
1) Háttér
A Peloponnészosz, az istenek trónusa. Időszámításunk előtt 1000 körül hét itteni városállamo 
egyikét irányítod, fejleszve, gyarapítva vagyonban és lakosságban, hogy az összes közül ez a város-
állam legyen a leghatalmasabb.

2) A játék célja
8 fordulód van civilizációd fejlesztésére: hogy területlapokkal megnöveld a területét
és hogy épületlapokkal fejleszd magát a várost. E lapok révén a városállam gyarapszik
majd lakosságban, vagyonban, luxuscikkekben és hatalomban. Fontos, hogy jól egyen-
súlyozz a lakosság, a terület és a épületek gyarapítása között, hogy a félsziget legerősebb
hatalmai közé emelkedhess.

3) Tartozékok
20 épületlap     20 területlap

Minden épületlapon egy
épület található.

  
    

     

Négyféle területtípus található a terület-
lapokon: síkság, erdő, dombság és 
hegység.

5 katasztrófalap és 16 katasztrófajelző:
A játékban különféle rossz dolgok történhetnek, 
ezeket jelölik a katasztrófalapok és -jelzők.
Bizonyos épületek megvédenek a katasztró-
fák hatásaitól.

7 városlap (Messzéné, Patrasz, Arkadia, 
Korinthosz, Spárta, Pülosz, Argosz) 

16 jelző:
10 színes jelző, minden játékosszínben 2
5 “20+”-os jelző, 1 nyíl

5 játékostábla:
Játékostábládon fogod jelölni, hogy civilizációdnak mennyi
fája, köve, búzása, lakossága és luxuscikke van. Hogy éppen
mennyi fád, köved, búzád és luxuscikked van raktáriaidban,
és hogy mekkora a lakosságod, a korongjaid segítségével jelölöd. 
A táblád alján rövid összefoglalóját találod annak, hogy mi történik majd a játék
végén. 

25 fakorong (minden játékosszínben 5
40 ezüst egydrachmás és 10 arany háromdrachmás
3 áttekintlőlap
hódításlap
szabályfüzet

VÁROSÁLLAMOK SZÜLETÉSE

Bernd Eisenstein civilizációépítős játéka 1-5 játékos részére, 10 éves kortól
játékidő kb. 15 perc játékosonként

minimum-
licit különleges képesség

a megépí-
téshez 
szükséges
nyersanyagok

bevétel bevétel

hírnévpont
egyszeri bevétel,
további lakosok

hírnévpont

kezdőpénz, kezdőnyersanya-
gok, kezdőlakosság 

bevételjátéksorrend az első
fordulóban

1. ábra

2. ábra

minimum-
licit

egyszer bevétel, 
további lakosok

minden városlapon egy 
fontos peloponnészoszi
városállam központja 
látható
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a) Lapok felcsapása
A terület- és épületlapok paklijaiból, kezdve az A-val, annyi lapot csapjatok fel, ahányan
vagytpk, és ezekből alkossatok az asztalon egy sort. Ezután még a hódításlap mellé csap-
jatok fel annyi lapot, ahánnyal kevesebben vagytok ötnél.
Példa: Ha hárman játszotok, 3 lapot csaptok fel és helyeztek el egy sorba, majd még 2 lapot
csaptok fel és raktok a hódításlap mellé.

Ha egy felcsapott lap élelmezés (ilyen a B és a C pakliban van, a játék
egy kis időre félbeszakad, élelmezésre kerül sor (lásd később).
Az élelmezés után folytassátok a lapok felcsapását.

b) Licitálás
Először a kezdőjátékos (akinek jelzője közvetlenül a nyilas jelző mellett van),

Licitedet színes jelződdel együtt kirakod ahhoz a laphoz, amelyiket meg szeretnéd venni
(lásd a 4. ábrát).

majd játéksorrendben a többiek licitálnak az egyik felcsapott terület- vagy épületlapra.

