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 PRZEGLĄD KOMPONENTÓW

Elementy miasta - budynki

Tor tur

AGRICULTURE

ECONOMICS

CONSTRUCTION

CULTURE

MARITIME

SCIENCE

EDUCATION

DEMOCRACY

WARFARE

AUTOCRACY

SPIRITUALITY

THEOCRACY

Farming
Your cities may “Collect” 
Food from Fertile spaces and 
Wood from Forest spaces

Food limit until the 
“Storage” advance 
is acquired 

EvEnt ! EvEnt ! EvEnt !

Bartering
AAA : Exchange up to 
3 resources into Gold or 
Culture tokens (or a mix)

Mining
Your cities may “Collect” 
Ore from Mountain spaces

Art & Sculptures
Pay 1 Cult. token to take a 
“Cult. Influence” action at no 
action cost (once per turn) 

Port
Your cities may “Collect” 
Food from one adjacent  
Sea space

Mathematics
“Engineering” and “Roads” 
can be bought at no Food 
cost

Writing          Academy
Draw 1 Action + 1 Obj. Card  
if you have any Gov. adv. or 
upon getting your first one 

Voting
Pay 1 Mood token to take a 
“Civic Improvement” action 
at no action cost

Tactics              Fortress
• You may “Move” Armies    
• You may use combat 
effects on Action Cards

Nationalism
Get 1 Mood or Culture 
token after “Building” at 
least one Army or Ship

Myths                 Temple
You may pay 1 Mood token 
to avoid reducing a city’s 
mood due to an Event Card

Dogma
• New Temple = Free 
“Theocracy” advance  
• You have a limit of 2 Ideas

Irrigation
• Your cities may “Collect” 
Food from Barren spaces  
• Ignore “Famine” events

Trade Routes
Start of turn: Get 1 Food per 
Settler/Ship within 2 spaces 
of a unique foreign “non-
angry” player city (max. 4)

Engineering
• Reveal the top Wonder 
• AAA : Activate a “non-angry” 
city and build a Wonder

Circus & Sports
“Civic Improvement”: Your  
cities are considered one size 
smaller than they are (min. 1)

Cartography
AAA : Get 1 Culture token and 
1 Idea per region with at least 
one of your Ships (once per turn)

Astronomy
“Cartography” and 
“Navigation” can be 
bought at no Food cost

Philosophy
Get 1 Idea when you get 
a “Science” advance and 
upon getting this advance

Separation of Power
Opponents cannot boost 
“Cult. Influence” range/rolls 
vs. your “happy” cities

Draft
Each “Build” units action: 
A single Army unit may be 
paid for with 1 Mood token

Totalitarianism
Opponents cannot boost 
“Cult. Influence” range/rolls 
vs. your cities with Armies

State Religion
“Increase City Size” with 
a Temple without paying 
any Food (once per turn)

Devotion
Opponents cannot boost 
“Cult. Influence” range/rolls 
vs. your cities with Temples

Storage
You are no longer limited 
to two Food

Currency
Trade routes may in part or 
completely produce Gold 
instead of Food

Sanitation  (Engineering)

• When “Increasing City Size” 
pay 1 Food to get a Settler    
• Ignore “Plague” and 
“Epidemic” events

Monuments
1) Reveal the top Wonder 
2) Pick a Wonder; only you 
may build it and you do so 
at no action cost

Warships
Naval battles + Land battles 
where Armies leave Ships: 
Cancel 1 “hit” in 1st round 

Chemistry
“Metallurgy” can be 
bought at no Food cost

Public Education
Get 1 Idea resource when 
“Collecting” from a city with 
an Academy

Civil Liberties
• AAA : Get 3 Mood tokens     
• “Draft” advance: 1 Army 
unit costs 2 Mood tokens

Siegecraft
Cancel a Fortress’s ability: 
• to attack (pay 2 Wood) 
• to cancel a “hit” (pay 2 Ore)

Absolute Power
Pay 2 Mood tokens to take  
an extra action (once per turn)

Priesthood
Get a “Science” advance 
without paying any Food  
(once per turn)

Conversion
“Cultural Influence”: 
• Success on a roll of 4+ 
• Success = Get 1 Culture token

Husbandry
Pay 1 Food (0 if you have 
“Roads”) to “Collect” from 
Land spaces up to 2 spaces 
away (once per turn)

Taxation  (Currency)

AAA : Pay 1 Mood token 
and get 1 Gold for each city 
you have (once per turn)

Roads  (Engineering)

When you “Move” a unit/ 
group to/from your city: 
• Move 2 spaces (pay 1 Food) 
• Ignore terrain (pay 1 Ore)

Drama & Music
Exchange a Mood token 
into a Culture token or vice 
versa (once per turn)

Navigation  (Cartography)

Ships may “Move” around 
the board to the nearest 
Sea spaces in the direction 
moved

Metallurgy  (Chemistry)

• “Steel Weapons” costs 
neither Food nor Ore. 
• Get 2 Ore if you already 
have “Steel Weapons” 

Free Education
Get 1 Mood token when 
buying an advance using 
Gold, Ideas or a mix of both 
(once per turn)

Economic Liberty
• Your first “Collect” action 
each turn has no action cost  
• Additional “Collect” 
actions cost 2 Mood tokens

Steel Weapons
[Pay +2 Ore to acquire]
Your Armies do +1 “hit” 
the 1st round vs. Armies 
without “Steel Weapons”

Forced Labor
Pay 1 Mood token to have 
your “angry” cities act as 
“neutral” this turn when 
activated (“angry” cities can 
still only be activated once)

Rituals
Resources (excluding Ideas) 
can be spent as Mood tokens 
for “Civic Improvement” at 
a 1:1 rate

Fanaticism
Battle in a city with Temple: 
• +2 CV on first combat roll
•  Lost battle = Get a free Army 
unit in one of your cities

Actions

Units & city-Pieces

Victory Points

stAtUs PhAse

Advance
Found City (needs a settler)

Activate City (then either):
“Build” units 
“collect” resources 
“increase city size”

Move (3 units/groups)

Civic Improvement
Cultural Influence

1 VP per City-piece
1/2 VP per Advance

5 VP per Wonder
2 VP per Objective
Any Event VP

Unit Cost Info

settler no combat. AAA : May found a city

Army unit +1 die for combat

ship unit +1 die for combat. can only be built in 
a sea space with a Port

City-Piece Cost Info

settlement • the foundation of a city 
• cannot be targeted by cultural influence

temple Get one Mood or culture token  
when built

Fortress
During the first combat roll of a battle:  
• +1 die for combat roll 
• cancel a “hit”

Academy Get 2 ideas when built

Port

• city may “Build” ships 
• “Fishing” advance: city may “collect” 
1 Gold or 1 Mood token from a single 
adjacent sea space instead of 1 Food

1) Completed objectives? 
Game ends here after  
6th  Round or if one player has 
no cities.

2) Receive a Free Advance
3) Draw cards  

(1 Action + 1 Objective)

4) Raze size 1 city?

5) Determine First Player

Settler

Event

Objective

Action

Wonder

 Żetony

Jednostki     Cuda

Kostki

  Karty

Plansza gracza
4 plansze graczy

Karta pomocy
4 karty pomocy

8 kości

   Znacznik tury

 4 żywności 4 rudy

20 wskaźników surowców

 4 idei

4 drewna 40 żetonów kultury

4 wskaźniki kultury 4 wskaźniki zadowolenia        1 znacznik
pierwszego gracza

4 żetony wyczerpania

4 złota

  40 żetonów nastroju

     35 osad
        (7 czerwonych, 7 zielonych,
7 niebieskich, 7 żółtych, 7 brązowych) 

7 różnych 
żetonów 
Cudów

192 drewniane kostki

42 karty akcji

 7 kart Cudów

38 kart wydarzeń

32 karty celów 

80 jednostek armii 16 osadników 16 okrętów

28 świątyń
(7 czerwonych, 7 zielonych,
   7 niebieskich, 7 żółtych)  

28 akademii   28 fortec 28 portów

Limit komponentów: 
Wszyscy gracze mają określoną
liczbę komponentów gry. Tzn., że
np. jeden gracz nie może zbudować
więcej niż 16 jednostek armii lub 
7 miast.

Regiony
4 wyjściowe regiony
16 zwykłych regionów

(7 czerwonych, 7 zielonych,
   7 niebieskich, 7 żółtych)  

(7 czerwonych, 7 zielonych,
   7 niebieskich, 7 żółtych)  

(7 czerwonych, 7 zielonych,
   7 niebieskich, 7 żółtych)  

(4 czerwone, 4 zielone,
   4 niebieskie, 4 żółte)  
(4 czerwone, 4 zielone,
   4 niebieskie, 4 żółte)  

(4 czerwone, 4 zielone,
   4 niebieskie, 4 żółte)  

(48 czerwonych, 48 zielonych,
   48 niebieskich, 48 żółtych)  

(16 czerwonych, 16 zielonych,
   16 niebieskich, 16 żółtych, 
           16 brązowych) 

 4 żywności  4 rudy  4 drewna
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Objective Action

    SETUP GRY
1.  Przygotowanie gry jest zgodne z setupem przedstawionym 
     poniżej. Wszystkie zakryte regiony umieszcza się w sposób
     losowy za wyjątkiem regionów wyjściowych graczy, które są
     odsłonięte (zwróć uwagę na to, po której stronie znajduje się 
     obszar Gór). Regiony zakryte to tzw. „nieodkryte” regiony.
2.  W grze 4-osobowej: Określcie w sposób losowy, gdzie kto 
     siedzi.
3.  Każdy gracz bierze planszę gracza, kartę pomocy, kostki,
     budynki oraz jednostki w swoim kolorze. Żetony surowców 
     oraz wskaźniki zadowolenia i kultury umieszczane są na polu
     „0” Skali (patrz str. 5) na planszy gracza – wyjątkiem jest żeton 
      żywności, który jest wykładany na polu „2”.

4.  Każdy gracz umieszcza kostkę na ulepszeniu„Uprawa roli” 
     (Rolnictwo) oraz na ulepszeniu „Górnictwo” (Budownictwo). 
     Każdy gracz rozpoczyna rozgrywkę od tych dwóch ulepszeń. 
5.  Każdy gracz umieszcza budynek osady i osadnika na 
     obszarze Upraw swojego wyjściowego regionu (patrz 
     rys. z prawej).      

6.  Potasuj dokładnie wszystkie talie kart i połóż je 
     obok planszy. Każdy gracz otrzymuje 1 kartę akcji
     i 1 kartę celu (obie zakryte przed innymi graczami).

7. Umieść znacznik tury 
    na pierwszym polu 
    toru tur.

8.  Losowo określ pierwszego gracza
    (np. najwyższy wynik kości) i daj mu 
     znacznik pierwszego gracza.

    Setup dla 2 graczy

Setup dla 4 graczySetup dla 3 graczy
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  PODSTAWOWE POJĘCIA
WAŻNE ZWROTY
AAA: “As An Action ” (Użyj jako akcji) Ten skrót jest
używany na kartach oraz ulepszeniach i oznacza, że mo-
żesz wykonać pewną akcję (zużywając 1 z 3 dostępnych).
Armia: Pojedyncza jednostka armii lub grupa takich 
jednostek na danym obszarze. Dotyczy to również
jednostek barbarzyńców.
Bitwa: Ilekroć armia wkracza na obszar z obcymi 
jednostkami (wliczając osadników) lub do obcego miasta
(nawet bez obrony). Jeśli znajduje się tam jakiś przeciwnik,
to bitwa jest rozstrzygana w rundach walki.

Zdobycie: Miasto zostaje zdobyte, kiedy atakująca 
armia gracza jest sama na obszarze z obcym miastem.
Od tej chwili miasto należy do atakującego gracza.

Miasto: Dowolna osada (składająca się z co najmniej 
budynku osady) należąca do gracza lub barbarzyńców.

Region: Plansza główna zbudowana jest z płytek - 
regionów. Regiony mogą być odkryte (pokazują jakiś
teren) lub nieodkryte, co oznacza, że nie zostały jeszcze
zbadane i gracze nie wiedzą, jakie zawierają tereny.

Obszar: Odkryty region zbudowany jest z 4 obszarów.
Każdy obszar to jakiś typ terenu produkującego surowiec.
Czasami będziesz musiał policzyć odległość między 
jednostkami lub miastami. Robiąc to, możesz przechodzić
przez wrogie miasta, armie i obszary Morza, ale nie 
możesz przechodzić przez nieodkryte regiony.

