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A KIEGÉSZÍTŐ

Ez a kiegészítő mitológikus elemeket visz az alapjátékba.
Egyrészt 6. játékosként megjelenik Atlantisz népe, más-
részt a játékosok segítségül hívhatják az isteneket, vala-
mint a különféle mitologikus lényeket. A kiegészítő 
számos új hőst is tartalmaz, valamint behoz egy új erő-
forrást, a cserépedényeket.

A SZABÁLYFÜZET FELÉPÍTÉSE
    A játék főbb szabályai változatlanok, a kiegészítő to-
vábbi elemeket hoz, és csak kismértékben változtatja 
meg az alapjáték szabályait. Mégis, hogy megkönnyít-
sük az új szabályok feldolgozását, ez a szabálykönyv 
mind az alapjáték, mind a kiegészítő szabályait tartal-
mazza, egybedolgozva - méghozzá, a könnyebb felis-
merhetőség végett, különböző színekkel: az alapjáték 
szabályai feketével, a kiegészítőé barnáspirossal van-
nak szedve.

     A szabályfüzetben több helyen láthatók gyakori
kérdések és az azokra adott válaszok. Ezek nem tar-
toznak a szorosan vett játékszabályhoz, de segíthet-
nek megoldani a játék során felmerült bonyolultabb
helyzeteket.

A JÁTÉK CÉLJA
A játékot az nyeri, aki elsőként építi fel a pirami-
   sokat, vagy birtokol összesen 4 világcsodát 
       és/vagy hőst. 
           Ha azonban a játékosok mélyebb stratégiára 
     - és hosszabb játékidőre - vágynak, változtassák a 
    győzelmi feltételt 5 hősre/világcsodára, a pirami-

sok árát pedig változtassák 13 lapos készletre (hiszen a 
kiegészítővel megjelenik a 13. erőforrás). Ezekkel a vál-
toztatásokkal előtérbe kerül a játék stratégiai aspektusa 
- viszont ajátékidő is megnő kb. egy órával.

A KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKAI
1 játéktábla, amely kiegészíti az alapjáték játéktáblá-
ját.
6 segédlap (az alapjáték segédlapjai átalakítva).
1 játékszabály, benne egybedolgozva az alapjáték és
a kiegészítő szabályai.
10 épületjelző: 1 templom, 2 város, 2 piac és 5 kara-
ván.
A 6. (atlantiszi) játékos 33 darabos bábukészlete: 12
befolyásjelző, 8 légió, 5 triérész, 8 erőd.

18 szörnybábu: minden civilizációnak 3 egyedi 
szörnye van a saját színében.
78 kártya, ebből:
• 1 új szerepkártya: főpap.
• 1 új civilizációhoz tartozó hős: Atlasz.
• 21 új általános hős: Adónisz, Aeneas, Aiasz, Akhil-

leusz, Antigoné, Ariadné, Gilgames, Hamilcar, 
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Héraklész, Imhotep, Iaszón, Kasztór és Polüdeu-
kész, Kirké, Kroiszosz, Medusza, Midasz, Minósz,
Mózes, Pentheszileia, Sába királynője és Spartacus.

• 8 isten: Ízisz, Istár, Athéné, Baál, Hermész, Mars,
Poszeidón, Vulcanus.

• 18 mitologikus lény bábuja, minden civilizáció-
hoz háromszor ugyanaz: kentaur, behemót, főnix, 
kraken, titán, gri�.

• 24 erőforráskártya: 5 adókártya, 1-1 gyümölcs-,
drágakő-, arany-, papirusz- és illatszerkátrya, 2-2
rabszolga-, hal-, gabona-, bor-, fém-, gyümölcs-, 
háziállat- és olajkártya.

• 6 új erőforráskártya: cserépedénykártyák.
• 11 javított kártya az alapjáték kártyáinak lecseré-

lésére.
 

ELŐKÉSZÜLETEK
A kiegészítő játéktábláját illeszük az alapjáték játéktáblá-
jának nyugati széléhez. Az új táblán a Mediterráneum
nyugati fele látható, Héraklész oszlopaival és a mítikus
Atlantisszal. III

segédlapok
minden megtalálható
az adott civilizáció
alapfelállása

erőforráskártyák

  mitológikus
lények kártyái

istenkártyák

mitologikus lények bábui

befolyásjelző    légió         erőd             triérész

A nem-piramisos győzelemhez mi kell? 4 hős vagy
4 világcsoda, vagy összesen 4 hős és világcsoda?

A győzelemhez az kell, hogy összesen 4 hősöd és vi-
lágcsodád legyen (persze a 4 hős, illetve a 4 világcsoda
is megfelel ennek).

Mire kell ez a sok jelző meg bábu?
     Minden játékosnak van 12 befolyásjelzője az általa
uralt tartományok jelölésére, valamint 24 katonai egy-
sége (8 erődje, 5 triérésze, 8 légiója és 3 mitologikus
lénye). A kartonjelzőket (városok, templomok, piacok
és karavánok) közösen használjátok. Ha például egy
tartományban az olajon karavánjelző van, és a tarto-
mány ura megváltozik, a karaván mostantól az új
úrnak fog jövedelmezni.

Mire jók a hősök és a világcsodák?
     A hősök és a világcsodák valamilyen különleges 
előnnyel ajándékozzák meg birtokosukat. A hősöket és 
a világcsodákat nem tesszük le a táblára, így nem lehet 
őket fogságba ejteni vagy elcserélni. Az általános hősö-
ket és a világcsodákat bármelyik játékos megveheti. 
Bizonyos hősök azonban csak a megfelelõ civilizáció 
számára állnak rendelkezésre, más civilizáció nem 
veheti meg õket. (Pl. Julius Caesart csak a római já-
tékos vásárolhatja meg.) 

Miért változtak meg az alapjáték egyes hősei
és világcsodái a kiegészítői?
     Részben a játékegyensúly miatt (6. játékos), rész-
ben az új hősök képességei miatt. Úgy láttuk, az alap-
játék egyes hősei és világcsodái túl gyengék az újakhoz
képest, a játéktesztelőink nem vásárolták meg azokat.
Ezért aztán valamennyit javítottunk a képességeiken.



 A 6. játékos Atlantisz civilizációjával fog 
             játszani, amelynek fővárosa Poszeidónisz.
 6 játékosnál az összes erőforráskártyát és
      épületjelzőt szétválogatva és képpel felfelé a já-
    játéktábla mellé kell készíteni; ha 6-nál keveseb-
ben játszanak, az oldal alján található táblázat sze-
rinti épületjelzőkre lesz csak szükség, a felesleget visz-
sza kell rakni a dobozba.
      A kiegészítő és az alapjáték általános hőseinek és
világcsodáinak kártyáit egybe kell keverni, véletlen-
szerűen le kell számolni 8 lapot és ezeket vissza kell 
rakni a dobozba - ez a 8 kártya nem lesz használva
ebben a játékban.

ALAPFELÁLLÁS
Minden játékos véletlenszerűen választ egyet a hat 
kezdőcivilizáció közül, elveszi a megfelelő segédlapot 
és az azon található alapfelállásnak megfelelően jár el. 
Mindenki elveszi a civilizációjához tartozó hőst (pl. a
karthagói játékos Hannibált), és egy szerepkártyát is, ha 
az alapfelállás megkívánja (pl. a játék kezdetén a római 
játékos elveszi a katonaivezető-kártyát); ezeket képpel 
felfelé maga elé teszi. Ezután a segédlapon közölt alap-
felállásnak megfelelően felteszi a jelzett számú befo-
lyásjelzőt, épületjelzőt és 3 mitologikus lényét a tábla
megfelelő tartományaira.

HALADÓ FELÁLLÁS
Tapasztaltabb játékosok maguk is felépíthetik induló
birodalmukat, ha a haladó felállást választják. Ilyenkor
a játékosok nem a segédlapujukon látható jelzőket
kapják, hanem maguk vásárolják meg jelzőiket. Min-
den játékos 45 építési ponttal indul (a kiegészítő nélkül

ez csak 36 lenne), ebből befolyásjelzőket, épületeket, ka-
tonai egységeket, lényeket és/vagy a civilizációjához tar-
tozó hőst vehet (általános hősöket és világcsodákat nem), 
belátása szerint. Az egyes tételek ára az építési költségek 
táblázatáról olvasható le, a 7. oldalon. A civilizációk köz-
ponti tartományai ugyanazok, mint az alapfelállásnál - 
kivéve a görög játékost, aki bármelyik, az Égei-tengerrel
szomszédos tartományt választhatja, valamint az atlanti-
szi játékost, aki Afrika és Európa legnyugatibb tartomá-
nyai közül is kiválaszthatja központi tartományát.
    Fontos, hogy minden jelző csak a játékos központi tar-
tományába és az azzal közvetlenül szomszédos tartomá-
nyokba kerülhet, és minden egyéb építési szabályt be kell 
tartani. A felépített légiók és triérészek is a központi tar-
tományból indulnak, és csak az első lépés során hagyhat-
ják el azt.
     A vásárlás és építkezés menete: először ki kell sorsolni
a játékosok sorrendjét, és ebben a sorrendben mindenki
elkölti 9 építési pontját. Utána az eddig a sorban máso-
dik játékos kezdi az új kört, és megint mindenki elkölt 
9 építési pontot; öszesen 5 kör van, mindig 9 pontot költ-
ve, és mindegyiket másvalaki kezdi. Fontos, hogy az 5 
kör alatt valamikor minden játékosnak vennie kell a kez-
dőtartományába egy befolyásjelzőt.