 
 

6) A játék menete
a) Lapok felcsapása
b) Licitálás
c) Játéksorrend
d) Városállamok növelése
e)Lakosság növelése, egyszeri bevételek
f ) Bevételek
g) Katasztrófajelző felcsapása

4) Előkészületek
Vegyél el magadnak egy játékostáblát. 
Kapsz saját színedben 5 korongot, ezekkel jelölöd
majd, miből mennyije van civilizációdnak. A játék
kezdetén rakj egy-egy korongot a fa-, a kő-, a búza-,
a lakosság- és a luxuscikksáv 0-s mezőjére.

A hét városlapot képpel lefelé keverjétek meg, és
húzz egyet közülük, majd rakd azt ki képpel felfelé
játékostáblád elé. A megmaradt városlapokat rakjá-
tok vissza a dobozba. Városlapkád jobb felső sarká-
ban találod, hogy mennyi drachmával kezdesz,
ennyit rakjál játékostáblád mellé.

A megmaradt drachmákat és a “20+”-os jelzőket
rakjátok félre; ez lesz a bank.

Városlapkád jobb felső sarkában azt is megtalálod,
mennyi fával, kővel, búzásal és mekkora lakossággal
kezded a játékot, játékostábládon eszerint helyezd el
korongjaidat.

Vedd el két jelződet, és rakjd játékostáblád mellé
őket. Egyik a színedet mutatja, a másik pedig azt,
hogy hányadik vagy a játéksorrendben.

Az első fordulóban a sorrendet a civilizációk határoz-
zák meg. Akinek városlapja bal alsó sarkában a legki-
sebb szám látható, az kezd, a többiek városuk sorszá-
ma szerint követik. A nyilas jelzőt rakd ki az asztal
közepére, és mögé eszerint rakjátok ki egyik színes
jelzőtöket.

A hódításlapot rakjátok ki aztal közepére (kivéve, ha
öten vagytok, akkor nincs rá szükség, rakjátok vissza
a dobozba.

Az öt katasztrófalapot rakjátok ki az asztal közepére,
mellékjük rakjátok megkeverve és képpel lefelé a 
kataszrófajelzőket.

A terület- és épületlapkákat hátlapjuk (A, B és C) szerint válogassátok szét,
és megkeverés után külön paklikba rakjátok le őket az asztalra.
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Az új lap elhelyezése

Az épületlapot városlapod bal oldalára rakd le, illetve az utolsó épületlap mellé (az épület-
lapok sort alkotnak).
Ezután ki kell �zetned az épület nyersanyagköltségét (kő/fa),
visszaléptetve korongjaidat játékostábládon. Ha nem tudod vagy
nem akarod meg�zetni az épület nyersanyagköltségét, készleted-
ből rakj egy drachmát az épületlapra.

Bárhogy is, azonnal megkapod a lapért járó lakosságot, és a lap
képességét is azonnal használhatod.

Ha nincs elég nersanyagod, de nincs drachmád sem, hogy a lapra
rakd, a lapot rakd vissza a dobozba.

Amikor legközelebb élelmezésre kerül sor, minden olyan épületednek a nyersanyagkölt-
ségét meg kell �zetned, amelyiken drachma van; az épület kölségének meg�zetése után
a drachmát visszakapod. (lásd később)

A területlapot  városlapod jobb oldalára rakd le, illetve az utolsó területlap mellé (a
területlapok sort alkotnak, civilizációd így néz ki, balról jobba: épületlapok - városlap
- területlapok).
Azonban nem minden területlap rakható le egymás mellé. Csak olyan területlapok lehetnek 
egymás mellett, amelyeken van ugyanolyan nyersanyag (fa, kő, búza - a lap bal alsó
sarkában) (lásd 7. ábra)

Az első területlap, amit leraksz (ti. városlapod mellé), bármilyen lehet, itt még nem
számítanak a nyersanyagok.