ZWYCIĘSTWO
Gra kończy się po 6 rundach lub wcześniej jeśli jeden
z graczy nie posiada żadnego miasta w momencie, gdy
rozpoczęła się faza statusu. Zwycięzcą jest gracz z naj-
większą liczbą punktów zwycięstwa (PZ).

Każdy gracz liczy swoje PZ (włącznie z połówkami):
• 1 PZ za każdy twój budynek znajdujący się na planszy
• 1/2 PZ za każde ulepszenie, które posiadasz
• 5 PZ za Cud
• 2 PZ za każdy zrealizowany cel
• karty wydarzeń (tylko kilka z nich daje PZ)

Jeśli gracze zremisowali na punkty, wówczas wygrywa 
ten, kto  wybudował Wielkie Piramidy. W przeciwnym 
przypadku sprawdzają po kolei powyższą listę zaczynając 
od góry. Zwycięzcą jest gracz z największą liczbą PZ za 
swoje budynki, a jeśli nadal remisują, wygrywa ten, kto ma 
najwięcej PZ za usprawnienia itd. Jeśli nadal jest remis, 
wówczas gracze dzielą się zwycięstwem.

Uwaga: Na str. 23 znajduje się wariant „Zmienny koniec gry”,
w którym  gra może skończyć się wcześniej lub później niż po
rundzie 6.

SUROWCE
W grze występuje 5 rodzajów surowców. żywność, ruda
i drewno są zbierane z obszarów przyległych do twoich miast,
podczas gdy idee i złoto otrzymuje się z ulepszeń i budynków.

Idee mogą zastępować żywność podczas zakupu ulepszeń,
a złoto to „joker” surowców naturalnych i można go użyć jako
ich zamiennika.

JEDNOSTKI
W grze występują trzy typy jednostek.
•  osadnicy:  Mogą zakładać miasta, ale nie mogą walczyć.
•  jednostki armii:  Mogą walczyć i zdobywać miasta.
•  okręty:  Mogą przewozić jednostki lądowe i walczyć  
   z innymi okrętami.

POZIOM KULTURY & ZADOWOLENIA
Wskaźniki kultury i zadowolenia pokazują maksymalną liczbę
żetonów kultury i nastroju, jaką możesz mieć. 

Niektóre ulepszenia posiadają niebieską (kultura) lub żółtą
(zadowolenie) obwódkę. Ilekroć kupujesz takie ulepszenie, 
przesuwasz odpowiedni wskaźnik na Skali swojej planszy 
gracza. Kiedy osiągniesz pole „8” (najwyższą liczbę na Skali),
wskaźnik już tam pozostaje, nawet jeśli zdobędziesz kolejne 
ulepszenie.

ŻETONY KULTURY & NASTROJU
Za każdym razem, gdy kupisz ulepszenie z żółtą lub niebieską 
obwódką, otrzymujesz dodatkowo odpowiedni żeton (kultury 
dla ulepszenia z niebieską obwódką i nastroju dla ulepszenia 
z żółtą). Jeśli twój poziom kultury/zadowolenia wynosi już 8,
nadal dobierasz  żeton, nawet jeśli wskaźnik pozostaje w miej- 
scu (aczkolwiek nadal nie możesz mieć więcej niż 8 żetonów 
danego rodzaju).

Żetony nastroju są używane podczas akcji „Poprawa nastrojów
społecznych”, a żetony kultury w akcji „Wpływ kulturalny” oraz 
podczas budowy Cudów. Tylna strona żetonu nastroju jest
czerwona i przedstawia rozzłoszczoną twarz, używaną do 
zaznaczania „rozzłoszczonego” miasta.

żywność  ruda  ideadrewno  złoto

Naturalne surowce

Jednostka lądowa: Dowolna  jednostka (armia lub 
osadnik), która porusza się po obszarach lądowych 
(wszystkie typy obszarów, za wyjątkiem Mórz).

Specjalne surowce
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    PustyniaPustynia

GóryGóry

UprawyUprawy

  LasyLasy

Wyjściowy
    region

SKALA
Każdy gracz posiada planszę gracza. Jej górna część jest
nazywana Skalą i składa się z pół ponumerowanych od 0
do 8. Na początku gry umieść wskaźniki kultury i zadowo-
lenia na polu „0” wraz z innymi wskaźnikami surowców 
(wyjątek: wskaźnik żywności, który należy umieścić na „2”).
Kiedy otrzymasz surowce, przesuń odpowiedni wskaźnik 
w prawo, a kiedy je wykorzystasz – w lewo.

Wskaźniki kultury i zadowolenia przesuwasz tylko w prawo,
gdy kupujesz ulepszenie oznaczone odpowiednim kolorem.

Ważne: Na polu 2 (II) znajduje się napis “Limit żywności 
do chwili zakupu ulepszenia „Magazynowanie””. To 
oznacza, że dopóki nie zdobędziesz ulepszenia  „Maga-
zynowanie”, nie możesz mieć więcej niż dwie żywności. 
Pola 3 (III), 5 (V) i 7 (VII) posiadają napis „Wydarzenie!”.
To oznacza, że za każdym razem, gdy wskaźnik kultury 
lub zadowolenia osiągnie takie pole, musisz dociągnąć 
kartę wydarzenia (patrz: karty wydarzeń, str. 13). Oba
wskaźniki aktywują  Wydarzenie, co oznacza, że poten-
cjalnie możesz w trakcie gry dociągnąć do 6 kart wydarzeń.

Poziom surowców oraz kultury i zadowolenia nie może 
nigdy przekroczyć 8, ani spaść poniżej 0.

ULEPSZENIA
Druga część planszy gracza zawiera ulepszenia. Znajduje
się tam 12 kategorii, a każda z nich zawiera 4 ulepszenia
(str. 20-22 podają więcej szczegółów na ich temat).
Niektóre ulepszenia i karty zawierają skrót „AAA” od zwrotu
„As  An  Action” („jako akcję”) i  oznacza to, że wykonanie
tego, co podaje tekst, kosztuje jedną z 3 dostępnych akcji.
Obok każdego ulepszenia znajdującego się najwyżej w
kategorii „Żegluga”, „Edukacja”, „Sztuka wojny” i „Ducho-
wość” są podane nazwy odpowiednich budynków miasta. 
To oznacza, że takie ulepszenia są niezbędne do ich
wybudowania.

PLANSZA GRACZA & KARTA POMOCY

Czerwony tekst, znajdujący się obok kilku ulepszeń, 
oznacza, że zakup tych ulepszeń wymaga wcześniejszego
posiadania podanego na kolorowo ulepszenia.
Trzy kategorie ulepszeń znajdujące się na szarym tle, to
rodzaje rządów państwowych.
To wszystko zostało dokładnie opisane na str. 7.

KARTA POMOCY
Karta pomocy jest używana do gromadzenia żetonów
nastroju i kultury oraz zawiera najważniejsze informacje. 
Kiedy dobrze poznasz tę grę, możesz grać bez niej, a 
żetony możesz gromadzić na ostatnim polu Skali (VIII).

REGIONY
Plansza w „Clash of Cultures” powstaje z kilku regionów
położonych spodem do góry. W trakcie rozgrywki są one
stopniowo odsłaniane, tworząc za każdym razem wyjątko-
wy krajobraz. Na początku, jedynymi odsłoniętymi regio-
nami są regiony wyjściowe graczy.
Wszystkie regiony są złożone z 4 obszarów – każdy  
z terenem jednego rodzaju, dostarczającym odpowiedni 
surowiec.

Uprawy  żywność

Góry       ruda

Lasy       drewno

Morze     żywność 
    (wymagane „Rybołówstwo”)

Pustynia  żywność  
(wymagana „Irygacja”)

Uwaga: Wyjściowe regiony są dwustronne. Strony różnią się

wzajemnym rozmieszczeniem Gór i Lasów. To, która strona

regionu zostanie użyta, zależy od podanego setupu rozgrywki.
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MIASTA
ZAKŁADANIE MIAST
Osadnicy mogą zakładać miasta wykonując akcję. Więcej 
szczegółów znajdziesz na str. 8.

ROZMIAR MIASTA
Miasta mogą urosnąć do rozmiaru 5 (podstawowa osada 
+ cztery pozostałe budynki miasta). Rozmiar miasta jest 
równy liczbie budynków w mieście. Np. miasto z osadą,
świątynią i fortecą ma rozmiar 3.
Rozmiar miasta ma wpływ na:

● Liczbę surowców, które miasto może „Zebrać”
● Liczbę jednostek, które miasto może „Zbudować”
● Siłę „Wpływu kulturalnego (str. 10)

 LIMIT ROZMIARU
Jeśli chcesz zbudować duże miasta, potrzebujesz dużej
cywilizacji. Miasto nie może urosnąć do rozmiaru większego 
niż liczba miast, które posiadasz. Np. jeśli posiadasz trzy 
miasta, to żadne z nich nie może urosnąć bardziej niż do 
rozmiaru 3. Jednakże, jeśli raz miasto urosło do pewnego 
rozmiaru, to pozostaje takie, nawet jeśli ty stracisz inne 
miasta.

ELEMENTY MIASTA

Osada
Osady są tymi elementami, które pozwalają
założyć nowe miasta i określają, kto jest ich
właścicielem.

Akademia (wymaga ulepszenia 
                      „Piśmiennictwo”)
Po jej wybudowaniu dobierz 2 idee.

Świątynia (wymaga ulepszenia „Mity”)
Po jej wybudowaniu dobierz 1 żeton 
nastroju lub 1 żeton kultury. 

Port* (wymaga ulepszenia „Rybołówstwo”)
● Miasto może „Budować” okręty
● Ulepszenie „Rybołówstwo”: Miasto może 
„Zbierać” 1 złoto lub 1 żeton nastroju z jednego, 
sąsiadującego obszaru Morza zamiast żywności. 

Jedną z twoich akcji jest „Powiększenie miasta”. Ten wzrost
jest reprezentowany poprzez pozostałe elementy miasta 
(patrz Aktywowanie miasta: Powiększenie miasta, str. 8). 
Każdy z nich daje określone korzyści, ale wymaga również,
abyś posiadał pewne ulepszenie zanim go zbudujesz.
Jedynie twierdza i port dodają pewne zdolności
miastom, w których są wybudowane.

* Porty mogą być budowane jedynie w tych miastach, które sąsiadują
   z obszarem Morza. Budynek portu musi być umieszczony  tak, aby
   zachodził na obszar Morza. Ten obszar Morza jest jedynym 
   miejscem, gdzie miasto może budować okręty.

Forteca (wymagane ulepszenie 
                 „Taktyka”)
Podczas pierwszej rundy walki:
● +1 kość do bitwy
● Anuluje jedno „uderzenie”.

● Karty wydarzeń: Naturalne i kulturalne klęski takie jak
trzęsienie ziemi, głód i wojny cywilne mogą zredukować 
nastrój miast.

● Zdobycie miasta: Jeśli miasto zostanie przejęte przez 
innego gracza, staje się „rozzłoszczone”.

● Atak barbarzyńców:  Jeśli  barbarzyńcy zaatakują 
miasto zadając jedno lub kilka „uderzeń”, nastrój miasta 
zostaje zredukowany (patrz Barbarzyńcy, str. 13).

NASTRÓJ MIASTA
Miasta mogą mieć trzy różne statusy nastroju: „neutralne” 
(zaczynają z nim wszystkie nowe miasta), „rozzłoszczone” 
oraz „zadowolone”. „Zadowolone” miasto jest zaznaczane 
poprzez umieszczenie w jego osadzie żetonu nastroju żółtą 
stroną do góry, podczas gdy czerwoną stroną oznacza się 
„rozzłoszczone” miasto. Miasta bez żetonu nastroju są „neu-
tralne”.
● ”Zadowolone” miasta liczą się jak miasta o 1 rozmiar 

większe podczas „Zbierania” surowców oraz „Budowy” 
jednostek. Np. „zadowolone” miasto rozmiaru 2 może, po 
jego aktywowaniu, „Zebrać” 3 surowce zamiast tylko 2.

● ”Rozzłoszczone” miasta są uważane za miasta o 
rozmiarze 1 podczas „Zbierania” i „Budowania”. Dodatkowo,
nie mogą zwiększyć swojego rozmiaru i mogą być aktywo-
wane tylko raz na turę.

Nastrój miasta poprawia się przy użyciu akcji „Poprawa na-
strojów społecznych” (patrz str. 10).

 

Nastrój miasta może się pogorszyć w następują-
cych sytuacjach:
● Wielokrotne aktywowanie: jeśli aktywujesz miasto 

więcej niż raz na turę, nastrój miasta zostaje zredukowany
o jeden stopień za każdym razem, na koniec każdej dodat-
kowej aktywacji. Zatem, jeśli aktywujesz „zadowolone” 
miasto drugi raz, staje się ono „neutralne”. Jeśli aktywujesz 
je trzeci raz, staje się „rozzłoszczone”.  Obniżenie nastroju, 
podczas wielu aktywacji, wykonuje się jako ostatnią czyn-
ność tej akcji.

