelölés látható -→ Lásd ábrán
a) 3 személyes játszmánál: vegyétek ki a 3 darab (+4) jelű kártyát az összes pakliból. 
b) 2 személyes játszmánál: vegyétek ki a 6 darab (+3) jelű és a 3 darab (+4) jelű kártyát az összes
pakliból

5) A két személyes játékban nem használjuk a szövetséges kártyalapokat!
2 személyes játéknál:          Az I. kor katonai paklijában 2, a II. és a III. korok katonai paklijában 4 szövetség-
es kártya található. Az összes Szövetség kártyát vegyük ki a paklikból.

6) Az így elkészített paklikat külön-külön keverjétek meg.



6)  Az eseménypakli előkésítése:     Kövesd az 1) lépést 

1) Az A kor katonai (szürke) paklijából tegyetek a játékosok számánál kettővel
több lapot képpel lefelé a katonai táblára, ez lesz az aktuális események paklija 
FONTOS: A többi kártyát tegyétek vissza a dobozba anélkül, hogy megnéznétek
azokat 

7)  A Kártyasor előkészítése: Kövesd az 1) → 3) lépést

1) Az A kor polgári paklijából tegyetek 13
kártyát képpel felfelé a kártyasor helyeire

2) Miután a kártyákat kiosztottátok a kártyasorra, az A kor polgári paklijának
maradék lapjait tegyétek az aktuális kor táblának a világosabb részére

3) Az aktuális kor katonai paklijában vannak a kör végén felhúzható kártyák.
Az A korban ez a hely üres marad FONTOS: a játékosok az A korban soha
nem húznak A korbeli katonai kártyákat.

8) A kezdőjátékos kiválasztása, jelölése:  Kövesd az 1) → 2) lépést

1) Véletlenszerűen válasszatok kezdőjátékost. 2) A kezdőjátékos
személye a játék során nem változik, és nincs különleges szerepe sem. 
TIPP: Hogy tudjátok ki a kezdőjátékos, csúsztassatok az egyik nem
használt, A korbeli katonai kártyát a kezdőjátékos játéktáblája alá.

☻ Most már készen álltok az első játékra ☺


