
ΚΑΝΟΝΕΣ



“Μια τιμωρία της άρνησης συμμετοχής στην πολιτική,
είναι ότι τελικά καταλήγεις να κυβερνάσαι από κατωτέρους σου.”

Πλάτωνας

Η επέκταση αυτή του 7 Wonders σας δίνει την ευκαιρία να τοποθετήσετε ηγέτες στην κορυφή του 
πολιτισμού σας.
Οι ηγέτες, οι οποίοι αναπαριστάνονται από 36 νέες κάρτες, θα επηρεάσουν την ανάπτυξη της πόλης σας, 
ο κάθε ένας με το δικό του τρόπο.
Το παιχνίδι έχει μερικές μετατροπές, με τις συνθήκες νίκης, ωστόσο, να παραμένουν ίδιες με του βασικού 
7 Wonders.

Περιεχόμενα

Περίληψη

- 1 ταμπλό Θαύματος
- 1 κάρτα Θαύματος
- 36 κάρτες Ηγετών
- 4 κάρτες Συντεχνιών
- 17 νομίσματα αξίας 6

- 1 δείκτης Εταίρας
- 1 εγχειρίδιο κανόνων
- 1 μπλοκ σκορ
- 1 κενή κάρτα Ηγέτη



Περιεχόμενα

Ταμπλό Θαύματος
Η Ρώμη με το Κολοσσαίο της, αναπαριστώνται στο νέο ταμπλό, με τις ιδιότητές του να επεξηγούνται 
στην τελευταία σελίδα των κανόνων. Το ταμπλό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την επέκταση 
Ηγέτες.

Κάρτες Ηγετών
Οι Ηγέτες (λευκές κάρτες) συνιστούν μια νέα κατηγορία καρτών. Δεν προστίθενται στις κάρτες Εποχής 
και γι’ αυτό τον λόγο έχουν διαφορετική πλάτη. Το κόστος της κάθε κάρτας αναγράφεται στην πάνω 
αριστερή γωνία της, και είναι μόνο νομίσματα.

Κενή Κάρτα Ηγέτη (Σεμίραμις)
Στο κουτί υπάρχει μια κενή κάρτα Ηγέτη. Με αυτή μπορείτε να δημιουργήσετε μια δική σας προσωπικό- 
τητα και να τη χρησιμοποιήσετε στα παιχνίδια σας.

Κάρτες Συντεχνιών
4 νέες Συντεχνίες (μωβ κάρτες) προστίθενται στις ήδη διαθέσιμες του βασικού παιχνιδιού.
 Προσέξτε, καθώς μερικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με την επέκταση Ηγέτες.

Νομίσματα
Τα 17 νομίσματα αξίας 6 προστίθενται στα υπόλοιπα νομίσματα του βασικού παιχνιδιού.

Δείκτης Εταίρας
Ειδικός δείκτης για χρήση με τη νέα Συντεχνία, τη Συντεχνία των Εταίρων.

Μπλοκ Σκορ
Ενα νέο μπλοκ για το σκορ υπάρχει στο κουτί. Σας επιτρέπει να προσθέτετε τους πό-
ντους κάποιων Ηγετών.

Προετοιμασία
- Οι νέες Συντεχνίες (μωβ κάρτες) της Εποχής ΙΙΙ προστίθενται σε 
αυτές του βασικού παιχνιδιού. Οι κανόνες της στοίβας της Εποχής ΙΙΙ 
παραμένουν ίδιοι (ο αριθμός των Συντεχνιών που μπαίνουν στο
παιχνίδι είναι ο ίδιος).
- Κάθε παίκτης ξεκινάει με 6 νομίσματα (αντί για 3
του βασικού παιχνιδιού).



Πορεία του Παιχνιδιού
Το παιχνίδι ξεκινάει πια με τη Φάση Ηγετών.
Επιπλέον, μια νέα φάση, η Φάση Στρατολόγησης, υπάρχει στην αρχή κάθε Εποχής.