Przykład: Phil ma „zadowolone” miasto rozmiaru 3 i aktywuje  je, 
aby „Zebrać” surowce. To pozwala mu zebrać 4 surowce (3 za 
rozmiar miasta i 1 za to, że miasto jest „zadowolone”). Następnie 
aktywuje je ponownie i „Zbiera” kolejne 4 surowce. 
Jednakże, po zebraniu tych surowców, nastrój miasta obniża się 
do  „neutralnego”. Aktywowanie miasta trzeci raz pozwoliłoby 
„Zebrać” 3 surowce (bazując na rozmiarze miasta). Miasto powin-
no teraz stać się „rozzłoszczone”. Podczas następnych aktywacji 
będzie dostarczać tylko 1 surowiec, dopóki nie poprawi się jego 
nastroju.
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   PRZEBIEG GRY

E ! E ! E !

AAA : Exchange up to 

RUNDA
Gra dzieli się na rundy i tury. W każdej rundzie gracze 
wykonują trzy tury.

Podczas swojej tury, gracz może wykonać trzy akcje, po 
czym swoją turę rozpoczyna gracz siedzący po lewej.
Kiedy każdy gracz wykonał trzy tury, a w każdej z nich 
trzy akcje, kończy się runda, a zaczyna faza statusu. Po 
fazie statusu rozpoczyna się kolejna runda. Znacznik tur 
jest  używany do śledzenia wykonanych rund i tur.
3-osobowa gra Adele, Billa i Chrisa wyglądałaby nastę-
pująco:

Runda 1
1 tura Adele: 3 akcje
1 tura Billa: 3 akcje
1 tura Chrisa: 3 akcje
…
3 tura Billa: 3 akcje
3 tura Chrisa: 3 akcje 

 . . . 

Faza statusu — następnie przejście do rundy 2

AKCJE
W każdej turze gracz wykonuje 3 akcje. Akcje mogą być
wykonane w dowolnej kolejności i wielokrotnie (chociaż 
„Wpływ kulturalny” może zakończyć się sukcesem tylko 
raz na turę).
Możliwe do wykonania akcje:
1 – Ulepszenie
2 – Założenie miasta
3 – Aktywowanie miasta (wybierz jedno):

● „Zbuduj” jednostki
● „Zbierz”surowce
● „Powiększ miasto”

4 – Ruch jednostkami (max. 3 jednostki/grupy)
5 – Poprawa nastrojów społecznych
6 – Wpływ kulturalny

1 - ULEPSZENIE
Wybierz akcję „Ulepszenie”, jeśli chcesz kupić ulepszenie.
Standardowy koszt zakupu ulepszenia to 2 żywności 
(lub idee, które zastępują żywność w stosunku
1:1 podczas zakupu ulepszenia). Umieść kostkę na 
planszy gracza obok ulepszenia, które właśnie kupiłeś.
Jeśli jest ono oznaczone niebieską obwódką (kultura) lub 
żółtą (zadowolenie), przesuń odpowiedni wskaźnik o jedno
pole w prawo na Skali i dobierz 1 odpowiedni żeton.

Ilekroć bierzesz ulepszenie w nowej kategorii, musisz wybrać
to, które znajduje się najwyżej – nie ma wyjątków. Kiedy już
masz ulepszenie znajdujące się najwyżej w danej kategorii,
możesz w dowolny sposób kupować pozostałe ulepszenia
w tej kategorii, za wyjątkiem tych z warunkami wstępnymi.

Warunki wstępne
Pięć ulepszeń posiada z boku czerwony tekst podający
jakie ulepszenie z tej samej kategorii trzeba posiadać 
wcześniej. Przykładem są „Drogi”, które wymagają 
wcześniejszego posiadania ”Inżynierii”.

Rodzaje rządów państwowych
Trzy kategorie, znajdujące się na szarym tle to kategorie
rządów państwowych.
Aby uzyskać dostęp do zakupu ulepsze-
nia leżącego najwyżej w kategorii rządów,
należy zdobyć wcześniej odpowiednie,
inne ulepszenie. Przykładem jest „Mobi-
lizacja”, która może prowadzić do „Nacjo-
nalizmu” (wskazane jest to przez strzałkę,
która tam kieruje).Jeśli już posiadasz 
ulepszenie z góry kategorii rządów, 
Możesz teraz kupować dowolne inne 
ulepszenia z tej samej kategorii tak, jak 
zwykłe ulepszenia.

 Uwaga: Możesz posiadać ulepszenia tylko
z jednej kategorii rządów. Jeśli kupisz  ulep-
szenie z innej kategorii rządów, musisz prze-
rzucić kostki ze starej kategorii do dowolnie
wybranych ulepszeń nowej kategorii.

Wszystkie zdolności lub  efekty ulepszeń,
trwające przez całą turę, przestają natych-
miast obowiązywać z chwilą usunięcia tych ulepszeń.

Przykład:  Adele posiada trzy ulepszenia „Autokracji”. Później,
w trakcie gry, kupuje ulepszenie „Głosowanie” (kategoria 
„Demokracja”). Zamiast umieszczać tam nowe kostki, przenosi 
kostki z trzech ulepszeń „Autokracji”i umieszcza na dowolnie 
wybranych ulepszeniach „Demokracji” (jednym z nich musi być 
oczywiście „Głosowanie”).

Dostęp do budynków miasta
Zauważ, że przy ulepszeniach „Rybołówstwo”, „Piśmien-
nictwo”, „Taktyka” i „Mity” znajdują się nazwy budynków
miasta. To oznacza, że takie ulepszenie jest wymagane,
aby zwiększyć rozmiar miasta za pomocą wymienionego
obok budynku (patrz Aktywowanie miast: Powiększenie
miasta, str. 8).

DLACZEGO ŻYWNOŚĆ?
Wszystkie ulepszenia kosztują 2 żywności. Jest tak 
dlatego, ponieważ zgodnie z historią, nadwyżki żywności
były niezbędne do rozwoju technologicznego i kulturowe-
go. To oznaczało, że mniej ludzi poświęcało swój czas na 
produkcję żywności niezbędną do przetrwania, a reszta
mogła wybrać inną drogę życia taką jak zostanie rze-
mieślnikiem, duchownym, nauczycielem, artystą, filozo-
fem lub żołnierzem.
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LasyLasy

żywność

żywność 
(wymagane „Rybołówstwo”)/(wymagana „Irygacja”)

żywność 

ruda drewno

2 – ZAŁOŻENIE MIASTA
Kiedy twój osadnik znajduje się na obszarze, gdzie chcesz
zbudować miasto, możesz wykorzystać akcję na założenie
jednego miasta. Zastąp osadnika osadą. Założenie kilku
miast wymaga tyle samo akcji (i tyle samo osadników).
Osadnicy mogą zakładać miasta na obszarach, które nie są
Pustyniami oraz nie ma tam:
● miast
● obcych jednostek

3 – AKTYWOWANIE MIASTA
Możesz wykorzystać akcję do aktywowania miasta i wyko-
nania jednej z trzech czynności: „Zebrania” surowców, 
„Budowy” jednostek lub „Powiększenia miasta”.
Jeśli aktywujesz to samo miasto drugi lub trzeci raz w tej
samej turze, twoi mieszkańcy zareagują na to negatywnie
i będziesz musiał za każdym razem obniżać nastrój miasta
o 1 stopień (patrz Nastrój miasta, str. 6).

 
Możesz „Zbudować” tyle jednostek, ile wynosi rozmiar
miasta (+1 jeśli jest „zadowolone” i tylko 1 jeśli jest „roz-
złoszczone”).  Możesz „Zbudować” dowolną kombinację
jednostek, chociaż okręty można budować tylko w mieś-
cie z portem.

Ograniczenia 
Istnieje ograniczenie, które miasta mogą się powiększyć:
● „Rozzłoszczone” miasta nie mogą rosnąć.
● Miasto nie może urosnąć do rozmiaru większego niż 

liczba miast, jakie posiadasz.
● Miasta mogą mieć tylko po jednym rodzaju każdego 

budynku.

Religia państwowa (Duchowość): 
„Powiększ miasto” ze świątynią bez płacenia żywności

osadnik 2 żywności

armia 1 żywność, 1 ruda

okręt 2 drewna
Nowe jednostki lądowe umieszcza się w mieście, pod-
czas gdy okręty na obszarze Morza obok portu. Jeśli
znajduje się tam obcy okręt, natychmiast rozpoczyna 
się bitwa morska.
Limit wystawiania armii
Nie możesz nigdy mieć więcej niż 4 jednostki armii na 
tym samym obszarze (jednostki armii na okrętach się 
nie liczą). Okręty i osadnicy nie posiadają takiego limitu.

ZBIERANIE SUROWCÓW
Możesz „Zebrać” liczbę surowców równą rozmiarowi 
miasta (+1 dla „zadowolonego” i tylko 1 dla „rozzłoszczonego”). 
Możesz „Zbierać” z obszaru, na którym zbudowano miasto
i z obszarów przyległych do niego. Możesz „Zbierać” su-
rowce tylko z podanych obszarów raz na aktywację. Zatem
miasto rozmiaru 4 może „Zebrać”  4 surowce, ale tylko 1 
rudę, jeśli ma dostęp tylko do 1 obszaru Gór. Rodzaj 
surowca, jaki możesz „Zebrać” z danego obszaru zależy 
od typu terenu:

Aby powiększyć miasto, musisz zapłacić 1 żywność, 1
rudę i 1 drewno. Wybierz budynek, który ma reprezento-
wać rozwój miasta i dołóż do miasta. Każdy budynek ma
szczególną własność i wymaga specyficznego ulepsze-
nia, które jest niezbędne do jego wybudowania (patrz
Miasta,str. 6).

Kanalizacja (Budownictwo): 
● Kiedy „Powiększasz miasto” , zapłać 1 żywność, aby

otrzymać osadnika
● Ignorujesz wydarzenia „Plaga” i „Epidemia”

Nie możesz nigdy „Zbierać” surowców z obszarów:
● z innym miastem, niezależnie od właściciela
● z obcymi jednostkami

POWIĄZANE ULEPSZENIA
Magazynowanie (Rolnictwo): Nie jesteś już ograniczony
do 2 żywności. 

      GóryGóry      UprawyUprawy

          MorzeMorze     PustyniaPustynia

POWIĘKSZENIE MIASTA

POWIĄZANE ULEPSZENIA

BUDOWA JEDNOSTEK

Irygacja (Rolnictwo): ● Twoje miasta mogą „Zbierać”
żywność z obszarów Pustyni  ● Ignorujesz wydarzenia „Głód” 

Hodowla (Rolnictwo):  Zapłać 1 żywność (0, jeśli posiadasz
„Drogi”), aby „Zebrać” z  obszarów lądowych znajdujących 
się w odległości do 2 obszarów (raz na turę).

Rybołówstwo (Żegluga): Twoje miasta mogą „Zbierać”
żywność z jednego, przyległego obszaru Morza.

Wolność ekonomiczna (Demokracja):
● Twoja pierwsza akcja „Zbierania” w każdej turze jest bez

kosztu akcji
● Kolejne akcje „Zbierania” kosztują po 2 żetony nastroju
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4 – RUCH JEDNOSTEK
Akcja „Ruchu” pozwala tobie przemieścić do trzech jed-
nostek lub grup jednostek. Grupa jest zdefiniowana jako 
liczba jednostek wyruszających z tego samego obszaru
(w tym samym czasie). Od ciebie zależy, w jakiej kolejno-
ści przesuniesz wybrane jednostki/grupy. Jednostki znaj-
dujące się na tym  samym obszarze, nie muszą się prze-
mieszczać do tego samego punktu docelowego (lub w tym 
samym czasie), ale są wówczas traktowane jako dwie (lub
więcej) różne grupy. Bitwa zostaje wywołana, gdy twoje
jednostki wkroczą na obszar z obcymi jednostkami lub 
miastami. Bitwy są rozstrzygane natychmiast, gdy zostaną
wywołane i muszą być zakończone zanim poruszysz kolej-
nymi jednostkami/grupami (patrz  Walka, str. 12).
Jednostki lądowe poruszają się o 1 obszar na akcję „Ruchu”,
podczas gdy okręty mogą się przemieszczać pomiędzy do-
wolnymi połączonymi obszarami Morza (patrz Ruch okrętów
poniżej).
Ważne: Nie możesz przemieszczać jednostek armii, dopóki
nie zdobędziesz ulepszenia :Taktyka” (ale nadal możesz 
„Budować” armie i walczyć, jeśli jesteś atakowany.