Ha nincs 6 játékosunk, akkor azok a civilizációk, amelye-
ket senki sem választott, “semleges civilizációk” lesznek. 
Minden semleges civilizáció központi tartományára le 
kell rakni 1 befolyásjelzőt, 1 mitologikus lényt, 1 légiót 
és 1 erődöt, a szomszodés tartományokra pedig 1-1 be-
folyásjelzőt, légiót és erődöt. A semleges görög civilizá-
ció kezdőtartománya és szomszédos tartományai azok, 
amelyek a segédlapján szerepelnek; ugyanez igaz a sem-
leges atlantiszi civilizációra is. A semleges civilizációk 
sosem növekednek vagy változnak, katonai egységeik 
sosem mozognak, ezeket egyetlen játékos sem irányítja 
- végig a helyükön maradnak, és védekeznek, ha meg-
támadják őket.
     Fontos: 3-5 játékos esetén kevesebb épületjelzőt (ka-
ravánt, várost, piacot és templomot) kell használni. Az 
alanti táblázatról olvasható le, hogy mennyi kell ezek-
ből; a fölösleges jelzőket el kell távolítani a játékból.

6-nál kevesebb játékos

IV

3 játékos 4 játékos 5 játékos 6 játékos

karaván 18 23 28 33

város       8 10 12 14

piac       8 10 12 14

templom           4 5 6 7



A FORDULÓK MENETE
Minden forduló négy fázisra osztható: kereskedelmi fázisra,
áldozati fázisra, építési fázisra és katonai fázisra. A játéko-
sok mind sorra kerülnek (speciális sorrendben, lásd len-
tebb) az egyes fázisokban, mielőtt a következő fázisra ke-
rülne a sor. Minden fázisban egy-egy kiválasztott játékos
játssza el a következő szerepek valamelyikét, meghatároz-
va a fázis sorrendjét. A kereskedelmi igazgató dönti el, 
hány lapot kell felajánlani kereskedésre a kereskedelmi fá-
zisban. A főpap határozza meg a sorrendet az áldozati fá-
zisban. A politikai vezető határozza meg az építési fázis
sorrendjét, a katonai vezető pedig ugyanígy a katonai fázis
sorrendjét.
     A játék elején a szerepeket (és a megfelelő szerepkár-
tyákat) kiosztjuk a játékosok segédlapján szereplő játéko-
soknak. Később pedig minden forduló elején újraosztjuk
a szerepeket a következők szerint:

     Kereskedelmi igazgató: A legtöbb karaván-
nal és piaccal rendelkező játékos.
     Főpap: A legtöbb templommal és piaccal ren-
delkező játékos.
     Politikai vezető: A legtöbb várossal és templom-
mal rendelkező játékos.
     Katonai vezető: A legtöbb katonai egységgel (lé-
gióval, triérésszel, mitologikus lénnyel és erőddel) 
rendelkező játékos.

      A szerep jelenlegi birtokosa és egy másik játékos
között döntetlen esetén a jelenlegi birtokos megtart-
ja a kártyát. Ha két vagy több másik játékos között
alakulna ki döntetlen, a szerep jelenlegi birtokosa
dönti el, melyiküknek adja át a kártyát.

     Mgjegyzendő: Az alapjáték néhány hőse (Aga-
memnón, Arkhimédész, Bölcs Salamon) bónuszt 
ad egyes szerepkártyákhoz. A kiegészítő hősei közül 
Mózes a főpap szerepkártyájához ad bónuszt, az 
istennő, Athéné pedig az összes szerepkártyához 
bónuszt jelent.

Kereskedelmi fázis
A) Jövedelmek begyűjtése
A kereskedelmi igazgató minden város és kara-
ván után, amely egy játékos valamely tartomá-
nyában található, illetve amelyen a játékos egy
légiója áll, kiosztja az illető játékos jövedelmét
(erőforráskártyákat) a következők szerint:
     · 1 adókártyát minden város után (2 adó-
        kártyát, ha a tartományban templom is
        áll);
      · 1 árukártyát minden olyan erőforrásért,
        amelyen karaván áll (2 árukártyát, ha a
        tartományban piac is van).
     Megjegyzés: Az egyik hősnő, Kirké lehe-
tővé teszi légiók karavánnak tekintését. Az
istenségek közül Hermész és Ízisz is további
kártyákat biztosíthat.
     Fontos: Ha egy játékos légiójával megszállt egy
várost, és meg akarja szerezni a tartományban lévő
templom bónuszát is, akkor a templomra is rá kell
raknia egy légiót. Ugyanez vonatkozik arra az eset-
re is, ha a légió karavánon áll, és a tartományban
lévő piac bónusza után vágyakozik. A bekebelezés
alatt álló tartományok épületei (a tartományok 

 

V

Haladó felállásnál is be kell tartani az építési sza-
bályokat. 
     Igen, be kell. Például csak akkor építkezhetsz egy tar-
tományban, ha már vettél oda befolyásjelzőt - persze most
nem kell kivárnod a következő fordulót. Hősökből viszont
mind csak saját civilizációtok hősét vehetitek meg (9 épí-
tési pontért), valamint e hősök képességei sem számítanak
az előkészületek során (pl. Caesar miatt nem lesznek 
olcsóbbak a légiók). Ez utóbbi alól kivételt jelent Hanni-
bál ingyen légiója, valamint Periklész ingyen triérésze, 
ez az előkészületek során is végrehajtódik. Sem általános
hős, sem világcsoda nem vehető az előkészületek során.

Haladó felállásnál kötelező megvenni a civilizáci-
ók saját hőseit?
     Nem, az építési pontok elkölthetők másra is; ilyen-
kor majd a játék során megvásárolható az adott hős -
másik játékos úgysem veheti meg, se az előkészületek
során, se később.

Haladó felállásnál kik kapják a szerepkártyákat?
     Miután mind végeztetek a vásárlással, számoljátok
össze, kinek mennyi van az adott épületekből, katonai
egységekből, és aszerint osztjátok ki a szerepkártyákat
(pl. az lesz a kereskedelmi igazgató, akinek összesen a
legtöbb karavánja és piaca van). Persze majd az első
forduló végén újra megnézitek, kiknek járnak a szerep-
kártyák.

Alapfelállásnál kik kapják a szerepkártyákat, ha
nincs 6 játékos és pont egy vagy több szerepkár-
tyás civilizáció nincs használva? 
     Az kapja a szerepkártyát, akinek a megfelelő épü-
letből, katonai egységből a legtöbbje van. Ha például
nincs Egyiptom, a politikai vezető Hellász vagy Babi-
lon lesz (nekik 2-2 városuk van, a többi civilizáció-
nak csak 1). Döntetlennél, mint ez is, a véletlen dön-
ti el, hogy az ebben érintettek közül ki kapja a szerep-
kártyát. Ugyanakkor azt kerülni kell, hogy egy játé-
kos két szerepkártyát kapjon az előkészületek során 
- a fenti példánál maradva Babilon lesz a politkai
vezető, mivel Hellásznál már ott a főpap kártyája.

 



bekebelezését ld. lentebb, a katonai fázis-
nál) az eredeti birtokos számára termel-

nek, amíg a bekebelezés végbe nem megy
(azaz a régi birtokos befolyásjelzője lecserélődik

az újéra).

B) Játékosok közti kereskedelem

• A kereskedelmi igazgató eldönti, hány erőforráskár-
tyát kell felajánlani cserére. Az igazgató nulla lapot
is megjelölhet, de nem kérhet több kártyát, mint
amennyi neki magának a kezében van.

• A játékosoknak ki kell választaniuk a megjelölt 
mennyiségű erőforráskártyát (adó- és árukártyákat)
a kezükből, és ezeket képpel lefelé le kell tenniük
maguk elé. Ezek a cserére felajánlott lapok. Ha 
valamelyik játékosnak nincs annyi erőforrása, 
amennyit a kereskedelmi igazgató megjelölt, ebben
a fordulóban ő teljesen kimarad a kereskedésből.

Fontos: A hősnő Antigoné lehetővé teszi a széndékos
kimaradást a játékosok közti kereskedelemből.
• Ha mindenki végzett a 2. lépéssel, egyszerre felfor-

dítjuk az összes cserére felajánlott kártyát és meg-
kezdődik a kereskedés. A kereskedelmi igazgató ki-
választja egy másik játékos valamelyik cserére fel-
ajánlott kártyáját és azt képpel lefelé fordítva maga
elé veszi.

A játékos, akitől az igazgató elvette a lapot,
maga is elvesz valakitől egy kártyát, és így tovább,
 míg minden kártyát el nem vett valaki. Elvehe-
  tünk kártyát olyasvalakitől, aki éppen tőlünk vett
   el kártyát, de soha nem vehetünk vissza egy már
     képpel lefelé fordított lapot; ugyanazon két já-
     tékos között pedig csak két egymás utáni csere
     engedélyezett.
     Példa: A kereskedelmi igazgató elvesz egy kártyát
     Annától, utána Anna elvesz egy lapot a kereske-
     delmi igazgatótól. Az igazgató már nem vehet el
     megint Annától, hanem egy másik játékos elől
     kell kártyát választania.