Φάση Ηγετών
Κάθε παίκτης παίρνει στο χέρι του 4 κάρτες Ηγετών, μοιρασμένες τυχαία (και κλειστές). Οι Ηγέτες που 
δεν μοιράστηκαν επιστρέφουν στο κουτί.
    1. Κάθε παίκτης πρέπει να επιλέξει κρυφά μια από τις 4 κάρτες και να την τοποθετήσει μπροστά του,
  κλειστή. Οι 3 υπόλοιπες κάρτες δίνονται στον παίκτη στα δεξιά του.
   2. Κάθε παίκτης επιλέγει κρυφά μια κάρτα από τις 3 που πήρε από τον παίκτη στα αριστερά του. Οι
  2 υπόλοιπες κάρτες δίνονται στον παίκτη στα δεξιά του.
   3. Κάθε παίκτης επιλέγει κρυφά μια από τις 2 κάρτες που πήρε από τον παίκτη στα αριστερά του. Η
  κάρτα που περισσεύει δίνεται στον παίκτη στα δεξιά του.
   4. Κάθε παίκτης κρατάει την κάρτα που του έδωσε ο παίκτης στα αριστερά του, μαζί με τις υπόλοι-
  πες 3 που έχει ήδη επιλέξει.
Στο τέλος της φάσης αυτής, κάθε παίκτης θα έχει στο χέρι του 4 κάρτες Ηγετών. Η Εποχή Ι μπορεί πια να 
ξεκινήσει.

Πορεία μιας Εποχής
Κάθε Εποχή ξεκινάει με μια φάση Στρατολόγησης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

           1. Φάση Στρατολόγησης
           2.  Παίξιμο της Εποχής
           3. Επίλυση Συγκρούσεων

Φάση Στρατολόγησης
Κατά τη φάση αυτή, κάθε παίκτης παίζει μια κάρτα Ηγέτη του. Οι κάρτες επιλέγονται κρυφά από κάθε 
παίκτη, και έπειτα αποκαλύπτονται ταυτόχρονα.
Οι κάρτες Ηγετών μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 3 τρόπους:
 α. Στρατολόγηση του Ηγέτη
 β. Κατασκευή ενός τμήματος του Θαύματος
 γ. Ξεσκαρτάρισμα της κάρτας για 3 νομίσματα

 α. Στρατολόγηση του Ηγέτη
   Ο παίκτης πληρώνει το κόστος του Ηγέτη (σε νομίσματα τα οποία επιστρέφει στην τράπεζα)
   και τοποθετεί την κάρτα Ηγέτη δίπλα στο ταπλό Θαύματός του, ανοιχτή.

ΠΑΙΞΤΕ ΔΙΚΑΙΑ!

 β. Κατασκευή ενός τμήματος του Θαύματος
   Για να κατασκευάσει το τμήμα του Θαύματός του, ο παίκτης χρησιμοποιεί την κάρτα του Ηγέ-
   τη σαν δείκτη κατασκευής (κλειστή). Το κόστος κατασκευής του τμήματος που αναγράφεται
   στο ταμπλό του παίκτη πρέπει να πληρωθεί, αλλά όχι το κόστος του Ηγέτη (νομίσματα).
Σημείωση: η ενέργεια αυτή σπάνια θα είναι διαθέσιμη, ειδικά κατά την πρώτη Φάση στρατολόγησης, καθώς 
οι πόλεις στην αρχή δεν θα έχουν τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του Θαύματος.

Για να βοηθήσετε τους αντιπάλους σας να διαβάζουν το ταμπλό σας, 
προτείνουμε ο Αννίβας και ο Καίσαρας να τοποθετούνται κοντά στις 
κόκκινες κάρτες, ώστε όλες οι Ασπίδες σας να βρίσκονται μαζί.
Ομοίως, τοποθετήστε τον Ευκλείδη, το Πτολεμαίο και τον Πυθαγόρα 
μαζί με τις πράσινες κάρτες με το αντίστοιχο σύμβολο.



“Ειδική” Παραλλαγή για 2 Παίκτες

Τέλος του Παιχνιδιού

 γ. Ξεσκαρτάρισμα της κάρτας για 3 νομίσματα
   Ο παίκτης μπορεί να ξεσκαρτάρει την κάρτα και να πάρει 3 νομίσματα από την τράπεζα, τα
   οποία και προσθέτει στο θησαυροφυλάκιο της πόλης του. Οι Ηγέτες που ξεσκαρτάρωνται με
   αυτό τον τρόπο επιστρέφουν (κλειστοί) στο κουτί.

Οι υπόλοιπες κάρτες Ηγετών στο χέρι κάθε παίκτη θα χρησιμοποιηθούν αργότερα στο παιχνίδι. 
Αφήνονται κλειστές, μέχρι την επόμενη φάση στρατολόγησης Ηγέτη.
Μόλις η φάση αυτή τελειώσει, η Εποχή παίζεται κανονικά, ακολουθώντας τους κανόνες του βασικού 7 
Wonders.