Nie możesz mieć nigdy więcej niż 4 jednostki armii na
tym samym obszarze lądowym (jednostki armii na okrę-
tach nie liczą się do tego limitu, ale na każdym okręcie
może być ich maksymalnie do 2).

Ulepszenie „Nawigacja”
Kiedy już zdobędziesz ulepszenie „Nawigacja”, twoje okręty
mogą przemieszczać się wokół planszy od jednej grupy
obszarów Morza do pierwszego dostępnego obszaru lub
grupy obszarów Morza, zgodnie z kierunkiem żeglugi.
Należy pamiętać, że nie można ominąć nieodkrytych regio-
nów, ale poprzez przemieszczenie się na nie, można je w ten
sposób odkryć. Patrz Eksploracja okrętami, str. 19.

Transport jednostek
Każdy okręt może przewozić dwie jednostki lądowe. 
Zamiast poruszać się po lądzie, możesz przenieść jed-
nostki lądowe na okręt znajdujący się na przyległym
obszarze Morza lub, jeśli już znajdują się na okręcie, 
wysadzić je na przyległym obszarze lądu. Możesz rów-
nież, w trakcie tej samej akcji „Ruchu”, przesuwać 
zarówno okręty jak i jednostki lądowe tak długo, jak poru-
szasz nie więcej niż trzema jednostkami/grupami, i każdą 
z nich tylko o jeden obszar, na akcję.
Przykład: Bill chce przenieść armię na okręt, przesunąć okręt, 
a następnie wysadzić armię na brzeg.

1-sza akcja „Ruchu”: Przenosi armię na okręt znajdujący się
na przyległym obszarze Morza. Następnie przesuwa okręt 
(z armią) do punktu docelowego. Ponieważ poruszył na razie
dwie jednostki/grupy (armię i okręt), mógłby jeszcze przenieść
trzecią jednostkę/grupę znajdującą się gdzieś na planszy.

2-ga akcja „Ruchu”: Ponieważ w pierwszej akcji armia weszła
na okręt, to druga akcja „Ruchu” zostaje wykorzystana do 
opuszczenia okrętu.  Po wysadzeniu armii, Bill może jeszcze 
poruszyć  dwiema jednostkami/grupami (włącznie z okrętem,
który mógłby odesłać, aby przewiózł więcej ludzi).

Porada odnośnie wyjaśniania zasad: Rozważ powstrzymanie 
się od omawiania szczegółowego poruszania się okrętów, dopóki nie 
zostanie odkryta część planszy z obszarami Morza. Po prostu oświadcz,
że okręty są częścią gry i mogą przewozić do 2 jednostek lądowych. 
Wspomnij, że mogą się poruszać do dowolnych, połączonych, obszarów 
Morza, a z „Nawigacją” wokół planszy. Kiedy zostanie odkryta większa 
część planszy, możesz pokazać w szczegółach, jak okręty się 
poruszają.

RUCH NA LĄDZIE
Każda jednostka lub grupa może być przesuwana o jeden 
obszar na akcję „Ruchu”. Jednakże, możesz przemieścić
je o kilka obszarów podczas swojej tury wybierając wielo-
krotnie akcję „Ruchu”, aczkolwiek jest kilka ograniczeń:
● Bitwy: Jednostki, które brały udział w bitwie (włączając

w to zdobywanie miasta), nie mogą być znowu prze-
mieszczone w tej samej turze.

Osadnicy 
Osadnicy nie mogą być przesunięci na ten sam obszar, 
co obce jednostki lub miasta, o ile nie są częścią armii.

Taktyka (Sztuka wojny):  
● Możesz „Poruszać” armiami

Drogi (Inżynieria): 
Kiedy „Poruszasz” jednostkę/grupę do/z twojego miasta:

 
RUCH OKRĘTÓW
Okręty, inaczej niże jednostki lądowe, które poruszają się
o jeden obszar na akcję, mogą przemieszczać się w do-
wolny sposób pomiędzy połączonymi obszarami Morza.
Np. jeśli okręt znajduje się na jednym z sześciu połączo-
nych obszarów Morza, może przenieść się na dowolny z
nich za pomocą jednej akcji „Ruchu”. Musisz stale śledzić
trasę, którą płyniesz, bo możesz być zmuszony do zatrzy-
mania się i stoczenia bitwy, gdy wpłyniesz na obszar z ob-
cym okrętem. Okrętów które stoczyły bitwę, nie można
przemieszczać znowu w tej samej turze.

Nie można
użyć „Nawigacji”
do ominięcia 
nieodkrytych regionów

LIMIT WYSTAWIANIA ARMII

POWIĄZANE ULEPSZENIA

● Góry: Jednostki, które weszły na obszar Gór, nie mogą 
być znowu przemieszczane w tej samej turze.

● Lasy: Jednostki, które weszły na obszar Lasów, mogą 
być przemieszczone znowu,  o ile nie wywoła to bitwy.

● Możesz używać efektów walki z kart akcji

● Przesuń o 2 obszary (zapłać 1 żywności)
● Ignorujesz teren (zapłać 1 rudę)

Przykład: Gracz z czerwonym okrętem posiada „Nawigację”.
Może popłynąć w lewo, przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara, na dowolny obszar Morza znajdujący się na północy
lub popłynąć w prawo, na nieodkryty jeszcze region (ale da-
lej już nie może).

Jednostki lądowe mogą opuścić okręt, który uczestniczył
w bitwie. Jednakże, jednostki lądowe, które walczyły, nie
mogą wejść na statek.
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5 – POPRAWA NASTROJÓW
     SPOŁECZNYCH

6 – WPŁYW KULTURALNY

● Podnieś nastrój miasta o jeden poziom płacąc liczbę
żetonów nastroju równą rozmiarowi miasta.

● Dopóki masz wystarczająco dużo żetonów nastroju,
możesz, podczas jednej akcji, podwyższać nastrój 
tylu miast, ilu chcesz, w tylu krokach, ile chcesz. Zwiększanie twojego Wpływu kulturalnego:

● Dodaj +1 do zasięgu miasta za każdy wydany przez ciebie 
żeton kultury.

● Dodaj +1 do wyniku na kości za każdy wydany przez ciebie
żeton kultury (po rzucie kością).

Przykład: Masz miasto rozmiaru 3 w odległości 4 obszarów od 
obcego miasta. Docelowe miasto ma rozmiar 2, więc może być 
celem . Jednakże, aby móc „dotrzeć” z wpływem kulturalnym do 
tego miasta, musisz zapłacić 1 żeton kultury, by zwiększyć zasięg 
wpływu o 1 (gdyż twoje miasto ma rozmiar 3). Następnie rzucasz 
kością i otrzymujesz wynik 3 (a potrzeba 5 lub 6). Wydając 2 dodat-
kowe żetony kultury, dodajesz  +2 do uzyskanego wyniku i otrzy-
mujesz w sumie 5 – czyli sukces! Wymieniasz teraz jeden z budyn-
ków w docelowym mieście na identyczny w swoim kolorze.

Przykład: Miasto rozmiaru 2 jest „rozzłoszczone”. Aby poprawić
nastrój miasta potrzebujesz 2 żetonów nastroju. Jeśli chcesz po-
prawić nastrój „rozzłoszczonego”miasta od razu do „zadowo-
lonego”,  musisz zapłacić w sumie 4 żetony nastroju (2, aby sta-
ło się „neutralne” i kolejne 2, aby stało się „zadowolone”). To
wszystko możesz zrobić w jednej akcji.

Akcja „Poprawa nastrojów społecznych” pozwala podwyż-
szyć poziom zadowolenia miast.  Kiedy wybierzesz tę 
akcję, możesz podnieść poziom zadowolenia w jednym
lub w kilku miastach, w tylu krokach, ile chcesz, tak długo,
jak długo masz wystarczającą liczbę żetonów nastroju.
Aby poprawić nastrój miasta o jeden poziom, musisz za-
płacić tyle żetonów nastroju, ile wynosi rozmiar tego miasta.
Jeśli masz wystarczającą liczbę żetonów, możesz pod-
wyższyć poziom zadowolenia miasta od razu o dwa pozio-
my (np. od razu od „rozzłoszczonego” do „zadowolonego”).

Użyj jednego z twoich miast, aby wywrzeć wpływ kulturalny
na innym mieście. Docelowe miasto musi mieć rozmiar co naj-
mniej  2 i znajdować się w zasięgu twojego miasta. Zasięg 
wpływu kulturalnego miasta jest równy jego rozmiarowi (rze-
czywistemu rozmiarowi – nie zmodyfikowanemu przez nastrój). 
Dla przykładu, miasto rozmiaru 4 może wywierać wpływ kultu-
ralny na miasta leżące w odległości co najwyżej 4 obszarów.
Wskaż miasto, które jest twoim celem i rzuć kością. Wynik 5 
lub 6 oznacza sukces:

● Sukces: Zamień jeden z budynków miasta (ale nie osadę)
na identyczny twojego koloru – to skuteczne zdobycie PZ 
kosztem właściciela miasta (lub innego gracza, jeśli miał 
tam swoje wpływy).

Zwiększanie twojego Wpływu kulturalnego:
Twoje próby Wpływu kulturalnego mogą zostać wzmocnione 
kosztem żetonów kultury. 

Zapłać 1 żeton nastroju, aby wykonać akcję „Poprawa 
nastrojów społecznych” bez  kosztu akcji.

Rytuały (Duchowość):
Surowce (za wyjątkiem  idei) mogą zastępować 
żetony nastroju w akcji „Poprawa nastrojów społecznych”
w stosunku 1:1.

Cyrk & Sport (Kultura):
Twoje miasta są uznawane za miasta o 1 rozmiar mniejsze  
niż są (ale min. rozmiar 1).

STRESZCZENIE ZASAD
STRESZCZENIE ZASAD
1. Docelowe miasto (co najmniej rozmiaru 2) w zasięgu

jednego z twoich miast (zasięg = rozmiar twojego miasta).
2. Rzuć kością – sukcesem jest wynik 5 lub 6.
3. Jeśli sukces: Zamień jeden z budynków docelowego

miasta na odpowiedni budynek w twoim kolorze.

POWIĄZANE ULEPSZENIA
Głosowanie (Demokracja): Nie ma znaczenia, który budynek wymienisz, ponieważ służą one 

tylko do zliczania PZ na końcu gry. Dla właściciela miasta te budyn-
ki nadal funkcjonują normalnie pod wszystkimi względami, o ile nie
zaznaczono inaczej (np. na karcie celu).

● Dodaj +1 do zasięgu miasta za każdy wydany przez ciebie 
żeton kultury.

● Dodaj +1 do wyniku na kości za każdy wydany przez ciebie
żeton kultury (mogą być wydane po rzucie kością).
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CZYM JEST WPŁYW 
KULTURALNY?
Wpływ kulturalny przedstawia zjawisko rozprzestrze-
niania się zwyczajów, języka, filozofii, religii, odzieży
i stylów architektonicznych na sąsiednie kultury oraz 
fakt jego wykrywania wieki później.

Uwaga:
● Tylko jeden sukces: Możesz wykonać tylko jedną

udaną akcję „Wpływu kulturalnego” na turę (ale jeśli
chcesz, możesz wykonać kilka podejść, aby ten sukces
uzyskać).

● Miasto znajdujące się pod wpływem kulturalnym (tzn. 
miasto z obcymi budynkami) nie może zostać wyko-
rzystane do próby wykonania akcji „Wpływ kulturalny”.

● Jako cel tej akcji możesz wybrać swoje miasto, aby 
usunąć z niego obce „Wpływy kulturalne”.

● „Wpływ kulturalny” rozprzestrzenia się przez obszary
 Morza, ale nie przez nieodkryte regiony.

Sztuka & Rzeźba (Kultura):
 Zapłać 1 żeton kultury, aby wykonać akcję „Wpływu kultural-
nego”bez kosztu akcji (raz na turę).

Po wykonaniu trzech tur, runda kończy się fazą statusu.
Faza ta składa się z 5 etapów. Wszyscy gracze (w kolej-
ności gry, zaczynając od aktualnego pierwszego gracza)
wykonują pierwszy etap (zrealizowane cele?), następnie
przechodzą do kolejnego etapu itd.
1. Zrealizowałeś cele?
    Gra kończy się po 6-tej rundzie lub gdy jakiś  gracz nie ma 
     żadnego miasta
2. Otrzymujesz 1 ulepszenie gratis
3. Dociągnij karty (1 karta akcji + 1 karta celu)
4. Niszczysz miasto rozmiaru 1? 
5. Wybierz pierwszego gracza.