Ha a megszerzett területlapodat nem tudod e szomszédsági szabály miatt lerakni, a lapot
vissza kell raknod a dobozba.

e) Lakosság növelése, egyszeri bevételek
Az új lap miatt lakosságod növekedhet,
valamint egyszeri bevételhez (ez általában
pénz) juthatsz. Ezeket utóbb nem veszíted
el, ha magát a lapot elveszíted.

Lakosságsávodon, nyersanyagsávodon 
eszerint mozgatod korongjaidat, a pénzt
pedig a bankból kapod meg. (lásd 8. ábra)

Legalább annyit kell licitálnod, amennyi a lap bal alsó sarkában látható.

Ha olyan lapra licitálsz, amire már valaki licitált, felül kell licitálnod. Akit felüllicitáltál,
annak licitjét színes korongjával együtt azonnal át kell helyeznie egy másik laphoz; eköz-
ben licitjének összegét nem változtathatja meg (lásd 5. ábra). A másik lehetősége az,
hogy visszaveszi a licitjét saját készletébe; ekkor nem szerez lapot, viszont kap a bankból
1 drachmát.

Nem közelező licitálnod. Ha úgy döntesz, egyáltalán nem licitálsz, kapsz 3 drachmát a
bankból.

A hódításlap sorában lévő lapok minimumlicitje 3-mal több, mint ami a lapon látható.
Azonban a hódítássorban lévő laphoz rakott licit nem licitálható felül; ha egy ilyen lapra
licitálsz, azt biztosan meg fogod kapni.

Példa: Jenő ezt a területlapot szeretné a hódí-
tássorból. A lap minimumlicitje 3. Színes
jelzőjével együtt 6 drachmát rak Jenő ehhez a
laphoz; drága ugyan, de biztos lehet benne,
hogy nem fogják felülicitiálni. (lásd 6. ábra)

Miután mindenki fel- és átrakta, illetve
visszavette liticjét, vagy passzolt, ez a fázis
véget is ért. Azokat a lapokat, amelyekre
senki sem licitált, rakjátok vissza a dobozba.

c) Játéksorrend
A licitek határozzák meg a játéksorrendet. Aki a legnagyobbat licitálta, az lesz a kezdő-
játékos (annak jelzője kerül a nyilas jelző mellé), és így tovább. 
Ha többen ugyanannyit licitáltak, egymáshoz viszonyított sorrendjük nem változik.
A passzolás 0-s licitnek számít.

d) Városállamok növelése
Mind vegyétek el azt a lapot, aminél licitetek van. 
A liciteknél levő drachmákat rakjátok a bankba, színes jelzőtöket pedig vegyétek vissza
magatok elé.

4. ábra 5. ábra

7. ábra

8. ábra

6. ábra
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Vihar:  Mindenkinek azonnal be kell �zetnie (játékostábláján
visszafelé mozgatva korongját) 1 búzát civilizációjának minden
területlapja után, valamint mindegyikért be�zetve egy  dénárt a kész-
letéből. Ha valaki egy területlapért nem tud vagy nem akar �zet-
ni, az a lap visszakerül a dobozba.
Példa: Márnak 2 búzával kevesebb van a szükségesnél, két terület-
lapját kell a dobotba visszaraknia, Évának pedig, akinek 1-1 búzá-
val és drachmával van kevesebb a szükségesnél, egy területlapját.

Hanyatlás: Mindenki azonnal veszít 10 luxuscikket (játékostáb-
láján visszafelé mozgatva korongját). Ha valakinek nincs 10 lux-
uscikke, annyit veszít, amennyije van.

Bizonyos épületek védelmet nyújtanak katasztrófák ellen.
Ha van egy ilyen épületed (mindegy, hogy van-e rajta drachma
vagy sem, az adott katasztrófa
nem fog rád hatni. 

7) Élelmezés
Ha felcsaptok egy élelmezéses lapot:
• élelmeznetek kell teljes lakosságotokat
• ki kell �zetnetek azon épületeitek nyersanyagköltségét, amelyeken drachma van                  

Annyi búzát kell visszaadnod, amek-
kora a lakosságot, eszerint mozgatva
visszafelé játékostábládon korongodat.
Ha nincs elég búzád, minden hiányzó
búza miatt eggyel csökken a lakosságod.
(lásd 11. ábra)

Szándékosan nem éheztetheted váro-
sod lakosait: ha mindenkinek jut
búza, mindenkit meg kell etetned.