A játékosok addig folytatják egymás kártyáinak
elvételét, amíg a cserére felajánlott összes lap el
nem fogy, vagy pedig csak egyvalakinek marad
kártyája. Ekkor két lehetőség adódhat:
• Elvették az utolsó kártyát is, és mindenki 

előtt pontosan ugyanannyi lefelé fordított lap 
van. Ekkor ezeket kézbe kell venni és a játék a
következő fázissal folytatódik.
• Annak a játékosnak, akitől az utolsó kártyát
elvették, egy kártyával kevesebbje van. Ebben 
az esetben a kereskedelmi igazgatónak kell egy

kártyát a sajátjai közül (vagy a lefelé fordított, vagy a
kezében lévő kártyák közül) választania és azt odaadni
ennek a játékosnak. A játék a következő fázissal foly-
tatódik.

Áldozati fázis
A kiegészítő egy új fázist iktat be a kereskedelmi és az
építési fázis közé. Ezt a fázist egy új szerep (és szerepkár-
tya) irányítja: a főpap. Alapfelállásnál a kezdésnél a gö-
rögök játékosa kapja ezt a szerepkártyát; utóbb mindig
azé lesz, akinek összesen a legtöbb temploma és piaca
van.
     A főpap határozza meg a sorrendet, amely szerint a
játékosok áldozatokkal kedveskedhetnek az isteneknek.
Áldozni sosem kötelező, így akire rámutat a főpap, 
hogy ő jön, az szabadon eldönti, hogy áldoz-e vagy 
sem.
     Aki áldozatot mutat be, az bead egy 3 lapos kész-
letet (a készleteket lásd a következő oldalon az építési
fázisnál), hogy igénybe vegye egy tetszőleges istenség

 

VI

Ha van egy karavánom Karthágóban, 1 illatszert 
vagy 1 gyümölcsöt kapok, netán mindkettőt?
     Minden karavánt egy bizonyos árucikkre kell tenni.
Ahhoz, hogy mindkét árucikket megkapd, mindkettőn
kell, hogy legyen karavánod.

Nyilvános, hogy kinek hány kártya van a kezében?
     A kártyák mennyisége nyilvános - a kereskedelmi 
igazgató ennek a tudásnak a birtokában tud dönteni.

A kereskedelmi igazgató megjelölhet 0 kártyát? És
többet, mint amennyi egy-több ellenfelének a kezé-
ben van?
     Igen és igen. A kereskedelmi igazgató megteheti, hogy
kizárja egy vagy több ellenfelét a kereskedésből azzal, 
hogy több kártyát kér, mint amennyi a kezükben van;
azt is megteheti, hogy 0 lapot kér, és ezzel átugorja a
teljes egymás közti kereskedést (ez gyakorta hatásos tak-
tika, ha valakinek túl sok erőforrása van). A piac olykor
bizony kegyetlen.

“Két játékos között pedig csak két egymás utáni
csere engedélyezett.” Ez pontosan mit is jelent?
     A játékos elvesz kártyát B-től, utána B játékos A já-
tékostól; ezután közvetlenül A játékos nem vehet el B
játékostól, csak C-től, D-től, E-től vagy F-től.

Valaki dönthet úgy, hogy nem vesz részt a keres-
kedésben?
     Nem, akinek van elég kártyája, annak részt kell
vennie. Illetve nem muszáj akkor, ha megszerezte 
Antigonét - ez a kiegészítős hősnő lehetővé teszi a szán-
dékos kimaradást a játékosok közti kereskedelemből.

Kereskedés során elvehető olyan kártya, amit már
az illető mástól elvett, és ezért képpel lefelé van
előtte?
     Nem, a már elcserélt, képpel lefelé fordított kártyá-
kat senki sem veheti el a másiktól.

     

     



segítségét. Miután beadta a lapokat, a játékos elveszi az
istenkártyát és azt képpel felfelé lerakja maga elé. A kár-
tya a következő áldozati fázisig a játékosnál marad (az
istenek ugyebár mohók és állhatatlanok, mindig mást
segítenek). Amíg a játékos előtt van - képpel felfelé - 
az istenkártya, addig bármikor dönthet úgy, hogy akti-
válja az isten képességét. A képesség ilyenkor azonnal
végrehajtódik, és utána az istenkártyát képpel lefelé kell
fordítani, annak jelölésére, hogy a képessége már hasz-
nálva volt. Minden áldozati fázis legelején az összes
istenkártya visszakerül az “egekbe” (azaz a játéktábla
mellé), és áldozatok révén újra megszerezhetők. Össze-
sen 8 istennő és isten van a játékban (lásd a 13. oldalon).

Építési fázis
A politikai vezető határozza meg a sorrendet, amely sze-
rint a játékosok fejleszthetik birodalmukat.
     A soron lévő játékos egy vagy több készletnyi erőfor-
ráskártyát válthat be hősökre, épületekre, katonai egy-
ségekre, mitologikus lényekre és befolyásjelzőkre.

Egy készlet akkor szabályos, ha:
• CSAK adókártyákból áll
• CSAK különböző árukártyákból áll (l. a példát a kö-

vetkező oldalon).

A fel nem használt erőforráskártyáikat a játékosok az
építési fázis végén visszarakják a készletbe.

A játékosok mindegyike azonban megtarthat és
áthivet a következő fordulóra 2 adókártyát. A
felhasznált és visszaadott erőforráskártyákat vissza
kell rakni a bankba.
     Egy készlet annyit ér, ahány kártya van benne.
Ez az érték határozza meg, mit lehet építeni az adott
készlettel (az építési költségek megtalálhatók a segéd-
lapon is). Így az építkező játékos:
     3 lapos készletért vehet befolyásjelzőt, várost, ka-
ravánt, légiót, triérészt vagy erődöt;
     6 lapos készletért vehet templomot, piacot vagy
mitologikus lényt;
     9 lapos készletért hőst vagy világcsodát;
     12 lapos készletért megépítheti a legcsodálato-
sabb világcsodát, az egyiptomi piramisokat, ezzel
azonnal meg is nyerve a játékot!

VII

befolyásjelző (tartomány feletti uralmat jelöl)      3

karaván (bevételként 1 árukártyát ad)      3 

piac (megduplázza a tartományában lévő karavánok bevételét)    6

templom (megduplázza a tartományában lévő városok bevételét)    6

város (bevételként 1 adókártyát ad)       3

légió (szárazföldi katonai egység)       3 

triérész (tengeri katonai egység)       3

erőd (szárazföldi katonai egység, amely nem mozog)     3

mitologikus lény (a civilizáció egyedi katonai egysége)     6

hős, világcsoda (valamiféle előnyt biztosít)      9

piramisok (a játék megnyerése)       12

Jelzők és kártyák árai  Ár (kártyák száma a készletben)

Lehet az istenek képességének aktiválásakor időzétési
probléma?
     Elvileg nem, illetve csak a Hermész és Ízisz között a
kereskedelmi fázisban. Ilyenkor Hermészé hajtódik vég-
re először, és csak utána Íziszé.

Egy játékosnál lehet több istenkártya is egyszerre?
     Elvileg nem, kivéve az egyik hős, Adónisz segítségé-
vel.



Példa a készletekre
     Egy játékosnak az építési fázis elején 3 adója, 2 gabo-
  nája, 1-1 illatszere, háziállata, aranya és rabszolgája 
van. Bár 6 árukártyája van, 6-os készletet nem alakíthat
ki belőlük, hiszen az egyik áruból (a gabonából) 2 lapja
is van. Három 3-as készletet viszont kialakíthat: egyet
3 adókártyából, egy másikat 1 gabonából és 2 másik
áruból, a harmadikat a második gabonából és a 2 meg-
maradt áruból. A játékos 3 dologot is vásárolhat így,
például 2 légiót és 1 triérészt. Reszkessne mindenki!

Építési szabályok
• Épületeket és katonai egységeket (a lényeket is ide-

értve) csak olyan tartományban lehet létrehozni, 
ahol a játékosnak már van befolyásjelzője. Gazdát-
lan vagy ellenséges tartományban akkor sem lehet
építkezni, ha a játékosnak áll ott légiója.

Befolyásjelzőt csak olyan tartományra lehet letenni,
aemly szomszédos egy, a forduló elején már a játé-
kos birtokában lévő tartománnyal, ráadásul egyet-
len másik játékosnak sincs még ott befolyásjelzője.

Ha a játékos felrakott egy befolyásjelzőt, akkor 
ugyanabba a tartományba ebben a fordulóban már
nem építhet mást; meg kell várnia a következő for-
dulót.

•

•

• Egy városhelyre csak egy város, egy erőforrásra csak 
egy karaván, egy tartományra csak egy-egy templomot, 
erődöt és piacot lehet építeni (illetve a Zeusz-szobor 
révén két erőd is lehet egy tartományban).