ZREALIZOWAŁEŚ CELE?
Gracze deklarują ukończone cele. Zrealizowane cele są
wykładane przed graczami. Chociaż nie ma ograniczeń,
ile kart celów może być wypełnionych, to tylko jeden z 
dwóch celów znajdujących się na karcie, może zostać
ukończony. Po 6-tej rundzie lub, gdy jakiś gracz nie ma
żadnego miasta, gra się kończy po tym etapie fazy statusu. 

OTRZYMUJESZ 1 ULEPSZENIE
GRATIS
Każdy gracz otrzymuje jedno darmowe ulepszenie. Jak
zwykle, jeśli nowe ulepszenie wywołuje Wydarzenie, jest
ono natychmiast rozpatrywane. Zwróć uwagę na to, że 
karty akcji, które powinny być zagrywane po otrzymaniu 
ulepszenia, mogą być również zagrywane w tym momen-
cie.

DOCIĄGNIJ KARTY
Wszyscy gracze dobierają 1 kartę akcji i 1 kartę celu.
Nie ma limitu kart na ręku.

NISZCZYSZ MIASTO ROZMIARU 1?
Gracze mogą zniszczyć jedno ze swoich miast rozmiaru 1.
To oznacza jego usunięcie z planszy oraz dobranie 1 złota
jako rekompensaty.
Taka akcja może mieć sens, jeśli miasto ma zablokowany 
dostęp do surowców przez większe miasto lub gdy gracz 
nie sądzi, aby mógł je obronić przed atakiem lub jeśli nie 
chce go bronić.

 

WYBIERZ PIERWSZEGO GRACZA
Gracz z najwyższym łącznym wynikiem poziomu kultury i
zadowolenia może zadecydować, kto zostanie pierwszym 
graczem w następnej rundzie (jeśli jest remis, to pierwszy 
remisujący gracz, który siedzi na lewo od aktualnego 
pierwszego gracza, podejmuje decyzję). Jeśli nikt nie ma
wyższego wyniku od aktualnego pierwszego gracza, to
kolejność gry się nie zmienia.

Porada dotycząca fazy statusu: Spróbuj utrzymać tempo 
i być dokładnym  podczas przechodzenia przez kolejne etapy 
fazy statusu. Przypominaj graczom, aby sprawdzili, które karty 
celów zrealizowali, by z wyprzedzeniem przemyśleli, jakie 
darmowe  ulepszenie wybrać w swojej turze itp.

POWIĄZANE ULEPSZENIA

FAZA STATUSU

Rozdział władzy (Demokracja): 
Przeciwnicy nie mogą zwiększać zasięgu/szansy wywarcia
Wpływu kulturalnego przeciwko twoim „zadowolonym” 
miastom.

Totalitaryzm (Autokracja): 
Przeciwnicy nie mogą zwiększać zasięgu/szansy wywarcia
„Wpływu kulturalnego” przeciwko twoim miastom  z armią

Kult (Teokracja): 
Przeciwnicy nie mogą zwiększać zasięgu/szansy wywarcia
„Wpływu kulturalnego” przeciwko twoim miastom 
ze świątynią

Nawrócenie (Teokracja): 
W akcji „Wpływ kulturalny”:
● Sukces przy wyniku 4+
● W przypadku sukcesu, dobierasz 1 żeton kultury
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WALKA
BITWA LĄDOWA
Bitwy występują zwykle podczas wykonywania akcji 
„Ruchu”, kiedy armia wkracza na obszar z jedną lub więcej
obcymi jednostkami lub do obcego miasta (armia to dowolna
liczba jednostek armii znajdująca się na tym samym obszarze).
Bitwy są rozstrzygane w momencie ich wywołania przez 
ruch.
Rzut bojowy i wartość bojowa
Bitwy są rozstrzygane w rundach walki. W każdej 
rundzie gracze wykonują rzut bojowy rzucając liczbą
kości równą liczbie jego  jednostek armii, które uczestniczą 
w bitwie. Suma wyników na kościach jest nazywana 
wartością bojową (WB). Dzieląc WB przez 5, otrzy-
mujemy liczbę zadanych „uderzeń”/”trafień” (zaokrąglając 
w dół). Dla przykładu, wyrzucając wynik 19, zadajemy 3 
„uderzenia”. Obaj gracze usuwają jedną jednostkę armii 
za każde „uderzenie”, które otrzymali. Jeśli jedna ze stron
straci wszystkie swoje jednostki, przegrywa bitwę. Jeśli
obie strony stracą wszystkie jednostki, bitwa się kończy 
bez zwycięzcy i przegranego. Jeśli obie strony nadal mają 
jakieś jednostki, odbywa się nowa runda walki, o ile
atakujący nie zdecyduje o zaprzestaniu ataku.
Zaprzestanie ataku
Po każdej rundzie walki atakujący może podjąć decyzję 
o zaprzestaniu ataku. Jeśli atakujący tak zdecyduje, bitwa
się kończy, a jednostki atakujące wracają tam, skąd przy-
były. Wszystkie jednostki, biorące udział w bitwie, muszą
razem dokonać odwrotu.
Karty akcji – efekt walki
Gracze posiadający ulepszenie „Taktyka” (Sztuka wojny)
mogą zagrać jedną kartę akcji w każdej rundzie walki,
wykorzystując jej efekt walki. Najpierw atakujący oświad-
cza, czy chce zagrać kartę akcji, po czym obrońca robi
to samo. Efekt walki działa tylko w tej rundzie,
w której zagrano kartę.
Każdy efekt walki posiada tytuł oraz jeden lub więcej ele-
mentów: armię, fortecę lub okręt. To wskazuje, jaki typ
jednostek (lub forteca) może skorzystać z efektu karty.
Dla przykładu, jeśli karta podaje (armia/forteca), to ozna-
cza, że trzeba posiadać armię i/lub fortecę, aby skorzy-
stać z jej efektu.

Zdobywanie miast
Miasto zostaje zdobyte, jeśli twoje jednostki armii znajdu-
ją się same w obcym mieście:
1. Wymień budynki właściciela miasta na swoje. Nie wymie-

niaj budynków znajdujących się pod obcym Wpływem kultu-
ralnym

● Łupy wojenne: Otrzymujesz X złota, gdzie X ozna-
cza rozmiar miasta.

● Uchodźcy: Poprzedni właściciel miasta stawia no-
wego osadnika w wybranym mieście (jeśli nie zostało 
mu żadne miasto, nie dobiera osadnika).

Rzadkie sytuacje podczas zdobywania miast
● Jeśli nie posiadasz ulepszeń wymaganych do wysta-

wienia budynku w podbitym mieście, wówczas nie 
możesz użyć jego mocy, ani nie liczy się on do realizo-
wanych celów, które tego wymagają. Liczy się jednak
  nadal do rozmiaru miasta i PZ na koniec gry.

1. Zagrywasz kartę akcji? Atakujący decyduje pierwszy, 
potem obrońca.

2. Efekty kart akcji? Wykonać efekty kart akcji, jeśli
następują przed rzutem kośćmi.

3. Rzut bojowy: Obaj gracze rzucają liczbą kości, równą
liczbie ich jednostek. Każdy gracz podlicza kości, aby
następnie obliczyć swoją wartość bojową (WB). Podziel
tę sumę przez 5, aby znaleźć liczbę zadanych „uderzeń”.

4. Usuń ofiary.
5. Koniec bitwy? Jeśli obu graczom pozostały jakieś 

jednostki, agresor decyduje, czy chce nadal atakować.
Jeśli się zdecyduje, powtórz podaną sekwencję.

Osadnicy w bitwie 

Taktyka (Sztuka wojny):
● Możesz „Poruszać” armiami
● Możesz używać efektów walki z kart akcji

  

Sztuka oblężnicza (Sztuka wojny):  
Anuluj zdolności fortecy:
● Do ataku (zapłać 2 drewna)
● Do anulowania jednego „trafienia” (zapłać 2 rudy)
Stalowa broń (Sztuka wojny): 
[Zapłać 2 rudy, aby zdobyć]  Twoje armie mają +1 trafień  w 1-szej
rundzie walki przeciwko armiom bez „Stalowej broni”
Fanatyzm (Teokracja):  Bitwy w miastach ze świątyniami  =
● +2 do wartości bojowej (WB) w pierwszej rundzie walki
● Przegrana bitwa = umieść za darmo armię w jednym ze swoich 

miast

BITWA MORSKA
Bitwa morska wywiązuje się, gdy „Poruszasz” lub „Budujesz”
okręty na obszarze Morza z wrogim okrętem. Bitwa przebiega
tak, jak opisano to wyżej, a okręty również mogą zaprzestać 
ataku oraz dokonują odwrót do miejsca, z którego ruszyły.
Jednostki lądowe przewożone przez okręty, nie pełnią żadnej
roli podczas bitwy morskiej. Jednakże, jeśli okręt przyjmie
uderzenie i zostanie wyeliminowany, wówczas jednostki lądo-
we, które znajdują się na nim, również zostają usunięte.
Chociaż okręty po bitwie nie mogą się ruszyć, to jednostki
lądowe mogą nadal wchodzić na niego i schodzić w akcji 
„Ruchu”. Jeśli armia wyląduje na obszarze zajętym przez wroga,
wówczas rozpoczyna się bitwa lądowa (wg normalnych zasad).  

Okręty wojenne (Żegluga): Bitwa morska + bitwa lądowa,
kiedy twoje armie opuszczają okręty: 
Anuluj 1 „trafienie” w 1-szej rundzie walki.

KOLEJNOŚĆ BITWY

POWIĄZANE ULEPSZENIA

POWIĄZANE ULEPSZENIA

3. Miasto staje się „rozzłoszczone”.

2. Jeśli miasto było „zadowolone” lub „neutralne”, gdy
    zostało zaatakowane:

● Jeśli zdobyłeś miasto zawierające budynki, które ci się skoń-
czyły (tzn. masz wszystkie 7 już na  planszy), wówczas są 
one usuwane z podbitego miasta. Jeśli brakuje ci osady, to 
całe miasto zostaje usunięte. Każdy budynek usunięty w ten 
sposób, daje ci 1 złoto odszkodowania.

Osadnicy nie mogą walczyć. Jeśli osadnicy trafiają sami na 
obszar z wrogami, wywiązuje się bitwa, w której osadnicy auto-
matycznie przegrywają (bez zagrywania kart i rzucania kośćmi).
Osadnicy wędrujący wraz ze swoją armią są eliminowani, jeśli
armia jest eliminowana. Podobnie, osadnik wycofuje się wraz z
armią do miejsca, skąd wyruszyła, jeśli zaprzestała atakować.
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POJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE
KARTY WYDARZEŃ
Karty wydarzeń przedstawiają wydarzenia, które mogły
mieć wpływ na rozwój cywilizacji i urzekły historyków oraz
podobne im osoby. Kiedy twój poziom kultury lub poziom
zadowolenia osiąga wynik 3, 5 lub 7, dociągasz kartę wyda-
rzeń i natychmiast ją rozpatrujesz. Większość kart wydarzeń
dotyczy tylko osoby, która ją dociągnęła, ale niektóre odno-
szą się do pozostałych graczy. Jeśli karta wydarzeń zmu-
sza wszystkich graczy do zrobienia czegoś, to jest to wyko-
nywane w kolejności gry, zaczynając od pierwszego gracza.

Ikony wydarzeń 
Niektóre karty wydarzeń posiadają małą ikonę w prawym,
górnym rogu. Oznaczają one efekty specjalne, które są 
rozpatrywane po dociągnięciu karty. Należy pamiętać, że  
ikony z kart wydarzeń są zawsze rozpatrywane po dociąg-
nięciu karty, nawet jeśli główny efekt karty nastąpi później
w trakcie gry (jak np. w karcie  „Wielki naukowiec”). 

BARBARZYŃCY
Barbarzyńcy to małe, niezależne miasta, które ograniczają 
twoje ruchy, dostęp do surowców i mogą potencjalnie cię
atakować.
Barbarzyńcy mogą wejść do gry na dwa sposoby.
● Karty wydarzeń: Wyjaśnienie znajduje się z lewej strony 

oraz
● Eksplorację: Podczas eksploracji (patrz str. 16), jeśli

odsłonisz region z ikoną barbarzyńców w środku 
(wszystkie regiony z dwoma lub jednym 
obszarem Upraw mają tę ikonę, zakreśloną
na czerwono poniżej), umieść osadę i jednostkę
barbarzyńców na jednym z obszarów Upraw tego 
regionu – decyzja eksplorującego gracza (choć nigdy 
na obszarze, na który wszedł osadnik).