Minden olyan épületnek meg kell
�zetned a nyersanyagköltségét,  
amelynek lapján drachma van. 
(lásd 12. ábra)

Ha egy épületed költségét nem tudod
vagy nem akarod meg�zetni, rakd
vissza az épület lapján a dobozba.

 
Akármi történik is az épületlappal,
a rajta lévő drachma visszakerül a
készletedbe.

f) Bevételek
Városállamod lapjainak 
jobb alsó sarkaiban látod,
milyen bevételeket kapsz
minden fordulóban értük.
(lásd 9. ábra)

A pénzt a bankból kapod
meg, a többit játékoslapo-
don léped le korongjaiddal.

A pénbetétel a lakosság
függvénye; minél nagyobb
a lakosság, annál többet
adóznak.

   

1 búza

   Példa: 10-es lakosságnál 4 drachma a bevétel.  
    
   Arkadia városa bevétele részeként fordulónként 1-1 új la-

kost kap; ez még az adóbevétel kiszámítása előtt történik.
   
   g) Katasztrófajelző felcsapása
   Minden forduló végén egymás után csapjatok fel kettőt a 
   képpel lefelé lévő katasztrófajelzők közül, és rakjátok azokat
   a megfelelő katasztrófalapokhoz. Ha a kettő között ott van  
   
Amint egy katasztrófának a harmadik jelzőjét is felcsapjátok, az a katasztrófa azonnal
megtörténik. (lásd lentebb)

az üres katasztrófajelző, azt a dobozba rakjátok vissza.

Ezután új forduló kezdődik: megint felcsaptok 5 terület- és épületlapot, majd a kezdő-
játékos elkezdi a licitálást.
A játék 8 fordulóból áll: 3 forduló az A-s, 3 a B-s és végül 2 forduló a C-s lapokkal.

6) A katasztrófák
Földrengés: Mindenkinek azonnal be kell �zetnie (játékostábláján visszafelé mozgatva
korongjait) 1-1 fát és követ civilizációja minden épületlapja után (azokért is �zetni kell,

amelyeken drachma van). Ha valaki egy épületéért nem tud
vagy nem akar �zetni, azt az épületlapot vissza kell raknia a 
dobozba.
Példa: Anitának a szükségesnél kettővel kevesebb köve van, 2 épületét
vissza kell raknia a dobozba. Márknak egy-egy fája és köve van
kevesebb a szükségesnél, egy épületét kell visszaraknia a dobozba.
Fontos: A lapon rossz a kép, épületlap helyett területlap látható
rajta.

Aszály: Mindenki elveszíti búzájának egyharmadát (felfelé kerekítve). A játékostábla
búzasávján kell visszafelé mozgatni a korongot.

Ragály: Mindenki elveszíti lakosságának
egyharmadát (felfelé kerekítve). A játé-
kostábla lakosságsávján kell visszafelé
mozgatni a korongot.

3 búza1 fa és
1 kő

2 búza 
és 1 fa

Összes bevétel: 6 búza, 2 fa és 1 kő
9. ábra

11. ábra

12. ábra

10. ábra
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8) Luxuscikkek
A nyersanyagok túltermelésével luxus-
cikkekhez jutsz. Amikor a bevételed
miatt egy nyersanyagod már fér el 
a raktáradban (legfeljebb 10 fát, 10
követ és 13 búzát tudsz raktározni),
a “plusz” nyersanyagaidat luxuscik-
kekre váltod, úgy raktározod el játé-
kostábládon.

Példa: Márknak 8 fája van, és most 
kap még 4-et. Korongját fasávján a
maximális 10-es rakja, és utána lux-
uscikkeinek a számát megnöveli 2-vel.
(lásd 13. ábra) 
 

Ha luxuscikked száma meghaladja a
20-at, kapsz egy “20+”-os jelzőt, 
korongod pedig újra elölről indul a
luxussávon.