• A triérészek is szárazföldön épülnek (nem a tengezóná-
kon), és csak szigeteken, illetve tengerrel szomszédos 
tartománykon építhetők. Megépítésük után a katonai fá-
zisban futnak majd ki egy szomszédos tengerzónára. 
   • Nem lehet építkezni háború sújtotta vagy katonai
megszállás alatt lévő tartományokban. Kivétel: Min-
den játékos minden körülmények között építkezhet a
saját központi tartományában.
A hősök és világcsodák megvásárlásuk után azonnal
kifejtik a hatásukat.
Habár számos hős és világcsoda (Caesar, Periklész, Atlasz,
a Mauzóleum, Kroiszosz, Minósz, Imhotep, Spartacus)
csökkenti különféle dolgok árát, ezek sosem adódnak ösz-
sze: a játékos mindig csak egyet - célszerűen a legjobbat
- vehet �gyelembe.

•

•

Megjegyzés: Sába királynője lehetővé teszi légiók lera-
kását olyan tartományra, ahol a játékosnak nincs is be-
folyásjelzője.

Katonai fázis
A katonai vezető dönti el, hogy milyen sorrendben kö-
vetkeznek a játékosok a katonai fázisban. Az éppen soron 
lévő játékos először végrehajtja tengeri mozgásait és meg-
vívja az általa kezdeményezett tengeri csatákat. Miután 
ezekkel mind végzett, a játékos végrehajtja szárazföldi 
mozgásait, nyomban le is játszva a kialakuló csatákat. 
Alant olvashatók a részletes mozgási és harci szabályok.

A) Mozgás
A játékos annyi egységével lép, amennyivel csak akar: az
összessel, csak néhánnyal vagy akár eggyel sem.
     1) Tengeri mozgás: Elsőként a triérészek lépnek (ha 
vannak). Ha épp most épültek meg, akkor kifutnak egy
szomszédos tengerzónára. Ha már a tengeren voltak, akkor
áthajtózhatnak egy szomszédos zónába. Foglalt tengerzó-
nába belépés nem feltétlen eredményez tengeri csatát (ki-
véve egy speciális esetet, a görög blokádot), de ha a játékos
a támadás mellett dönt, akkor a tengeri csatát még a légi-
ók mozgatása előtt le kell játszani, mert a csata eredménye
hatással lehet a légiókat szállító triérészekre.
     2) Tengeri csata (opcionális): A játékos döntése 
alapján, az alább leírt harci szabályok szerint zajlik.
     Fontos: Atlasz, az atlantisziak saját hőse lehetővé te-
szi, hogy az atlantiszi triérészek kétszer lépjenek; azonban 
az a triérész, amelyik első lépése után csatába kezd, már 
nem léphet újra. Egy általános hős, Aeneas lehetővé teszi, 
hogy egy szárazföldi egység átkeljen egy olyan tengerzó-
nán, ahol nincs triérésze. A tenger istene, Poszeidón pedig 
bármikor el tud pusztítani egy ellenséges triérészt. 
     3) Légiók mozgatása: Ezután lépnek a szárazföldi 
egységek (légiók és mitologikus lények). Szárazföldi egy-
ségek csak szomszédos (közös határvonallal bíró tarto-
mányra léphetnek, illetve triérészek sora szállíthatja át
őket tengeren.

VIII

Miután befolyásjelzőt raktam egy tartományra, ve-
hetek befolyásjelzőt még ugyanebben a fordulóban
egy vele szomszédos tartományra?
     Nem, meg kell várnod a következő fordulót (csak-
úgy, mint az építkezéseknél).

Két tartomány, amit egy triérész köt össze a tenge-
ren, szomszédosnak számít?
     Igen, mind a légiók mozgatása, mind a befolyásjel-
zők elhelyezése szempontjából szomszédosnak számí-
tanak.

Ha egy tartományom már nem alkot összefüggő te-
rületet a birodalmam többi részével, elveszítem?
     Nem, a szomszédság csak a befolyásjelző lerakása-
kor szükséges.

Kell-e, vagy egyáltalán lehet-e befolyásjelzőt tenni
tengeri zónára?
     Nem lehet, viszont a szigetekre bizony kell tenni be-
folyásjelzőt annak, aki azokon utóbb építkezni akar.



     Példa: Át lehet mozgatni légiókat Athénből Alexandri-
ába, feltéve, hogy a játékosnak a két tartomány közötti 
mindkét tengerzónán van triérésze.

     4) Szárazföldi csata (kötelező): Az alant részletezett
harci szabályok szerint vívandó. A légióknak és lények-
nek meg kell ütközniük az azonos tartományban lévő
ellenséges egységekkel (légiókkal, lényekkel, erődökkel).

     Megjegyzés: Két mitologikus lényre speciális moz-
gási szabályok vonatkoznak: a kraken úszhat a tenger-
felszín alatt, a gri� pedig átrepülhet egy tartományról a
másikra. De persze ez a két lény nem szállíthat triérész-
ként légiókat.

    
B) Csata
Általános harci szabályok:
• Minden csata egyfordulós.

• Szárazföldi egységek (légiók, mitologikus lé-
nyek és erődök) csak szárazföldi egységekkel, 
hajók (trierészek) csak hajókkal küzdhetnek.
A dokkban veszteglő (épp most épült, még tengerre
nem bocsátott) triérészek nem támadhatnak, de nem
is támadhatók.
Ha a megtámadott tartományban nincsenek ellensé-
ges szárazföldi egységek, a támadónak nem kell dob-
nia. Egyszerűen tovább kell lépnie arra a részre, hogy 
“Csak a támadó egységei élték túl a csatát”.
Erődök: A harcban részt vevő erődök után nem kell
dobni, mert az erődök automatikusan 6-ost “dob-
nak” - az erőd tulajdonosának csupán hozzá kell
adnia 6-ot dobása értékéhez. Az erődök is katonai
egységeknek számítanak (vagyis nem épületeknek),
de nem mozoghatnak. Az erődöket meg kell sem-
misíteni, mielőtt a támadó sereg kifoszthatná, meg-
szállhatná vagy bekebelezhetné az adott tartományt (l.
lentebb).

•

•

•

• Minden civilizációnak van egy saját mitologikus
lénye, speciális szabályokkal; azonban minden mi-
tologikus lénynek van még egy előnye: a harcban
éppúgy automatikus 6-ost dobnak, mint az erő-
dök. Igen, a lények a legerősebb katonai egységek;
ugyanakkor egy játékosnak legfeljebb 3 mitologi-
kus lénye lehet, ráadásul egy megvásárlásához is
6-os kártyakészletet kell beadni.
A támadó és a védő egyszerre dob annyi kockával,
ahány légiójuk van a kérdéses tartományban vagy
triérészük a kérdéses tengerzónában. A dobott ér-
tékeket összeadják (hozzáadva a hősök, erődök, vi-
lágcsodák stb. után járó bónuszokat), és az ellen-
félnek minden 5. pont után le kell vennie egy egy-
ségét. Lefelé kell kerekíteni. Mindig a tulajdonos
választja ki, mely egységei pusztulnak el.

•

Példa: A zöld játékos 3 légióval támadja a kék játékost,
aki 1 légióval és 1 erőddel védekezik. A zöld játékos 3
kockával dob, az értékek 6, 3 és 2, az összeg tehát 11.
A kék játékos 1 kockával dob, az eredmény 3, de ehhez
hozzáadja az erőd 6-os bónuszát, az összeg így 9. A
zöld játékos 1, a kék játékos 2 egységet veszít.

Megjegyzés: Az egyik hősnő, Pentheszileia képes-
sége az, hogy tulajdonosa nem minden 5., hanem
csak minden 6. pont után veszít csak egy egysé-
get.

IX

Elpusztíthatom-e egy saját épületemet, hogy máshol
építsem fel újra?
     Nem, mint ahogy ellenség támadásakor sem alkalmaz-
ható a felperzselt föld taktikája, azaz az épületetek szán-
dékos elpusztítása.

Mi történik, ha két játékos egyszerre nyeri meg a játékot?
     Amint egyvalaki teljesít egy győzelmi feltételt, a játék
véget azonnal véget ér. Ez fontos, hiszen részben emiatt
fontos a politikai vezető szerepe. Ha viszont több játékos
egyszerre fejezné be a játékot és egyikük sem a politikai
vezető (ilyenkor ugye elvileg a politikai vezető döntené
el, ki építsen először, s ezáltal “királycsinálóként” azt, 
hogy ki nyerje meg a játékot), kiegyezhettek döntetlen-
ben, illetőleg abban, hogy az közülük a győztes, aki meg-
építette a piramisokat.

Szállíthat-e több légiót ugyanazon triérész?
     Igen.

Triérész ellenőrzése alá vonhat tengerzónát?
     Nem, a játékban nincs “tengeri uralom”; a tengeri csata
sosem kötelező. Triérész beléphet olyan tengerzónára, ahol
van ellenséges triérész, és az érkező döntése, hogy lesz-e ott
tengeri ütközet vagy sem. A már ott lévő csak akkor támad-
hat, amikor rá kerül a sor a katonai fázisban. (Speciális ki-
vételt jelent a “görög blokád”.)

Most épület, de a dokkból még ki nem mozgott triérész
kifosztható, megszállható, bekebelezhető, ha a tarto-
mányát támadás éri?
     Nem. Szárazföldi és tengeri egységek között nincs sem-
miféle interakció (a római mitologikus lény, a titán kivé-
telt jelenthet e szabály alól). A hódító egyszerűen �gyelmen
kívül hagyja a triérészt.