PUNKTY ZWYCIĘSTWA ZA 
ZNISZCZONE MIASTO? 
Niektóre karty wydarzeń, takie jak „Trzęsienie ziemi” 
lub „Wulkan”, mogą zniszczyć miasto. Kiedy to nastąpi, 
gracze otrzymują PZ. Choć na pierwszy rzut oka może 
się to wydawać dziwne, służy jednak zachowaniu rów-
nowagi i jest tematycznie celowe. Wyobraź sobie jak 
taki kataklizm będą omawiać historycy, badać archeolo-
dzy i jak nieustannie będzie pobudzać wyobraźnię
niezliczonych pokoleń.

Moje złoto!

Wyczerpane!

Barbarzyński
    pomiot 

Otrzymujesz natychmiast 2 złota.

Umieść żeton wyczerpania na pustym 
(bez jednostek/miast) niepustynnym
obszarze przyległym do jednego z 
twoich miast.
Nie można „Zbierać” z tego obszaru 
żadnych surowców i nie można tu za-
kładać żadnego miasta (wliczając w to 
barbarzyńców).
Ulepszenie „Irygacji” nie działa na ob-
szarze z tym żetonem.

Wykonaj następujące czynności w 
podanej kolejności:
1. Połóż razem osadę barbarzyńców 

oraz barbarzyńcę na pustym (bez 
jednostek/miast), niepustynnym 
obszarze w odległości 2 obszarów 
od jednego z twoich miast.

2. Umieść jednostkę barbarzyńców w 
ich osadzie według twojego wyboru 
(włącznie z nową osadą).

Jeśli jest remis przy rozpatrywaniu rozmiaru lub zakresu,
ty decydujesz, które z twoich remisujących miast zostanie 
zaatakowane.

Atak barbarzyńców! 
Barbarzyńcy atakują najczęściej w wyniku dobrania karty
wydarzeń, ale mogą również zaatakować przez zagranie
karty akcji „Najemnicy”. Atak barbarzyńców przebiega wg
normalnych zasad bitwy z wyjątkami:
● Bitwa ma tylko jedną rundę walki.
● „Uderzenia” są skierowane do jednostek w mieście, o ile

tam są (osadnicy lub armia – wybór celu). Gdy nie ma
więcej jednostek do absorbowania uderzeń, każde trafie-
nie zmniejsza o 1 rozmiar miasta (poprzez usunięcie bu-
dynku). Jeśli rozmiar miasta spadnie poniżej 1, zostaje
zniszczone. (Forteca nadal anuluje 1 uderzenie/atak 
w 1-szej rundzie).

● Jeśli miasto zmniejszy się o 1 lub kilka rozmiarów, staje
się „rozzłoszczone”.

● Barbarzyńcy, którzy przeżyli, wracają do swojej osady 
po pierwszej rundzie walki.

Barbarzyński
       atak

1. Znajdź osady barbarzyńców leżące
w odległości 2 obszarów od twoich
miast, nawet przez Morze (ale nie
przez nieodkryte regiony).

2. Spośród nich, osada z największą
liczbą barbarzyńców atakuje twoje
najbliżej leżące miasto.
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Atak na osady barbarzyńców
Jeśli przesuniesz swoje jednostki do osady barbarzyń-
ńców, rozpocznie się bitwa. Bitwa przeciwko nim jest roz-
patrywana jak zwykła bitwa. Jeden z pozostałych graczy 
rzuca  kością za barbarzyńców, ale nie może za nich 
zagrać karty akcji.
Jeśli przesunąłeś jednostki armii na niebronioną osadę
barbarzyńców lub wszystkich pokonasz, podbijasz tę 
osadę.

Podbicie osady barbarzyńców
Jeśli podbiłeś osadę barbarzyńców, otrzymujesz 1 złoto
za każdego barbarzyńcę, którego pokonałeś w bitwie.
Następnie:
1. Zatrzymaj sobie miasto (zamień na osadę w swoim ko-

lorze) i ustaw jego poziom na „rozzłoszczone” 
lub 

2. Zniszcz miasto (usuń go z planszy), aby otrzymać do-
datkowo 1 złoto.

KARTY CELÓW
Każdy gracz rozpoczyna 
grę z jedną kartą celu i
otrzymuje kolejne w
fazie statusu. Karty celów
są trzymane w ukryciu
przed innymi graczami.
Wszystkie karty celów  za-
wierają dwa cele. Górny cel
często dotyczy rozwoju,
podczas gdy dolny jest
bardziej zorientowany na
osiąganie celów militarnych
Tylko jeden cel z karty może
być zrealizowany.
Niektóre cele zostają ukończone podczas pierwszego 
etapu fazy statusu, podczas gdy inne są zrealizowane 
natychmiast po spełnieniu konkretnych kryteriów.
Nie można skompletować równocześnie kilku takich 
samych celów (cele z tą samą nazwą) za pomocą tego
samego czynnika. Tak więc, zdobycie jednego miasta
nie pozwoli skompletować celów z dwóch kart „Zdobyw- 
cy”, ale zdobycie dwóch różnych miast  już tak.
Możesz jednak, kompletując dwa różnie nazwane cele, 
przez zdobycie jednego miasta spełnić kryteria na obu.
Kiedy wypełnisz cel, umieszczasz kartę celu przed sobą.

KARTY AKCJI
Karty akcji dają ci dodat-
kowe opcje lub akcje i są 
ukrywane przed innymi
graczami. Grę rozpoczynasz 
z jedną kartą akcji i dobierasz
nowe, głównie podczas fazy 
statusu.
Na karcie akcji znajduje się
informacja, kiedy można ją 
zagrać i jaki jest jej efekt. 
Po zagraniu karty, należy ją 
odrzucić.

Jeśli masz ulepszenie „Taktyka” (Sztuka wojny), możesz 
zagrać kartę akcji korzystając z jej efektu walki. Efekt walki
znajduje się w dolnej części karty akcji. Patrz Walka, str. 12.
Efekt walki z karty akcji = karta walki

WYMIANA MIĘDZY GRACZAMI
Podczas swojej tury możesz się wymieniać z innymi graczami.
Możesz również wymieniać się z graczem, którego jest tura.
Możesz wymienić (za dowolny koszt, na który się zgodzisz):
● Surowce
● Karty akcji
● Karty celów
● Żetony nastroju
● Żetony kultury
Oferty handlowe natychmiastowych transakcji muszą zostać
wypełnione. Gra nie wymaga dotrzymania umów słownych 
o dyplomatycznym/politycznym charakterze, jak również 
obietnic transakcji w przyszłości, ani spłaty zaciągniętych 
kredytów. Jedynie sumienie graczy i chęć osiągnięcia celu 
decyduje o ważności umów.

CUDY
W grze występuje 7 cudów,
z których każdy jest reprezen-
towany przez kartę i pionowo
stojący żeton.
Cudy są odkrywane dzięki
ulepszeniom „Inżynieria” oraz
„Monumenty”. Odsłonięcie Cudu
oznacza odwrócenie wierzchniej
karty z talii Cudów i położenie jej 
na stole tak, aby wszyscy ją 
widzieli. Każdy gracz może wybu-
dować odkryty Cud w swojej turze
poprzez spełnienie wymogów i zapłacenie kosztów (które
obejmują zarówno surowce, jak i żetony kultury). Każdy 
Cud może być wybudowany tylko przez jednego gracza. 
Kiedy Cud zostanie wybudowany, gracz, który to zrobił, 
wykłada obok swojej planszy jego kartę, a odpowiadający 
mu żeton stawia w jednym ze swoich miast.

Sam Cud nie zwiększa rozmiaru miasta, ani nie wpływa na wła-
sności miasta, o ile nie ma takiej informacji na karcie Cudu. 
W mieście może znajdować się tylko jeden Cud.

Jeśli miasto zostaje zniszczone, tracisz Cud (i jego PZ).
Jeśli stracisz miasto na rzecz innego gracza, zdobywca 
dostaje Cud i jego punkty.

Nie ma limitu, ile kart akcji możesz zagrać dla ich niebojo-
wego efektu (za wyjątkiem tych z limitu przedstawionego
na karcie). Jednakże, nie możesz zagrać dwóch takich
samych kart korzystając z tego samego efektu (np. dwóch 
„Inspiracji” po zdobyciu jednego miasta).
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Wielkie ogrody – 5 PZ
Wymagania: 
- Inżynieria   
- Irygacja

Moc:
● Po użyciu miasta z tym Cudem

dostajesz 1 żywność.
● AAA: Zapłać 1 żeton nastroju, aby

podwyższyć poziom zadowolenia
jednego z Twoich miast o 1 stopień.

 

Wielkie piramidy – 5 PZ
Wymagania: 
- Inżynieria   
- Rytuały

Moc:
● Posiadając ten Cud, wygrywasz wszystkie

remisy w walce o punkty zwycięstwa na
końcu gry.

● Kiedy wybudujesz ten Cud, jego miasto może
zrobić dwa podejścia „Wpływu kulturalnego”
bez dodatkowego kosztu akcji.

Wielka biblioteka – 5 PZ
Wymagania: 
- Inżynieria   
- Filozofia

Moc:
● Zdobywasz 2 idee, kiedy wybudujesz

ten Cud.
● Zdobywasz 1 ideę, kiedy gracz po

Twojej lewej stronie zdobędzie w swojej
turze co najmniej jedno ulepszenie, którego
Ty nie posiadasz.

Wielka statua – 5 PZ
Wymagania: 
- Inżynieria   
- Monumenty

Moc:
● Ten Cud dodaje +1 do zasięgu akcji

„Wpływu kulturalnego” jego miasta.
● Miasto z tym Cudem, wspólnie z Twoimi

miastami leżącymi w zasięgu 2 obszarów
od niego, nie może być celem obcego 
„Wpływu kulturalnego”.

Wielka latarnia – 5 PZ
Wymagania: 
- Musi być wybudowane w mieście z portem  
- Inżynieria
- Kartografia

Moc:
● Otrzymujesz darmowy okręt po zbudowaniu

tego Cudu (w mieście, gdzie zbudowałeś 
ten Cud.

● Możesz „Ruszyć” okręt po aktywacji miasta
z tym Cudem.

Wielki mur – 5 PZ
Wymagania: 
- Inżynieria
- Sztuka oblężnicza

Moc:
● Barbarzyńcy nie mogą atakować żadnego

z Twoich miast.
● Gracze nie mogą atakować Twoich miast

z fortecą, dopóki nie wynajdą „Sztuki
oblężniczej” (nie muszą płacić, aby użyć
tej zdolności).

Wielkie mauzoleum – 5 PZ
Wymagania: 
- Inżynieria
- Kapłaństwo

Moc:
● Atakujący gracze muszą zapłacić 1 żeton 

nastroju lub kultury za każdą z ich jednostek
armii, atakującą miasto z tym Cudem.

● Kiedy powiększasz miasta ze świątynią,
Twoje miasta nie są aktywowane.



EKSPLORACJA
Na początku gry jedynie wyjściowe regiony graczy są
odsłonięte. Inne regiony będziesz odkrywać przesuwa-
jąc na nie swoje jednostki. Chociaż zarówno armie, jak
i osadnicy mogą eksplorować nieodkryte regiony, to
tylko osadnik może „Założyć miasto”. Okręty również
mogą odkrywać niezbadane regiony, ale według nieco
innych zasad. Patrz str. 19.

Eksploracja jednostkami lądowymi
Regiony są odkrywane, kiedy wkraczają na nie twoje
jednostki. Nie ma znaczenia, w jaki sposób odwrócisz
płytkę, ponieważ są one umieszczane według trzech
zasad. Jedyną ważną rzeczą jest obszar, na który wkra-
cza jednostka. Jest to dlatego ważne, ponieważ region
musi być tak odwrócony, aby jednostka nie wkroczyła
na obszar Morza. Umieść region zgodnie z następują-
cymi  zasadami:

1. Obszar, na który wkroczono, nie może być obszarem 
Morza.

2. Region musi być umieszczony tak, żeby obszary Morza 
przylegały do siebie (chyba, że jest to sprzeczne z 
zasadą 1).

3. Jeśli obszary Morza nie mogą być umieszczone obok 
siebie i region znajduje się przy krawędzi planszy, 
wówczas należy go położyć w taki sposób, aby obszar 
Morza stykał się z krawędzią planszy.

Jeśli po uwzględnieniu tych zasad, nadal są dwie możli-
wości wyłożenia płytki, wtedy można ją położyć zgodnie 
ze swoimi potrzebami, o ile zachowane zostaną kontury
planszy (zgodnie z podanym setupem gry na str. 3).