Ha városállamod lakossága már eléri
vagy meghaladja a 14-et, a bevélteli
fázisban már nem csupán pénzt kapsz,
hanem luxuscikkeket is. (lásd 14. 
ábra)

Luxuscikket átválthatsz fára, kőre vagy búzára, 2 luxuscikket adva 1-1 fáért, kőért vagy
búzáért. Ezt azonban csak akkor teheted meg, ha nyersanyagot kell �zetned vagy 
búzát kell visszaadnod (építkezés, élelmezés, katasztrófa), de nincs elég nyersanya-
god. Ugyanígy 2 luxuscikkért 1 drachmát kapsz a bankból, de csak akkor, ha nincs 
elég drachmád a licitáláshoz, vagy nem tudsz drachmát rakni a megvásárolt épület-
re.

9) A játék vége
Az az utolsó forduló, amelyben a C pakli utolsó lapjait is felcsapjátok.
Miután a forduló végén felcsaptátok a két katasztrófajelzőt és - ha szükséges - végre-
hajtották a katasztrófá(ka)t, még egyszer meg kell etetnetek városállamotok lakossá-
gát (lakosságot veszítve, ha nincs elég búzátok), és ki kell �zetnetek a még teljesen
el nem készül épületeitek nyersanyagköltségét (vagy vissza kell raknotok azokat a
dobozba). 

10) Pontozás
Az alábbiak szerint kapsz pontokat:
• Hírnévpontok: Minden terület- és épületlapodon felül, középen látható, hány hírnév-

pontot ér, továbbá minden 3 drachmádért kapsz 1 hírnévpontot.
• Lakosságpontok: Háromszor annyi lakosságpontod van, mint amennyi városállamod

lakossága.

Az győz, akinek a legtöbb győzelmi pontja van. Ha ez egyenlő, az győz az érintettek kö-
zül, akinek a nagyobb pontszáma (hírnévpontok vagy lakosságpontok) több. Ha ez is
egyenlő, az győz az érintettek közül, akinek több luxuscikke van.

Példa: Jenőnek összesen 25 hírnévpontja van (terület- és épületlapok, drachmák), de városá-
ban csak 6-os a lakosság, ami 18 lakosságpontot jelent, így 18 győzelmi pontja van. Anitának
csupán 22 hírnévpontja van (terület- és épületlapok, drachmák), viszont 9-es a lakossága, 
ami 27 lakosságpontot jelent. Neki 22 győzelmi potnja van, így ő győzött!

Szólójáték
Akár egyedül is játszhatsz Peloponnészoszt, hogy jobban megismerd a játékot, a straté-
giákat. 
Ilyenkor választasz egy városállamot, és az ötjátékosos szabályt használod (vagyis nincs
szükség a hódításlapra).
A célod a lehető legtöbb győzelmi pont összegyűjtése.
Nem licitálsz, hanem a minimumlicitért megvásárolsz a felcsapott terület- és épületla-
pok közül egyet.

Szintek
Ha nehezíteni akarod a szólójátékot, használd a szinteket.

1. szint: Szólójáték az ötjátékosos
szabállyal. Hogy továbbjuss, el 
kell érned 24 győzelmi pontot.

2. szint: Egy másik városálamot 
kell választanod. Válassz egy plusz
bevételt: egy áttekintőlapot forgass
el és csúszass városlapod alá úgy,
hogy a jobb alsó sarok kilógjon a
megfelelő nyersanyaggal. (lásd 
16. ábra)

Amelyik e kettő (hírnévpontok és lakosságpontok) közül a kevesebb, annnyi győzelmi
pontod van.