Megépített triérész otthagyható a “dokkban”?
     Nem, amint tulajdonosa sorra kerül a katonai fázisban,
a triérésznek ki kell futnia egy szomszodés tengerzónára.

 

 



• Sok hős biztosít valamiféle előnyt a csaták-
ban: Aiasz újradobást tesz lehetővé, Ariadné

bónuszt biztosít a védelemhez aszerint, milyen
épületekben vannak a tartományban, Midasz lehető-

vé teszi egy ellenséges légió le�zetését, Hamilcarral
minden dobás tekinthető automatikus 4-esnek, Me-
dusza fordulónként egyszer megakadályozhatja a 
csatákat egy tartományban. Az istenek közül Mars
+6-ot adhat egy harcban a dobások után. 

Miután befejeződött a csata, kiderültek a
veszteségek és maradt életben támadó, 
két féle lehetőség állhat fenn:

1) Egynél több játékos katonai egysége (légiója, erőd-
je, mitologikus lénye, triérésze) élte túl a csatát (vagy
a csatákat, ha kettőnél több játékos volt érintett): 
kettőnél több játékos volt érintett):
Ha a harc végén két (vagy több) játékos szárazföldi kato-
nai egységei (légiók, erődök, lények) maradtak a tarto-
mányban, a tartományt “háború sújtja”. A támadó egysé-
gek a tartományban maradnak, és a harc majd folytatódik 
a következő katonai fázisokban, mindaddig, amíg ellensé-
ges egységek tartózkodnak egyazon tartományban. 
A kereskedelmi fázisban a tartomány tulajdonosa a rendes 
szabályok szerint megkapja erőforráskártyáit a háború 
sújtotta tarományból is. Az építési fázisban azonban nem 
építhet ebben a tartományban. 
A háború sújtotta tartományban lévő azon játékosok, 
akik még nem mozogtak a tartomány megtámadásakor, 
légióikkal elhagyhatják a tartományt, ha rájuk kerül a sor. 
Ha tengerzónán áll két (vagy több) játékos �ottája, a ten-
gerzóna nem válik háborúsújtottá, a hajók szabadon lép-
hetnek be vagy ki, illetve szállíthatnak azon keresztül légi-
ókat.

2) Csak egy támadó egységei élték túl a csatát:
A támadó a következő három dologra használhatja fel a
csatát túlélt légióit:
· Tartomány kifosztása: A játékos elpusztít egy épületet
(várost, karavánt, templomot vagy piacot - nem erődöt,
minthogy az katonai egység) a tartományban. Az elpusz-
  tított épületjelző visszakerül a készletbe.
 · Tartomány megszállása: Egy-egy légió vagy 
 lény rátehető a tartományban lévő városokra 
 és karavánokra, az azokból befolyó jövedelem 
 megszerzéséért. Egy-egy légió vagy lény rááll-
 hat a tartomány templomára vagy piacára is, 

hogy megduplázzon egy másik, az adott tartományban
megszállással foglalkozó légió vagy lény által szerzet jöve-
delmet. Ha egy megszálló játékos egységei elhagyják a
tartományt, a tartomány (azaz az azon lévő befolyásjelző)
tulajdonosa visszanyeri uralmát a tartomány épületei
felett.
· Tartomány bekebelezése: Egy légió vagy lény rátehető
a tartomány tulajdonosának befolyásjelzőjére. A követke-
ző építési fázisban a támadó játékos kicserélheti a régi 
tulajdonos befolyásjelzőjét a sajátjára, betartva a normál
építési szabályokat (a tartománynak szomszédosnak kell
lennie birodalmával, és a befolyásjelzőt rendes áron meg
kell vennie). Ezzel a tartomány - a rajta lévő épületekkel 
együtt - az ő uralma alá kerül; amíg azonban még a ré-
gi tulajdonos befolyásjelzője van a tartományon, addig
a tartomány, miként az épületei is, a régi tulajdonos
uralma alatt állnak.
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Az egyes fázisokban a játéksorrendet a főpap, a 
katonai vezető és a politikai vezető határozza meg.
A teljes sorrendet meg kell határozniuk fázisuk ele-
jén, vagy elég mindig azt megnevezniük, aki épp
sorra kerül?
     Az utóbbi.

Lehet váltakozva mozogni és csatázni?
     Igen. Azonban minden katonai egység fordulónként
egyszer mozoghat és egyszer támadhat - ebben a sor-
rendben. A soron lévő játékos belátása szerint szervezi
meg mozgásait és csatáit. Például dönthet úgy, hogy:
    - Több tartományból támad egyes légiókkal egy
tartományt, sorra beküldve őket, hátha győz, majd be-
küldve a következőt, és így tovább.
     - Egy tartományban lévő seregeit szétosztja, és több
tartományt is támad velük.
     - Egy háború sújtotta tartományba belépve több ott-
lévő ellenséges sereget is támadhat.
     Ez a rugalmasság tehát különféle taktikákra ad lehe-
tőséget.

Ha valaki megtámad egy háború sújtotta tartományt,
ahol két játékosnak is vannak csapatai, kit támad?
     Az új támadó összes egységének harcolnia kell, de 
azt ő dönti el, hogy az egyes egységei melyik ellenfele
csapatait támadják. Megteheti, hogy egyetlen ellenfelét
támadja, vagy pedig erőit megosztva mindkettőjüket.

Ha egy tartomány háborúsújtotta lett, a következő
fordulóban ott kötelező csatázni?
     Ha a soron lévő játékosnak vannak ott egységei, 
vagy kivonul middel, és akkor nem kell ott csatáznia, 
vagy az ott maradó egységeinek harcolniuk kell. Ha
van ott erődje, az - elvégre csak nem rakható rá kerekek-
re - szükségképpen harcolni fog.

  



     Stratégiai tanácsok: Tartomány kifosztása nem 
ad a támadónak semmit, de azonnal és súlyos csapást
már az ellenfél utánpótlására, megsemmisítve az erő-
forrásait. A megszállás révén a támadó azonnal (va-
gyis a következő fordulóban) erőforrásokhoz, akár
szerepkártyához jut, de a nyereség csak időleges, és
a fenntartás lefoglalja a játékos erőit. A bekebelezés
hosszú távon a legtöbb nyereséggel kecsegtet, de fel
kell ehhez áldozni a rövid távú nyereséget, és kocká-
zatos is: lehet, hogy a támadó nem tudja majd vég-
rehajtani a bekebelezést (például mert egy másik
játékos inváziója elvágja ezt a tartományt a birodal-
mától).
     A hősökről sem szabad megfeledkezni. Nabuko-
donozor kifosztásnál is erőforrást adhat, Akhilleusz
katonai egységenként egy épületet képes megsemmi-
síteni, Gilgames befolyásjelző lerakásakor azonnal
építhet egy erődöt, Iaszón pedig áthelyezhet fordu-
lónként egy karavánjelzőt, stb.

ÚJ SZABÁLY: A görög blokád

A görögök fő erőssége a hajózás, és terjeszkedni is főleg 
szigeteket kolonizálva szeretnek. Minthogy a játékban a
tengeri csaták nem kötelezők, a görögök játékos gyakran
képtelen megvédeni magát a támadóktól - ezért született
meg ez a szabály. Ezt csakis a görögök játékosa használ-
hatja ki, a többi civilizáció nem ismeri ezt a speciális
védekező képességet.

• Ha valaki görög uralom alatti tartományt támad (va-
gyis olyat, ahol görög befolyásjelző van), és triéré-
szekkel szállítja oda csapatait, először is be kell jelen-
tenie, hogy át fogja törni a görög blokádot, valamint
azt, hogy mely triérészeit fogja használni és mely
egységeit szállítja azokon.

• Ezt követően a görögök játékosa, saját triérészeivel
megtámadhatja az ellenséges csapatokat szállító ha-
jókat. A támadásra bármelyik olyan tengerzónán
sor kerülhet, ahol mind a görögök játékosának van

hajója, mind a “szállítási láncnak” van ott
egy �ottaegysége.

• Ez a speciális támadás csak inváziós egységeket
szállító hajók ellen intézhető, más triérészek
nem támadhatók általa.

• Ha a görögök játékosának sikerül elpusztítania
egy szállítótriérészt, csak a hajó veszik el, a rajta
szállított egység-egységek nem - az vagy azok
visszatérnek a kiindulási tartományukba, ahon-
nét elmozoghatnak (vagyis nem veszítették el
mozgásukat).

• Ha nem sikerül elég triérészt elpusztítani, és 
a “szállítási lánc” nem szakadt meg, a támadó
egységek bevonulhatnak a görög játékos tar-
tományába.

Példa: Athénban építettem 2 légiót és 1 triérészt. A Ión-ten-
geren már van 1 triérészem, amit átmozgatok az Adriára,
az athéni dokkból a hajókat pedig kiküldöm a Ión-tengerre.
A �ottáim így szállítási láncot alkotnak, amelyeken keresztül
a 2 légiómat közvetlenül Rómába szállíthatom, csapást mér-
ve a Római Birodalom szívére! Ráadásul amíg létezik ez a
szállítási lánc, addig folyamatosan küldhetem át rajta az
újonnan vásárolt csapataimat.