Barbarzyńcy! 
Pamiętaj o dołożeniu osady i jednostki
barbarzyńców za każdym razem, gdy 
odkryty zostanie region z ich ikoną na
środku (każdy region z dwoma lub więcej 
obszarami Upraw ma taką ikonę). 
Patrz Barbarzyńcy, str. 13.

Oto co zobaczysz w najbliższym otoczeniu na
początku gry. Na kilku kolejnych stronach będą
odkrywane regiony z wyjaśnieniem jak powinny
być układane. Regiony zachmurzone są nie-
zbadane. Płytka, która jest istotna dla omawia-
nego przykładu, jest zaznaczona czerwoną 
obwódką.

1 +

16 
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Wyruszając z wyjściowej płytki, odkrywamy 
pierwszy  region. Jedyny sposób wyłożenia tego 
regionu pokazano z prawej strony, ponieważ inny 
obrót płytki  spowodowałby ulokowanie obszaru 
Morza na dole, w miejscu, gdzie wszedł osadnik. 
Jest to sprzeczne z pierwszą zasadą. Jednostka 
lądowa nie może wchodzić na obszar Morza.
W tym przypadku, osadnik nie może ruszyć się 
ponownie w tej samej turze, ponieważ wkroczył 
na obszar Gór. Gdyby jednak gracz tego chciał,
to osadnik mógłby założyć miasto.

Kilka tur później, osadnik znajduje się na obszarze
Upraw, wcześniej odkrytego regionu, i przemieszcza
się do nowego regionu. 
Region ten należy umieścić tak, jak pokazano z 
prawej strony, ponieważ tak długo jak nie narusza 
to pierwszej zasady, region z obszarem Morza
musi przylegać do innego obszaru Morza,
o ile to możliwe.

Później, nowy osadnik przechodzi z wyjściowej
osady do regionu leżącego po lewej stronie.
Ten region można wyłożyć na dwa sposoby. Bez
względu na to, jak zostanie umieszczony, osadnik
nie wejdzie na obszar Morza.
Jeśli nie występuje sytuacja konieczności łączenia
obszarów Morza, wówczas obowiązuje zasada, że
obszar Morza musi znajdować się przy krawędzi
planszy, co będzie spełnione niezależnie od tego,
jak zostanie obrócona płytka. W tym przypadku 
gracz może zadecydować jak ją obrócić.

2

3

4
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Tutaj jest dostępna tylko jedna opcja. Gdyby region
obrócić tak, jak pokazano niżej, osadnik wszedłby
na obszar Morza.

Tutaj zastosowanie ma tylko zasada, że obszar 
Morza musi znajdować się przy krawędzi planszy.
Zatem jedyną opcją jest umieszczenie płytki tak,
jak pokazano z prawej strony.

Tutaj pokazujemy, jak mogłaby wyglądać taka
mała mapa. 
Gdyby osadnicy wchodzili z innych regionów,
lub na inne obszary, mapa mogłaby wyglądać 
zupełnie inaczej, nawet z tym samym początkowym
rozmieszczeniem  płytek regionów.
Podsumowując, ważne jest zapamiętanie, na
który obszar wkroczył osadnik. Następnie, odkryj
płytkę regionu i stosuj się do trzech zasad:
1. Jednostka lądowa nie może wkroczyć na 

obszar Morza.
2. Połącz obszary Morza, jeśli to nie narusza 

zasady nr 1.
3. Umieść obszar Morza przy krawędzi planszy,

jeżeli jest to możliwe i nie narusza zasady nr 1 i 2.

5

6

7
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Ten region może być wyłożony na
dwa sposoby, ponieważ obszary 
Morza będą połączone, niezależnie
jak go umieścisz.
Następnie, okręt jest umieszczany
na nowo odkrytym regionie, na jed-
nym z dwóch obszarów Morza (gdyż
okręty mogą poruszać się między
wszystkimi połączonymi obszarami 
Morza).
Dalsza eksploracja tym okrętem 
będzie wymagała nowej akcji „Ruch”.

W swojej następnej akcji „Ruch”, 
gracz może przesunąć okręt do
przyległego regionu.
Ten region nie posiada obszarów
Morza. Gracz decyduje, jak chce
wyłożyć płytkę i cofa okręt na 
obszar, z którego wyruszył.

1

2

EKSPLORACJA OKRĘTAMI
Okręty również mogą być wykorzystane do zbadania nieodkrytych regionów. W przeciwieństwie do lądowej eksploracji,
nie ma znaczenia, na jaki obszar wpłynie okręt. Wystarczy odsłonić region, który może osiągnąć okręt. Jeśli jest to
możliwe, połóż płytkę w taki sposób, aby okręt mógł wpłynąć na obszar Morza. Jeśli nie  można tego zrobić (np.  region
nie zawiera obszarów Morza), wtedy wyłóż ją zgodnie ze  normalnymi zasadami umieszczania regionów i przenieś
okręt z powrotem na obszar Morza, z którego wyruszył. Te same zasady mają zastosowanie w przypadku korzystania
z ulepszenia „Nawigacja” do poruszania się dookoła planszy.
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OMÓWIENIE ULEPSZEŃ

ROLNICTWO

BUDOWNICTWO

ŻEGLUGA

Irygacja
● Możesz „Zbierać” żywność z obszarów Pustyni 
● Ignorujesz karty wydarzeń „Głód” 

Możesz „Zbierać” żywność z obszarów Pustyni. Jednakże,
w przypadku innych sytuacji, te obszary są nadal jałowe
(nie można zakładać tam miast, ani umieszczać barba-
rzyńców itp.).

Przykład:
W tym samym mieście masz dwóch osadników i dwie jednostki
armii. Wykonujesz akcję „Ruchu”i przesuwasz jednego osadnika 
o 2 obszary w jednym kierunku (płacąc 1 żywność), a drugiego 
osadnika oraz dwie jednostki armii razem o 2 obszary w innym
kierunku (płacąc kolejny raz 1 żywność). Oprócz żywności, 
musisz zapłacić 1 rudę, gdyż druga grupa przechodzi przez obszar
Gór, a kończy swój ruch na obszarze Lasów. Płacąc 1 rudę, żadne
obostrzenie dotyczące ruchu w terenie nie dotyczy twojej grupy.
W związku z tym, jednostka może się przemieścić znowu w tej turze  
i podjąć bitwę, będącą efektem nowej akcji „Ruchu”.

Nie możesz eksplorować nieodkrytych regionów
przy użyciu „Drogi”, ani nie możesz poruszać się przez
obszary Morza. Możesz atakować miasta korzystając z 
„Dróg”, ale nie można ich używać do przenoszenia jednos-
tek, które brały udział w bitwie.

Hodowla 
Zapłać 1 żywność (0, jeśli masz  „Drogi”),  aby „Zbierać” w odległości 
 do 2 obszarów (raz na turę)

 

Płacąc 1 żywność można "Zbierać" surowce z obszarów
lądowych leżących w odległości do 2 miejsc od miasta, 
w którym są "Zbierane" (jeśli masz ulepszenie"Drogi", to 
nie ma kosztów żywności). 1 żywność musi być zapłacona 
przed podjęciem akcji „Zbierania” - czyli płacisz najpierw
koszty żywności, a następnie korzystasz z tej umiejętności, 
aby „zebrać" surowce. To ulepszenie jest dobre, bo 
zapewnia większą elastyczność podczas zbioru surowców, 
jeśli masz do nich ograniczony dostęp.

Inżynieria
● Odsłoń wierzchnią kartę Cudu
● AAA: Aktywuj nierozzłoszczone miasto i zbuduj Cud 

Kiedy użyjesz tego ulepszenia, odsłoń Cud z góry talii 
Cudów i połóż go na stole. Ponadto możesz używać tego 
ulepszenia, żeby budować Cudy. Aktywuj nierozzłoszczone
miasto (w którym nie ma jeszcze Cudu), aby zbudować
dowolny Cud (wyjątek: Cud zbudowany przez gracza przy
użyciu ulepszenia „Monumenty”). Patrz Cudy, str. 14.  

Kanalizacja
● Kiedy „Powiększasz miasto”, zapłać 1 żywność, by dostać

osadnika
● Ignorujesz karty wydarzeń „Plaga” i „Epidemia”

Kiedy zwiększasz rozmiar swojego miasta, możesz w tym
samym czasie umieścić tam osadnika (płacąc 1 żywność).
Dodatkowo, możesz ignorować efekty „Plaga” i „Epidemia”
pochodzące z kart wydarzeń.

Drogi
Kiedy „Poruszasz” jednostkę/grupę do/ze swojego miasta:
- porusz się o 2 obszary (zapłać 1 żywność)
- zignoruj teren (zapłać 1 rudę)

 

Kiedy „Poruszasz” jednostki lądowe do lub ze swojego 
miasta, możesz zapłacić surowce, aby przesunąć je o 2
obszary (koszt 1 żywności) i/lub zignorować ograniczenia
ruchu w terenie (koszt 1 rudy). Płacisz za każdą grupę
(lub pojedynczą jednostkę), która z tego skorzysta.

Nawigacja
Okręty mogą się  „Poruszać” dookoła planszy, do najbliższego obszaru
Morza, zgodnie z kierunkiem żeglugi
 

Wizualny przykład  „Ruchu” okrętu z „Nawigacją” znajdziesz
na str. 9. pod hasłem Ulepszenie „Nawigacja”.

Okręty wojenne
Bitwy morskie + bitwy lądowe, kiedy twoje armie opuszczają okręty:
Anuluj 1 „uderzenie” w 1-szej rundzie walki
 

Anuluj „uderzenie” w pierwszej rundzie walki podczas
bitwy morskiej i podczas bitwy lądowej, kiedy Twoje armie
schodzą z okrętów wprost w bitwę na przyległym obszarze.

Kartografia
AAA : Dobierz 1 żeton kultury i 1 ideę za  każdy region z co najmniej 
jednym Twoim  okrętem (raz na turę)
 

Wykonując akcję, możesz dobrać 1 żeton kultury i 1 ideę
za każdy region zawierający co najmniej jeden z Twoich
okrętów. Zwróć uwagę, że region z dwoma okrętami (w 
czerwonej obwódce) nadal generuje tylko 1 żeton kultury
i 1 ideę.
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EDUKACJA DUCHOWOŚĆ

EKONOMIA

 SZTUKA WOJNY

Piśmiennictwo
Dociągnij 1 kartę akcji oraz 1 kartę celu, jeśli masz jakieś ulepszenie 
formy rządów lub kiedy dostajesz jego pierwsze ulepszenie

 

To ulepszenie pozwala dociągnąć 1 kartę akcji oraz 1 kartę
celu zarówno kiedy otrzymujesz pierwsze ulepszenie rzą-
dów, jak i kiedy już je masz, a kupujesz „Piśmiennictwo”.

Filozofia
Dobierz 1 ideę, kiedy zdobywasz ulepszenie „Nauki” oraz gdy
zdobędziesz to ulepszenie

 

To ulepszenie pozwala dobrać 1 ideę, kiedy kupujesz
„Filozofię” oraz kiedy kupujesz jakieś ulepszenie „Nauki”.
Zauważ, że nie otrzymujesz idei za wcześniej zakupio-
ne ulepszenia „Nauki”. 

Mity
Możesz zapłacić 1 żeton nastroju, by zapobiec pogorszeniu nastroju
miasta przez zagraną kartę wydarzeń

 

Niektóre karty wydarzeń wymuszają obniżenie nastroju
jednego lub więcej miast (takie jak „Głód”, „Powódź” oraz
„Trzęsienie ziemi”).  Mając ulepszenie „Mity”, możesz za-
płacić 1 żeton nastroju, aby zapobiec obniżeniu nastroju 
miasta (lub kilka żetonów nastroju, jeśli chcesz zapobiec 
pogorszeniu nastroju w kilku miastach). To ulepszenie
dotyczy zarówno kart wydarzeń, które wymagają obniże-
nia nastroju miasta o jeden poziom, jak i tych, które wy-
magają obniżenia nastroju od razu do „rozzłoszczonego”
(również 1 żeton nastroju za każde miasto).
Moc tego ulepszenia dotyczy tylko  kart wydarzeń, które
wprost wymagają obniżenia nastroju. Dla przykładu, nie 
działa przy kartach, które wywołują atak barbarzyńców
i w jego konsekwencji  wymuszają redukcję nastroju.