Ειδική περίπτωση: κατά τη φάση Στρατολόγησης πριν την Εποχή ΙΙΙ, κάθε παίκτης έχει 2 κάρτες Ηγετών 
στην κατοχή του. Από τις 2 θα παίξει μία με έναν από τους 3 τρόπους (α, β, γ) που περιγράφηκαν 
παραπάνω, και η δεύτερη θα επιστραφεί κλειστή στο κουτί.

Οπως και στο βασικό παιχνίδι, το παιχνίδι τελειώνει μόλις ολοκληρωθεί η Εποχή ΙΙΙ, και μοιραστούν οι 
Δείκτες Σύγκρουσης. Κάθε παίκτης προσθέτει τους πόντους του πολιτισμού του και ο παίκτης με το 
μεγαλύτερο σύνολο ανακηρύσσεται νικητής.

Το παιχνίδι 2 παικτών χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις στους κανόνες του βασικού 7 Wonders. Οι φάσεις 
Στρατολόγησης ακολουθούν τους κανόνες, με μια μικρή αλλαγή στη φάση Ηγετών:

Κάθε παίκτης παίρνει 4 κάρτες Ηγετών κλειστές. Η Ελεύθερη Πόλη δεν παίρνει Ηγέτες.
Οι παίκτες επιλέγουν και κρατούν μια πρώτη κάρτα στο χέρι τους, δίνοντας τις υπόλοιπες 3 στον αντί- 
παλό τους.
Επειτα από τις 3 κάρτες που έχουν στο χέρι, επιλέγουν άλλη μία, δίνοντας και πάλι τις υπόλοιπες 2 στον 
αντίπαλο, και ούτω καθεξής.
Στο τέλος της φάσης αυτής, κάθε παίκτης θα έχει 4 Ηγέτες στο χέρι του.

         Το παιχνίδι παίζεται ακολουθώντας τους κανόνες 2 παικτών του βασικού
          παιχνιδιού, με τις φάσεις Στρατολόγησης να εκτελούνται ακριβώς όπως
           περιγράφεται στους κανόνες εδώ.



Περιγραφή τωνΑΜΙΤΙΣ  (AMYTIS)

Στο τέλος του παιχνιδιού, η Αμίτις αξίζει 2 πόντους  
για κάθε τμήμα του Θαύματός του, που έχει κατα- 
σκευάσει ο παίκτης.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  (ALEXANDER)

Στο τέλος τους παιχνιδιού, ο Αλέξανδρος προσθέτει 
έναν πόντο σε κάθε δείκτη Νίκης (η αξία των 
δεικτών Νίκης έτσι γίνεται από 1, 3 και 5 πόντοι, 2, 4 
και 6 αντίστοιχα).

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  (ARISTOTLE)

Στο τέλος του παιχνιδιού, ο Αριστοτέλης προσθέτει 3 
πόντους σε κάθε σετ διαφορετικών επιστημονικών 
συμβόλων (δηλαδή το μπόνους ανεβαίνει από τους 
7 στους 10 πόντους για κάθε σετ).

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ  (JUSTINIAN)

Στο τέλος του παιχνιδιού, ο Ιουστινιανός αξίζει 3 
πόντους για κάθε σετ 3 καρτών Εποχής (κόκκινη, 
μπλε, πράσινη) της πόλης του παίκτη.

ΠΛΑΤΩΝΑΣ  (PLATO)

Στο τέλος του παιχνιδιού, ο Πλάτωνας αξίζει 7 
πόντους για κάθε σετ 7 καρτών Εποχής (καφέ, γκρι, 
μπλε, κίτρινη, πράσινη, κόκκινη, μωβ) της πόλης του 
παίκτη.

ΜΙΔΑΣ  (MIDAS)

Στο τέλος του παιχνιδιού, ο Μίδας αξίζει 1 πόντο για 
κάθε 3 νομίσματα στο θησαυροφυλάκιο του παίκτη.
Διευκρίνηση: Οι πόντοι αυτοί προστίθενται στους 
πόντους που κερδίζονται κανονικά από τα νομίσματα 
(συνεπώς, ο παίκτης κερδίζει 2 πόντους για κάθε 3 
νομίσματα).

ΜΠΙΛΚΙΣ  (BILKIS)

Αφού μπει στο παιχνίδι, η Μπιλκίς επιτρέπει στον 
παίκτη να πάρει οποιοδήποτε υλικό πληρώνοντας 1 
νόμισμα στην τράπεζα, μια φορά σε κάθε γύρο.