Nagyon fontos: Senki sem ejthető ki a játékból. A játé-
kosok központi tartományának befolyásjelzőjét 
nem lehet kicserélni, és a tulajdonos mindig épít-
het a saját központi tartományában, még akkor is, 
ha a tartományt háború sújtja.

Példacsata
     Az atlantisziak 4 légióval és a krakennel a tenger-
ről rátörnek magára Karthagóra. A karthagóiak vé-
delme: 1 erőd, 2 légió és a behemót.
     Az atlantisziak játékosa 5 kockával dob - a kra-
ken a behemót miatt nem kapja meg az automatikus
6-osát.
    A karthagóiak játékosa 2 kockával dob (a légiók
miatt), és az eredményhez hozzáad 12-t (6-ot az 
erőd, másik 6-ot a mitologikus lény miatt). Ráadá-
sul Hannibál is segíti, ami +2-t jelent (+1 légión-
ként).
     Az atlantiszi játékos dobásai: 2, 4, 1, 5, 4, 
ez összesen 16, 3 karthagói egység megsemmisül.
     A karthagói játékos dobásai: 3, 3, ez a bónu-
szokkal összesen 20, vagyis 4 atlantiszi egység
pusztul el.
    A karthagói játékos úgy dönt, erődje és két lé-
giója semmisül meg (a behemót ugyanis kétszer
annyiba kerül); a másik oldalon hasonló okos- XI

Mi történik akkor, ha valaki olyan tartományt tá-
mad, ahol egy ellenfelének megszálló vagy bekebe-
lező egységei vannak?
     Csatára kerül sor, amiben a tartományban lévő ösz-
szes egység részt vesz (a megszálló, bekebelező erők is).
Ha a megtámadott visszaveri a támadást, és maradtak
egységei, folytathatja a megszállást/bekebelezést. Ha
azonban nem sikerült az összes támadót megsemmisí-
teni, a megszállás/bekebelezés megszakad, mivel olyan-
ra háború sújtotta tartományban nem kerülhet sor.



kodás miatt a 4 légió pusztul el, és a kraken
marad meg.

Mindkét játékosnak maradt legalább egy egysé-
ge (adott esetben mindkettőnek pont egy), így a tarto-
mány háborúsújtottává válik. Mivel azonban ez a 
karthagóiak központi tartománya, a következő fordu-
lóban vásárolhatnak ide új egységeket. A kraken job-
ban teszi, ha a tenger mélyére menekül!

A kártyák képességei
Világcsodák
     A rhodoszi Kolosszus: Fordulónként +1 adókártyát
kapsz. A kereskedelmi fázisban, a jövedelmek begyűjté-
sénél plusz 1 adókártyát veszel el.
     Szemiramisz függőkertje: Megtarthasz 2 árukártyát.
A rendes szabályok szerint minden árukártya elvész az
építési fázis végén; te azonban megtarthatsz (képpel le-
felé) 2  árukártyát, továbbbive azokat a következő for-
dulóra.
     Az ephesoszi Artemisz-szentély: Fordulónlént +1 
árukártyát kapsz. A kereskedelmi fázisban, a jövedel-
mek begyűjtésénél plusz 1- tetszésed szerinti - árukár-
tyát veszel el.
     Az olümpiai Zeusz-szobor: 2 erődöt is építhetsz
tartományonként. Rendesen tartományonként 1 erőd
a maximum, te azonban egy másodikat is építhetsz.
A lap megvásárlásakor kapsz 1 ingyen erődöt.
     Az alexandriai világítótorony: Olyan tarotmá-
nyokra is lehetsz befolyásjelzőt, amelyek nem szom-
szédosak többi tartományoddal. E lap révén bárhová
rakhatsz befolyásjelzőt, amíg betartod a befolyásjelzők
lerakásáára vonatkozó többi szabályt. A kártya megvá-
sárlásakor kapsz 1 ingyen befolyásjelzőt.
     A halikarnasszoszi Mauzóleum: Minden épület-
et (várost, karavánt, templomot és piacot), valamint
befolyásjelzőt 1-gyel olcsóbban vásárolsz: város, ka-
raván és befolyásjelző csak 2 kártyába, templom és
piac csak 5 kártyába kerül neked. A kedvezmény a
hősökre és a világcsodákra nem vonatkozik.
     Az egyiptomi pirosamisok: Építsd meg őket és
megnyered a játékot. Felépítésükhoz egy 12 lapból
álló készletre lesz szükséged.

Általános hősök
Agamemnón: +3-at ad a kereskedelmi 
igazgatóvá váláshoz. Mikor a forduló ele-
jén újraosztjuk a szerepeket, adj hozzá 3-
at a karavánjait és piacaid számához, 
hogy kiderüljön, te leszel-e a kereske-
delmi igazgató.

     Agamemnón: +3-at ad a katonai vezetővé váláshoz. 
Mikor a forduló elején újraosztjuk a szerepeket, adj hozzá
3-at a légióid, erődjeit, triérészeid és mitologikus lényeid
számához, hogy kiderüljön, te leszel-e a katonai vezető.
     Szép Heléna: Áttérít 1 támadó légiót. Katonai fázi-
sonként egyszer a saját színedre cserélhetsz egy légiót, 
amely belép valamelyik tartományodba.
     Nabukodonozor: Kifosztásnál erőforrást ad. Tarto-
mányok kifosztásakor vegyél el 1 árukártyát az elpusz-
tított karaván után, 1 árukártyát az elpusztított város 
után, illetve 1, a tartományban “termelhető” erőforrás-
kártyát az elpusztított templom vagy piac után.
     Bölcs Salamon: +3-at ad a politikai vezetővé válás-
hoz. Mikor a forduló elején újraosztjuk a szerepeket, adj 
hozzá 3-at a városaid és templomaid számához, hogy ki-
derüljön, te leszel-e a politkai vezető.
     Odüsszeusz: Cserére kényszeríthesz egy másik játé-
kost. Kereskedelmi fázisonként egyszer arra kényszerít-
hetsz egy játékost, aki éppen elvett egy kártyát másvala-
kitől, hogy adja vissza a kártyát az illetőnek, és helyette
válasszon egyet a te cserére ajánlott kártyáid közül.
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Ha valaki hőst vagy világcsodát vásárol, eldönti, 
mit vesz, vagy véletlenszerűen húz?
     Természetesen eldönti.

A győzelemhez 4 hős/világcsoda kell. Ebbe beleszá-
mít a civilázicó saját hőse?
     Igen.

Ha a rómaiak megépítik a Mauzóleumot, a rómaiak
innentől 1 lapért állítanak fel légiókat?
     Nem, hiszen a Mauzóleum csak épületeket és be-
folyásjelzőket olcsóbbít, katonai egységeket, hősöket és
világcsodákat nem. Ráadásul amúgy is szabály, hogy az
e�éle olcsóbbítások sosem adódnak össze - ha ilyen 
helyzet áll elő, a játékos egy bónusszal számolhat csak
(célszerűen a legkedvezőbbel fog számolni).

Szép Heléna át tud állítani légiót, ha a tulajdonosá-
nak már mind a 8 légiója fent van a játéktáblán? Át
tud állítani olyan légiót, amelyik még egy korábbi 
fordulóban vonult be a játékos tartományába?
     Az első kérdésre a válasz: nem. A játékban szándéko-
san van minden bábuból kevés, a játékosoknak ennyivel
kell boldogulniuk. Ha nincs a készletben légiója, a já-
tékos nem tud átállítani, ez van. Ami a második kérdést
illeti, a szövegezés egyértelmű: “amely belép”, és nem
“amely korábban belépett”.

Odüsszeusz tulajdonosa megteheti, hogy miután ka-
pott egy lapot valakitől, rákényszeríti az illetőt, hogy
tőle vegyen el lapot?
     Igen. A hősök képességei mindig felülírják a normál
szabályokat.



Az egyes civilizációk hősei
     Atlasz (Atlantisz): A triérészek csak 2 
kártyába kerülnek és 2 tengerzónányit 
képesek mozogni. Ha egy triérész első 
mozgása után harcol, utána már nem me-
het tovább.
     Julius Caesar (Róma): A légiók csak 
2 kártyába kerülnek. (Az erődöket már 
nem olcsóbbítja.
    Hannibál (Karthágó): Csatában a

Az egyes civilizációk mitologikus lényei

Minden civilizációnak van saját mito-
logikus lénye, és minden lénynek
egyedi képessége van. Azonban az
mindre igaz, hogy csatában (akár az
erődök) a dobásuk automatikusan 6-
os - vagyis ténylegesen nem is dobnak. 
A lények a játék legerősebb katonai 
egységei, de egy játékosnak csak 3 le-

het belőlük egyszerre, ráadásul egy lény megvásárlá-
sához 6 kártyát kell elkölteni.
     Behemót (Karthágó): Csatában a behemót el-
len harcoló katonai egységek (erődök és más lények)
elveszítik az “automatikus 6-osukat”, ők is rende-
sen dobnak.
     Kentaur (Hellász): A csaták kezdetén, még a
dobások előtt minden kentaur megsemmisít egy
légiót (erődöt, triérészt, mitologikus lényt nem).
     Gri� (Babilón): A gri� mozgása repülés, és
akár 2 tartományt is mozoghat. Átrepülhet tenger-
zóna felett, vagy olyan tartomány felett, ahol el-
lenséges csapatok vannak. A gri� nem utazhat
triérészeken.
     Kraken (Atlantisz): A kraken csak a tengerrel
szomszédos tartományokra léphet; tengeren vi-
szont bárhová, bármelyik tengerzónára, és ott
megtámadhat triérészeket. A kraken nem utazhat
triérészeken. A kraken mozgása helyett lemerülhet. 
Lemerülésnél a bábuját le kell venni a játéktáblá-
ról és a krakenkártyára kell rakni. Bármelyik 
ezutáni fordulóban a kraken felmerülhet, bárme-
lyik tengerzónán, és ezután még mozoghat is.
     Főnix (Egyiptom): Ha főnixet elpusztítják, a
bábuja a főnixkártyára kerül; bármelyik ezutáni 
építési fázisban a bábu 3 kártyáért lerakható az
egyiptomi birodalom központi tartományára.
     Titán (Róma): A titán nem csak abban a tar-
tományban támadhat, ahol van, hanem ehelyett
támdhat egy szomszédos tartományt vagy akár

 

tengernózát. Ha így támad, nincs automati-
kus 6-os dobása, rendesen dobni kell neki. 
Ilyen támadásban több titán is részt vehet egy-
szerre, ekkor mindegyiknek külön dobni kell.