Rytuały
Surowce (za wyjątkiem  idei) mogą zastępować żetony  nastroju 
w  akcji „Poprawy nastrojów społecznych” w stosunku 1:1 

 

Kiedy wykonujesz akcję „Poprawa nastrojów społecz-
nych”, możesz użyć dowolnych surowców (za wyjątkiem 
idei) jako substytutu żetonów nastroju. Zamiana odbywa
się w stosunku 1:1.
Dla przykładu, jeśli masz miasto rozmiaru 3, możesz pod-
nieść poziom zadowolenia za pomocą 3 żetonów nastroju,
lub oddać 1– 3 surowce zamiast nich. W ten sposób moż- 
na zapłacić np. 1 żeton nastroju, 1 żywność i 1 drewno.

Szlaki handlowe
Na początku tury: Dobierz 1  żywność za osadnika/okręt w zasięgu do 2
obszarów od unikalnego, nierozzłoszczonego miasta innego gracza (max.4)

 

Na początku tury otrzymujesz 1 żywność za każde nieroz-
złoszczone obce miasto, które możesz połączyć w parę ze
swoim osadnikiem lub okrętem znajdującym się w zasięgu 
2 obszarów (bez przechodzenia przez nieodkryte regiony).
Każdy osadnik, czy okręt, może być powiązany
tylko z jednym zagranicznym miastem.
Podobnie, każde miasto może być po-
wiązane tylko z jednym osad-
nikiem lub okrętem. Innymi
słowy, aby otrzymać
3 żywności, należy mieć
co najmniej 3 jednostki
(osadników lub okręty), każdą
połączoną w parę z 3 różnymi,
obcymi miastami. Jesteś ograniczony
do maksymalnie 4 szlaków handlowych.

Ilustracja pokazuje czerwone okręty i osadników
połączonych w pary z niebieskimi osadami (A z A, B z B oraz
C z C). Zwróć uwagę, na to, że jeden z osadników znajduje 
się na okręcie i że osadnik z lewej nie ma żadnej osady 
w zasięgu 2 obszarów, która mogłaby z nim utworzyć parę.

 

Sztuka oblężnicza
Anuluj zdolności fortecy:
- do ataku (zapłać 2 drewna)
- do anulowania trafień (zapłać 2 rudy) 

 

Po ataku na miasto z fortecą deklarujesz, czy chcesz
skorzystać z ulepszenia „Sztuka oblężnicza”. Ta dekla-
racja ma miejsce przed kartami akcji i rzutami kośćmi. 
Jeśli chcesz skorzystać z ulepszenia, płacisz 2 drewna, 
aby anulować własność fortecy do ataku  i/lub 2 rudy, 
aby unieważnić jej własność do anulowania 1 „uderzenia”.

Stalowa broń
[Zapła  2 rudy, by zdoby ]ć ć
Twoje armie mają +1 trafień w 1-szej  rundzie walki przeciwko 
armiom  bez  „Stalowej broni”

 

Możesz zadać dodatkowe „uderzenie”, gdy twoim wrogiem
jest gracz bez ulepszenia „Stalowej broni”. Obejmuje to
również barbarzyńców! Po rzucie kośćmi i obliczeniu 
liczby „uderzeń”, wystarczy dodać dodatkowe „uderzenie”. 
To ulepszenie nie ma wpływu na rzuty wykonane przed
walką (z tytułu kart walki), ani w bitwach morskich.
Aby zdobyć to ulepszenie, musisz zapłacić dodatkowo 2 
rudy (lub złoto wg normalnych zasad). Jedynym wyjątkiem
jest sytuacja, gdy masz ulepszenie „Metalurgia” (patrz
str.22). Karty akcji, karty wydarzeń i darmowe ulepszenie
w fazie statusu nadal wymagają, abyś zapłacił 2 rudy, jeśli
wybrałeś „Stalową broń” (a nie masz „Metalurgii”).

Mobilizacja
Każda akcja „Budowania” jednostek: Pojedyncza jednostka armii 
może być opłacona 1 żetonem nastroju

 

Kiedy „Budujesz” jednostki armii, możesz dodatkowo wy-
dać 1 żeton nastroju, aby kupić 1 jednostkę armii. Możesz
to zrobić przy okazji zakupu innych jednostek za surowce, 
lub użyć ulepszenia „Mobilizacja”, aby kupić tylko jedną
jednostkę armii za żeton nastroju. Nie możesz kupić kilku
jednostek armii za odpowiednią liczbę żetonów nastroju
podczas tej samej akcji „Budowania” - możesz tylko jedną.
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KULTURA

DEMOKRACJA

AUTOKRACJA

TEOKRACJA

NAUKA

Podatki
AAA: Zapłać 1 żeton nastroju   i dobierz 1 złoto za każde miasto, 
 jakie posiadasz (raz na turę)

 

Wykonując jako akcję, możesz zapłacić 1 żeton nastroju,
aby uzyskać liczbę złota równą liczbie posiadanych miast.
Możesz wykonać tę akcję raz na turę nie aktywując miast.

Cyrk & Sport
W akcji „Poprawy nastrojów społecznych”: Twoje miasta są uznawane
za o 1 rozmiar mniejsze niż są (min. rozmiar 1)

 

Przykład: Miasto rozmiaru 3 powinno normalnie wymagać
użycia 3 żetonów nastroju, aby podnieść swój poziom za-
dowolenia o jeden poziom.  Z ulepszeniem „Cyrk & Sport”
ten koszt zostaje zmniejszony do 2. Najmniejszy możliwy 
rozmiar miasta to 1.

Monumenty
1) Odsłoń Cud z wierzchu talii
2) Wybierz Cud: Tylko Ty możesz go wybudować i robisz to bez
     poświęcania akcji 

 

Kiedy zdobędziesz ulepszenie „Monumenty”, najpierw 
odkryj Cud. Następnie  wybierz jeden z dostępnych 
Cudów i połóż go przed swoją planszą gracza. Do końca 
gry tylko ty możesz wybudować ten Cud i nie potrzebujesz 
do tego akcji.

Teatr & Muzyka
Wymień żeton nastroju na żeton kultury lub odwrotnie (raz na turę)

 

W dowolnym momencie swojej tury (nie w fazie statusu),
możesz wymienić żeton nastroju na żeton kultury i vice 
versa. Możesz to zrobić raz na turę.

Metalurgia
Zakup „Stalowej broni” nie wymaga żywności ani rudy. Dobierz 
2 rudy,  jeśli już posiadasz „Stalową broń”

 

Możesz zdobyć ulepszenie „Metalurgia” bez kosztów su-
rowców. To oznacza, że nie musisz płacić 2 żywności, 
która jest normalnie wymagana przy zakupie ulepszenia, 
ani dodatkowych 2 rud, których wymaga „Stalowa broń”.
Jeśli już masz ulepszenie „Stalowa broń”, wówczas naby-
wając „Metalurgię”, otrzymujesz dodatkowo 2 rudy.

Swobody obywatelskie
● AAA: Dobierz 3 żetony nastroju 
● Ulepszenie „Mobilizacja”: 1 jednostka armii kosztuje 2 żetony 

nastroju  
 

Wykonując jako akcję, możesz dobrać 3 żetony nastroju.
Ponadto, ulepszenie „Mobilizacja” pozwala normalnie ku-
pić 1 jednostkę armii za 1 żeton nastroju. Jednakże, jeśli 
masz ulepszenie „Swobody obywatelskie”, wówczas 
musisz za jednostkę armii zapłacić 2 żetony nastroju, 
      zamiast jednego. 

Wolność ekonomiczna
● Twoja pierwsza akcja „Zbierania” w każdej turze jest bez kosztu akcji
● Dodatkowe akcje „Zbierania” kosztują po 2 żetony nastroju

 

Po zdobyciu ulepszenia „Wolność ekonomiczna”, twoja pierw-
sza akcja „Zbierania” w turze nie wykorzystuje żadnej z trzech
akcji, które masz dostępne w każdej turze. Jednak, jeśli 
chcesz „Zbierać” więcej niż raz w turze, wówczas musisz za-
płacić po 2 żetony nastroju za każdą kolejną taką akcję. Nie
ma przy tym znaczenia, czy korzystasz z różnych miast do
„Zbierania” surowców. Jeśli kupiłeś ulepszenie w trakcie tury,
w której już skorzystałeś z akcji „Zbierania”, jego moc (i ogra-
niczenia) nie są uwzględniane, aż do następnej twojej tury.

Praca przymusowa
Zapłać 1 żeton nastroju, by Twoje „rozzłoszczone” miasta zachowały  się
w tej turze jak „neutralne”  („rozzłoszczone” miasta mogą być nadal
aktywowane tylko raz)

 

Możesz zapłacić 1 żeton nastroju, aby wszystkie twoje „roz-
złoszczone” miasta zachowały się jak „neutralne” podczas
ich aktywowania. W ten sposób możesz „Zbierać” surowce,
„Budować” jednostki i „Powiększać miasto” jakby to były
miasta „neutralne”. Możesz nawet zbudować tam Cud.

Dogmat
● Nowa świątynia = darmowe ulepszenie „Teokracji”
● Masz limit 2 idei

 

Zawsze, gdy otrzymujesz nową świątynię (zarówno poprzez
akcję „Powiększenie miasta”, jak i przez zagranie kart), 
otrzymujesz równocześnie darmowe ulepszenie „Teokracji”.
Jesteś jednak ograniczony do 2 idei. Jeśli masz więcej
niż 2 idee w momencie zakupu ulepszenia „Dogmat”,
musisz natychmiast odrzucić ich nadmiar do 2.

Nawrócenie
W akcji „Wpływ kulturalny”:
● Sukces przy wyniku 4+
● W przypadku sukcesu, dobierasz 1 żeton kultury 

 

Teraz uzyskujesz sukces w akcji „Wpływ kulturalny”, gdy
wyrzucisz wynik 4, 5 lub 6. Dodatkowo, każdy „Wpływ kultu-
ralny” zakończony sukcesem, daje ci 1 żeton kultury.

Fanatyzm
Bitwa w mieście ze świątynią:
● +2 do wartości bojowej w pierwszej rundzie walki
● Przegrana bitwa = umieść za darmo jednostkę armii w jednym ze 

swoich miast

Podczas każdej bitwy w mieście ze świątynią (nie ma zna-
czenia, czy atakujesz, czy też się bronisz), dodaj +2 WB 
w pierwszej rundzie walki. Po drugie, jeśli bitwa jest prze-
grana, otrzymujesz po bitwie darmową jednostkę armii, 
którą możesz umieścić w jednym ze swoich miast. (Nie
otrzymujesz jednostki, jeśli nie masz żadnego miasta).
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WARIANTY  STOPKA REDAKCYJNA
WYDARZENIA
Nie każdy docenia losowy charakter wydarzeń i to, gdzie
uderzają. Tutaj znajdują się dwa różne warianty, które
można wykorzystać.
● Brak wydarzeń: Dociągaj wydarzenia, ale tylko dla

efektu ikon wydarzeń (takich jak Barbarzyńcy).
● Opcjonalne wydarzenia: Zamiast być zmuszonym

do dociągania kart wydarzeń, gracze mogą decydować,
czy chcą zawierzyć szczęściu. Jeśli odmówią, karta
nadal jest dociągana, ale tylko dla efektu ikon wydarzeń.

ROZGRYWKA PRZEZ 4 RUNDY
Aby rozegrać krótszą rozgrywkę, złożoną z 4 rund,
wykonaj następujące czynności:
● Rozpocznij grę z dwoma osadnikami i jednym „zadowo-

lonym” miastem.
● Podczas drugiego etapu fazy statusu („Otrzymujesz

1 ulepszenie gratis”), gracze dobierają dwa darmowe
ulepszenia zamiast jednego. Każdy gracz dobiera naj-
pierw pierwsze ulepszenie w kolejności tur, a następnie 
drugie, również w ustalonej kolejności.

ZMIENNY KONIEC GRY
Aby wprowadzić element niepewności, kiedy gra się 
skończy, można grać z wariantem zmiennego końca gry.
Na tylnej stronie toru tur znajduje się alternatywny tor, 
złożony z 7 rund.

Rzucaj do końca
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Na polach użytych do oznaczenia 5-ciu ostatnich tur, znaj-
dują się pewne zakresy liczb. Pierwszy gracz, który ma 
zacząć daną turę, rzuca kością. Jeżeli wynik znajdzie się
we wskazanym przedziale, gra kończy się natychmiast i
zliczane są punkty.

Wspaniałe zakończenie
Alternatywnie, zamiast rzutu kością, gra kończy się, gdy 
jakiś gracz wybuduje Cud w trakcie jednej z 5-ciu ostatnich
tur (tych z czerwonymi numerami). Kiedy Cud zostanie
zbudowany, gracze kończą bieżącą turę i zliczają punkty 
natychmiast po turze, w której wybudowano Cud (przed 
fazą statusu).
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