
Peloponnészosz - A tenger

hírnévpontok (a játék
végén)

a lakosság növekedése
(azonnal)

a lap költsége

Tartozékok
6 tengerlap

Előkészületek
Képpel lefelé keverjétek meg a
tengerlapokat, majd csapjatok
fel annyit, ahányan játszotok.
A felesleges lapokat rakjátok
vissza a dobozba.

Tengerlapok a játékban
Miután felcsaptátok az adott forduló 5 terület- és épületlapját, mindenki, mielőtt licitálna egy lapra, vehet egy
tengerlapot (tehát ez egy plusz lehetőség). Ha veszel egy tengerlapot, ki�zeted annak költségét (bal felső sarok), és
a lapot civilizációdhoz illeszted, méghozzá a “normál” sorod fölé. Ha nem
tudod a lapot kifejezetni, nem vehetsz el tengerlapot, hogy drachmát rakj
rá, ez itt nem működik. A tengerlapok közül három megvásárlásakor azon-
nal megnöveli lakosságodat. Élelmezésnél majd ezeket is etetned kell.
A játék végén három tengerlapért hírnévpontok járnak (ugyanolyanok,
mint amilyeneket épület- és területlapjaidért kapsz).
Élelmezésnél minden tengerlap egy halat (egy búzának felel meg) biztosít,
vagyis minden tengerlapod miatt eggyel kevesebb búzára van szükséged.
Példa: Évának 10-es a lakossága, 6 búzása és 2 tengerlapja van. Élelmezéskor
nem 4 lakosságot veszít, csak 2-t. (lásd 1. ábra)
Bárhány tengerlapot vásárolhatsz a játék folyamán, de fordulónként leg-
feljebb egyet. A már megvásárolt tengerlapot nem veszítheted el.
Katasztrófáknál a tengerlapok nem számítanak sem terület-, sem épületlapoknak.

Tartozékok
 4 épület- és 4 területlapka
 2 színes jelző és 5 korong (fehér), “20+”-os jelző
 5 háromdrachmás
 játékostábla

Előkészületek, játékmenet
A hatodik játékos is kap egy játékostáblát, valamint megkapja a fehér színű korongokat és jelzőket.
Az új lapokat a megfelelő paklikba (A, B és C) kell keverni.
A fordulók elején nem öt, hanem hat lapot kell felcsapni. A hódításlapra nincs szükség.

Akkor is használhatjátok az új lapokat, ha hatnál kevesebben játszotok. Ez esetben nem öt, hanem hat lapot csap-
tok fel minden fordulóban; ezekből annyi kerül egy sorba, ahányan vagytok, a többi pedig a hódításlap sorába.

Melléklet - Új épületek
Palánk: Mostantól területlapok lerakásánál nem vonatkozik rád a szomszédsági szabály.
Amikor elveszed a lapot, elveszítes 2-t lakosságodból; ha nincs ennyit, nem veheted meg a lapot.
Az elveszített lakosságot nem kapod vissza, ha elveszíted az épületet.
A játék végén választasz, hogy 3 hírnévpontot vagy 1 lakosságpontot kapsz-e az épületért.

Atreusz kincstára, Akrokorinthósz
Ezek az épületek egy-egy adott katasztrófa hatásaitól védenek meg.

1. ábra

2. ábra
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