13. ábra

14. ábra

15. ábra

Jenő

Anita

16. ábra
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A lapokat úgy csapd fel, mint a négyszemélyes játékban kell, vagyis egyet mindig a hó-
dításlap mellé rakj. Ezt a lap, miként az alapjátékban, 3 drachmával többe kerül, mint
amennyi a minimumlicitje. (lásd 17. ábra)
Hogy továbbjuss, el kell érned 28 győzelmi pontot.

3. szint: Egy harmadik városállamot kell választanod. Most már két plusz bevételt vá-
lasztasz, két áttintőlapot csúsztatva városlapod alá. A lapokat úgy csapod fel, ahogy 
azt három játékos esetén kell, vagyis két lap kerül a hódításlap sorába.

Hogy továbbjuss, el kell érned 32 győzelmi pontot.

4. szint: Egy negyedik városállamot kell választanod. Most már három plusz bevételt
választasz, három áttekintőlapot csúsztatva városlapod alá. A lapokat úgy csapod fel, 
ahogy azt két játékos esetén kell, vagyis három lap kerül a hódításlap sorába.

Hogy továbbjuss, el kell érned 35 győzelmi pontot.

5. szint: Egy ötödik városállamot kell választanod. Megint csak három plusz bevételt
választasz, három áttekintőlapot csúsztatva városlapod alá. Amikor felcsapod az öt
lapot, az első kivételével mindet a hódításlap sorába kell tenned.

Hogy ezt is megnyerd, 35 győzelmi pontot kell szerezned.

Melléklet: Különleges épületek
Kikötő, Apollón temploma

Tirünsz fellegvára
Amikor elveszed ezt a lapot, lakosságod eggyel csökken.
Ha nincs lakosságod, nem veheted el ezt a lapot. Ha
utóbb elveszíted ezt a lapot, nem kapod vissza az elve-
szített lakosságot. 

Minden fordulóban eldöntöd, mit kapsz bevételként:
egy fát, egy követ, egy búzát vagy egy drachmát.

Piac, agóra
Minden licited fél drachmával többet ér, így ugyanannyi drach-
mával licitálhatsz egy lapra, mint amennyivel már licitált arra
valaki. 
Ez a képesség a játéksorrend
meghatározásánál már nem
hat.

Laktanya
A területlapok lerakásánál
�gyelmen kívül hagyhatod
a szomszédsági szabályt. 
Lakosságod kettővel csökken,
amikor elveszed ezt a lapot. Ha nincs ekkora lakosságod, nem ve-
heted el ezt a lapot. Ha utóbb elveszíted ezt a lapot, nem kapod 
vissza az elveszített lakosságot.  

Élelmezéses területlapok
Ha ilyen területlapot csaptok fel, a játék félbeszakad, azonnal élelmezés-
re kerül sor.

Kikötő és sztoa, vízvezeték és kút, Oroszlánkapu és Apollón temploma, Pheidiasz
műhelye, küklopikus falak

Tervező: Bernd Eisenstein ©2009
Illusztrátor: Matthias Catrein (www.matthias-catrein.com, m.catrein@bluewin.ch)
Tördelő: Michaela Sommer (m.sommer@irongames.de) 
Kiadó: Irongames © 2009 (www.irongames.de, info@irongames.de)
Fordító: �aur (thaur@freemail.hu)

A tervező köszönetet szeretne mondani fáradhatatlan tesztelőinek: Je� Allesnek, a West-
parkgamersnek, Peer Sylvesternek, Wolfhart Umlauftnak, Michaela Sommernek, Angi
      Krügernek, Mario Prochnownak, Reinhold Müllernek, Michael Schmittnek, Carsten
      Schünemann-nak, Hartmut Kommerellnek, Wiebke Mastnak, Christian Dausnak,
      Sandra Lembergernek, Frank Schwarznak, a Sanwaldoknak, Bern Sandernek, Volker
      és Ilse Sitzlernek, Lenának és még sokan másoknak.

Külön köszönet Richard “Histogame” Stubenvollnak és Günter “Bambus” Cornettnek
értlékes tanácsaikért.

17. ábra

Ez épületek mindegyike védelemt nyújt valamilyen katasztrófa ellen.