Istennők és istenek
     Athéné: +2 minden szerepkártya meg-
szerzéséhez.
     Baál: Elpusztíthatsz egy ellenséges vá-
rost, bárhol a játéktáblán.
     Hermész: A kereskedelmi fázisban,
a begyűjtés után (de még Ízisz képessége
előtt) a játékos egy olyan erőforrásból,
amit termelt, kap még 3 kártyát.

     Istár: Megvéd egy másik isten képességétől (csak
akkor használhatod, ha te vagy a célpont).
     Ízisz: Minden játékosnak (magadnak is) adj 1 erő-
forráskártyát úgy, hogy a többiek ne lássák, mi az. A
képességet a kereskedelmi fázisban használhatod, a
begyűjtés után (és Hermész) után, de még a kereske-
dés előtt.
     Mars: Egy csatában a teljes összegedhez adj +6-ot
- miután már mind dobtatok.
     Poszeidón: Elpusztíthatsz egy ellenséges triérészt,
bárhol a játéktáblán, akár szállítás vagy csata közben
is.
     Vulcanus: Elpusztíthatsz egy ellenséges karavánt,
bárhol a játéktáblán.

Szerepkártyák
A szerepkártyák csak a fordulók elején
válthatnak tulajdonost.

Kereskedelmi igazgató: A forduló
elején a legtöbb karavánnal és piaccal bí-
ró játékos. A kereskedelmi igazgató hatá-
rozza meg, hány kártyát kell felajánlani
cserére. Ezenkívül ha a csere után valame-
lyik játékosnak egy kártyával kevesebb jut,
az igazgató ad neki egyet a sajátjaiból (a

kezében lévők vagy az általa csere során szerzettek kö-
zül).
     Főpap: A forduló elején a legtöbb templommal és
piaccal bíró játékos. A főpap határozza meg az áldoza-
ti fázis sorrendjét.
     Politikai vezető: A forduló elején a legtöbb város-
sal és templommal bíró játékos. A politikai vezető ha-
tározza meg az építési fázis sorrendjét.
     Katonai vezető: A forduló elején a legtöbb
katonai egységgel (légióval, erőddel, triérésszel
és mitologikus lénnyel) bíró játékos. A katonai
vezető határozza meg a katonai fázis sorrendjét.
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légiók minden kockára +1 bónuszt kapnak. A lappal
lkapsz 1 ingyen légiót, amit Karthágóra kell leraknod.
    Hammurabi (Babilón): Minden fordulóban felte-
hetsz ingyen 1 befolyásjelzőt.
    Periklész (Hellász): A triérészek csak 2 kártyába 
kerülnek és csatában a triérészek minden kockára +1
bónuszt kapnak. A lappal kapsz 1 ingyen triérészt, 
amit Athénra/Spártára kell leraknod.
    Kleopátra (Egyiptom): Az építési fázisokban kicse-
rélhetsz egy erőforráskártyát egy adókártyára, vagy
fordítva, a bankkal.



Mitologikus hősök

     Akhilleusz: Győztes csata után kifoszt
annyi épületet, ahány katonai egysége van ott.
     Adónisz: A játékos az áldozati fázis legvé-
gén ingyel elvehet egy istenkártyát. Adónisz
segítségével a játékos fordulónként két isten-
kártyához juthat - egyikük jóindulatát áldo-
zattal nyeri el, a másikét Adónisz segítségével.
    Aiasz: Szárazföldi csatában a játékos bár-
hány kockáját újradobhatja egyszer.

    Ariadné: A csata tartomyában lévő épületek bónuszt
adnak a csatában: minden város és karaván +1-et, min-
den piac és templom +2-t.
    Kasztór és Polüdeukész: Lemásolják egy ellenfélnél
lévő, nem civilizációspeci�kus hős képességét.
    Kirké: A játékos karavánként használhatja légióit, 
hogy megtermeljék az ottani erőforrásokat (szükséges,
hogy a játékosnak legyen befolyásjelzője a tartományon).
Ha van ott piac, az légiókaravánok után járó erőforrá-
sokat is megduplázza.
    Kroiszosz: A játékos építkezhet egy olyan tartomány-
ban, ahová csak most rakott le befolyásjelzőt. Ráadásul 
minden fajtánál az első vásárlás 1-gyel olcsóbb ott (ez 
más engedményekkel nem vonható össze).
    Aeneas: A játékos fordulónként egyszer kijelölhet 
egy tengerzónát, amin úgy átkelhet szárazföldi egysége-
ivel, mintha lenne ott triérésze.
    Gilgames: A játékos ingyen lerakhat egy erdőt egy
új tartományába (akkor, amikor lerakja oda befolyás-
jelzőjét).
    Hamilcar: A játékos szárazföldi csatában bárhány
kockadobásról lemondhat, hogy azok automatikusan
4-esnek számítsanak.
    Héraklész: Fordulónként egyszer a játékos 1 légióját
úgy használhatja, mintha az civilizációjának egy mito-
logikus lénye lenne.
    Imhotep: A játékos számára a világcsodák (így a pi-
ramisok is) 1 kártyával kevesebbe kerülnek. A hősök
ára nem változik.
    Iaszón: Fordulónként egyszer, az építési fázisban, a
játékos megszerezhet egy megszállt karavánt (tehát amin
van légiója). Ezt a játékos csak akkor teheti meg, ha 
saját tartományaiban van olyan hely, ahová le tudja 
tenni a karaván jelzőjét.
    Medusza: Fordulónként egyszer a játékos megtilthat
minden harcot egy olyan tartományban, ahol van kato-
nai egysége. A tiltást még a dobások előtt be kell jelen-
tenie.
    Midasz: A játékos csatában (támadóként vagy véde-
kezőként) le�zetheti az ellenséges sereget: minden 2
adókártyáért (amit a bankba �zet be) átállíthat a saját
oldalára 1 légiót.
    Minósz: A játékosnak a szigeteken minden fajtánál az
első vásárlása eggyel olcsóbb (ez más engedményekkel 
nem vonható össze). Lásd a túldalalon a példát a kérdezz-
feleleteknél.
    Mózes: +2 a főpappá váláshoz, továbbá a játékos szá-
razföldi csapatai átkelhetnek a Boszporuszon, a Messinai-
szoroson, Héraklész oszlopainál (a mai Gibraltár) a ten-
geren - no és persze a Fekete-tengeren is. Ehhez nem 
kell oda triérész. Ugyanezeknél Mózes szomszédságot is
biztosít.
    Pentheszileia: Az amazonok királynője csatában csak
minden 6. (és nem 5.) pont után veszít egy egységet.
    Sába királynője: A játékos zsoldosokat fogadhat. 
Ezek a játékosa fel nem rakott légiói: megvásárlásuk után
bármelyik tartományra felrakhatók, oda is, ahol a játé-
kosnak nincs befolyásjelzője, sőt oda is, amely egy ellen-
félé.
    Spartacus: Fordulónként egyszer, az építési fázisban 
a játékos 1 rabszolgakártya beadásával vásárolhat 1 légi-
ót (más engedményekkel nem vonható össze).
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Az javítja a védekezésemet, ha egy tartományon 2 vagy
több behemótom is van?
     Mind 6-ot ad az összegedhez, de egyébként nem.

A frissen megvásárolt kraken bárhol felmerülhet?
     Igen, de ekkor már nem mozoghat.

A titán támadhat szomszédos triérészeket?
     Igen.

Baált vagy Vulcanust használhatom az építési fázisban, 
hogy az elpusztított épületet utána nyomban meg is
vásároljam?
     Igen.

Ha tengeren szállítom a csapataim, és Poszeidón elpusz-
títja egy trirészémet, a csapataim elvesznek?
     Nem, de a szállítás nem sikerül.

Ízisz képességébe mi a pláne?
     A legfontosabb, hogy kapsz egy olyan erőforrást, amihez más
módon nem juthatsz hozzá. Másrészt reménykedhetsz benne,
hogy a többieknek olyan lapokat adsz, amik nem kellenek ne-
kik (duplumok), így azokat fogják cserére felajánlani. De 
Ízisz gonoszabb módon is használható - előbb-utóbb rá fogsz
jönni, miképpen.

Ha én vagyok a főpap, és nálam van Adónisz, lehetek
első és elvehetem a nekem tetsző két istent?
     Lehetsz első, de Adónisz képessége csak a fázis végén hajtha-
tó végre, miután a társaid már mind elvettek egy istenkártyát
(már amennyiben, ugyebár).

    Antigoné: Miután kiderült, hány kártyát kell cserére
felajánlani a kereskedelmi fázisban, a tulajdonosa dönt-
het úgy, hogy egyáltalán nem vesz részt a kereskedésben.



Stratégiai tanácsok

Szerepek és fázisok
A szerepek rendkívül fontosak; a tapasztalat azt mu-
tatja, hogy az, aki több fordulón át is képes kettőt is
birtokolni, rendszerint meg is nyeri a játékot. Van-
nak, akik a szerepkártyákat győzelmi feltételként 
használják: az a játékos nyeri meg a játékot, aki bár-
melyik három szerepet egyszerre birtokolja.

     A kereskedelmi igazgató előnye egyértel-
mű, mivel így nem kényszerülsz rá kártyák el-
veszítésére, miközben rákényszeríted társaidra
saját ritmusodat: keveset cseréltek, ha neked
majdnem jók a készleteit, és sokat, ha hőst vagy
világcsodát akarsz venni, és 9-es készletre van szük-
séged.
     A főpap is elég hasznos, mivel az istenek képességei 
eltérők, és az nem rossz, ha te választasz elsőként, leg-
erősebb ellenfeled pedig utoljára. Amikor vad harc fo-
lyik a kereskedelmi igazgatói vagy a politikai vezetői
címért, azt könnyen eldöntheti, hogy ki szerzi meg 
magának Baál vagy Vulcanus támogatását.
     A politikai vezetőként te építkezhet először a cso-
dafordulókban (amikor több játékosnak van 9 lapos 
készlete), így ő a többiek előtt választasz, mindenképp 
megszerezve, amit akar, míg ellenfeleid rosszabb válasz-
tásokkal kénytelenek beérni. Máskor meg lehet utolsó,
így úgy vásárolsz, hogy pontosan tudod, milyen erők
gyülekeznek határaidnál - még idejében dönthetsz 
úgy, hogy karavánok helyett légiókba fektetsz. Különö-
sen fontos a játéksorrend, amikor úgy tűnik, többen
is megnyerhetitek a játékot - csak egy győztes van, az,
aki elsőként teljesíti valamelyik győzelmi feltételt!
     A katonai vezető szerepe akkor fontos, amikor hó-
dítasz vagy amikor védekezned kell. Ha egy fordulóban
te jössz utoljára, majd a következőben elsőként, végig-
dúlhatod szomszédait földjeit, még időben visszame-
nekülve a határ saját oldalára. Ha ügyesen választod
meg a játéksorrendet, a téged fenyegető hódító kény-
telen lesz lemondani a támadásról - vagy legalábbis
megosztani az erőit -, mert őt másvalaki fogja fenye-
getni. Végül, ha utolsóként jössz, és a lerohant tar-
tományban megszállsz vagy elpusztítasz akár csak 
egy épületet, azzal újabb szerepkártya birtokába jut-
hatsz.
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Aiasz újradobathat már újradobott
kockát?
     Nem. A rendes dobás után Aiasz bár-
hány kockát újradobhat, de az új eredmény
már nem változtatható meg.

Ha Kasztór és Polüdeukész miutt, példá-
nak okáért, két Adóniszom van, azok
     milyen sorrendben cselekszenek?

     Mindig az eredeti cselekszik először, utána a másolat.

Kirké képessége az arra jó, hogy miután leraktam egy
új tartományra a befolyásjelzőmet, és ott vannak légió-
im, a következő fordulóban is ki tudom használni az
ottani erőforrásokat?
     Igen, és Vulcanus elleni védelemre is jó. 

Kroiszosznál mit is jelent ez a “minden fajtánál az első
vásárlás 1-gyel olcsóbb” pontosan?
     Tegyük fel, hogy egy tartományban 2 karavánt és 3 légiót
szeretnél vásárolni. Az engedmény 1 karavánra és 1 légióra
vonatkozik, a másik karaván és 2 légió ára nem csökken. Mi-
nószra is ez vonatkozik.

Hamilcar automatikus 4-es dobása kombinálható Han-
nibál bónuszával, automatikus 5-össé?
     Igen, elvégre ez “történelmi kombó”.

Héraklész bármilyen mitologikus lénnyé át tudja változ-
tatni ideiglenes a légiót?
     Nem, csak a Héraklészt birtokló játékos saját civilizációjá-
nak mitologikus lényévé.

Midásznál (miként Szép Helénánál) kell, hogy a játékos-
nak legyen fel nem használt légiója?
     Igen, természetesen. Másrészt viszont nem szükséges, hogy
legyen befolyása a tartományban.

 

 



A civilizációj saját
hősei

Ezek a hősök leginkább a civilizációk im-
manens képességeit, “természetes hajlama-
it” erősítik fel; ezért kapjátok meg őket az

alapfelállásnál. Némelyikük különösen hasznos a
játék elején: Hammurabi megkönnyíti a babilóniaiak
terjeszkedését, a rómaik és a görögök olcsó egységeik
tömegével elijesztik potenciális támadóikat. Kleopát-
ra sem csak a játék végén, 9-12 lapos készletek létre-
hozásánál hasznos, hanem az elején is, mivel az áru-
kártyából adókártyát tud csinálni, az pedig átvihető
egyik fordulóról a másikra. Hannibál főleg a csaták
viharában hasznos, de most már az ingyen légiója 
miatt a játék elején is megéri a megvásárlását. Az at-
lantiszi játékos, hála Atlasz képességének, könnyen
ráronthat triérészeivel ellenfeleire, miközben maga
biztonságban meglapul távoli szigetén.

Hősök és világcsodák
Az egyes hősök/világcsodák képességei rendkívül
különbözők, a taktika és a játékhelyzet függvénye,
mikor melyik mennyire hasznos. Nem lehet azt
mondani, hogy vannak jók és vannak rosszak; mind
jó a megfelelő pillanatban. Az árcsökkentő hősök
(ideértve Adóniszt is) nagyon hasznosak a többiek-
től lemaradó játékosnak vagy az amúgy nehezen ter-
jeszkedő civilizációknak (Hellász, Egyiptom). A vé-
delmet adó hősök jobban kellenek a hősöket és vi-
lágcsodákat gyűjtőknek, mivel a többiek mindent
megtesznek a győzelem megakadályozására. A plusz
erőforrásokat adók (a Kolosszus, vagy kevésbé feltű-
nően, de Odüsszeusz) lehetőséget adnak a győzelem-
re akkor is, amikor a kereskedelmi igazgató minden
eszközzel gátolja a kereskedelmet. A támadásokat 
segítő hősök között pedig minden játékstílushoz és
taktikához találni legalább egy-kettőt, akik jól kie-
gészítik azt.

     A kiegészítő új 21 
hőse megannyi “kombót” 
tesz lehetővé. Például Nabukodonozor erőfor-
rásokat kap a kifosztásokért, Akhilleusz pedig
minden egyes katonai egységével tud egyet
fosztogatni; Gilgames és Hammurabi együtt for-
dulónként egy-egy ingyen befolyásjelzőt és erődöt
jelent; Hannibál és Hamilcar automatikus 5-ös do-
básokat jelent; Ariadné mellé hasznos a Mauzóleum,
stb. Néha kettőnél több hős alkotja a kombót: példá-
ul Kleopátra, Antigoné és Imhotep együtt grandiózus
építkezéseket tesz lehetővé...

Istennők és istenek
A játékstílus és a pillanatnyi játékhelyzet függvénye, ki-
nek melyik istentség jelent nagy segítséget. A játék ele-
jén Hermész jól elcserélhető ritka erőforrások tömegét
termeli; Athéné jól jön annak, aki a szerepkártyákra 
hajt. A játék második felében előtérbe kerülnek a Pusz-
títás istenei (Baál, Mars, Poszeidón, Vulcanus), akik
révén a túl messzi vagy túl jól védekező ellenség is meg-
gyengíthető - a játék első részében az erőforrások in-
kább kellenek az építkezésekre, nem jut elég a megszer-
zésükre. Az olyan fordulókban, ahol vadul tombolnak 
a háborúk, Mars vagy Poszeidón a különbséget jelent-
heti diadal és csúfos bukás között.

Mitologikus lények
A lények nagyon erősek és valamennyire rezonálnak a
civilizációjuk gyengeségeire. A görögök a kentaurral
megállíthatják a római légiókat. A titánnal támadhatók
a rómaiak életét megkeserítő triérészek. A játéktábla
két szélén a babilóniak és az atlantisziak vannak: a gri�
és a kraken a mozgási lehetőségeiket javítják. Az egyip-
tomiak a főnix révén olcsóbban tarthatják szinten 
haderejüket. Karthagó pedig a behemótjaival legyen-
gíti az ellenfelek erődjeit és mitologikus lényeit - bár-
milyen erős is a pun sereg, Hannibálnak csak így van
esélye Róma ellen.
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