ΜΑΙΚΗΝΑΣ  (MAECENAS)

Αφού ο Μαικήνας μπει στο παιχνίδι, ο παίκτης που 
τον ελέγχει μπορεί να στρατολογήσει δωρεάν όλους 
τους μελλοντικούς του Ηγέτες (κατά τη φάση 
Στρατολόγησης), χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει το 
κόστος τους σε νομίσματα.

ΡΑΜΣΗΣ (RAMSES)

Αφού ο Ραμσής μπει στο παιχνίδι, ο παίκτης μπορεί 
να κατασκευάσει όλες τις Συντεχνίες του δωρεάν, 
χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει το κόστος σε υλικά.



Περιγραφή των
ΤΟΜΥΡΙΣ  (TOMYRIS)

Αφού η Τόμυρις μπει στο παιχνίδι, κατά την επίλυση 
συγκρούσεων, οι δείκτες Ηττας του παίκτη δίνονται 
στη νικήτρια γειτονική πόλη.
Σημείωση: Η Τόμυρις δεν έχει καμία λειτουργία αν η 
πόλη του παίκτη είναι νικήτρια σε μια σύγκρουση, ή 
στις συγκρούσεις που συνέβησαν νωρίτερα. 

ΧΑΤΣΕΨΟΥΤ  (HATSEPSUT)

Αφού μπει στο παιχνίδι, κάθε αγορά ενός ή παραπά- 
νω υλικών από γειτονική πόλη, δίνει 1 νόμισμα από 
την τράπεζα. Το κέρδος αυτό περιορίζεται σε 1 
νόμισμα για κάθε γειτονική πόλη ανά γύρο.
Διευκρίνηση: ο παίκτης παίρνει το κέρδος από την 
τράπεζα αμέσως ΑΦΟΥ πληρώσει για την αγορά.

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ  (XENOPHON)

Ο Ξενοφώντας δίνει 2 νομίσματα για κάθε εμπορικό 
κτίριο (κίτρινες κάρτες) που κατασκευάζει ο παίκτης 
από εδώ και στο εξής. Τα νομίσματα κερδίζονται 
από την τράπεζα, μόλις το κτίριο κατασκευαστεί.
Διευκρίνηση: Ο Ξενοφώντας δεν έχει καμία επίδραση 
στα εμπορικά κτίρια που είχαν κατασκευαστεί πριν 
την είσοδό του στο παιχνίδι.

ΣΟΛΟΜΩΝΤΑΣ  (SOLOMON)

Αφού ο Σολομώντας μπει στο παιχνίδι, ο παίκτης 
μπορεί να επιλέξει μια κάρτα Εποχής από τη στοίβα 
ξεσκαρταρισμένων και να την παίξει δωρεάν.

Μόλις μπουν στο παιχνίδι, οι Ηγέτες αυτοί προσφέ- 
ρουν τις ασπίδες που έχουν σχεδιασμένες πάνω 
τους.

ΝΕΡΩΝΑΣ  (NERO)

Ο Νέρωνας δίνει 2 νομίσματα για κάθε δείκτη Νίκης 
που κερδίζει ο παίκτης από εδώ και στο εξής. Τα 
νομίσματα παίρνονται από την τράπεζα αμέσως 
μόλις αποκτηθεί ο δείκτης Νίκης.
Διευκρίνηση: Ο Νέρωνας δεν έχει καμία επίδραση 
στους δείκτες Νίκης που είχαν αποκτηθεί νωρίτερα.

ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ (VITRUVIUS)

Αφού μπει στο παιχνίδι, ο Βιτρούβιος δίνει 2 νομί- 
σματα οποτεδήποτε ο παίκτης κατασκευάσει ένα κτί- 
ριο δωρεάν, μέσω αλυσίδας. Τα νομίσματα παίρνονται 
από την τράπεζα, μόλις κατασκευαστεί το κτίριο.
Διευκρίνηση: ο Βιτρούβιος δεν έχει καμία επίδραση 
στα κτίρια που κατασκευάστηκαν με τον τρόπο αυτό, 
νωρίτερα στο παιχνίδι.

ΚΡΟΙΣΟΣ  (CROESUS)

Οταν μπει στο παιχνίδι, ο Κροίσος δίνει αμέσως 6 
νομίσματα από την τράπεζα.

ΑΝΝΙΒΑΣ
(HANNIBAL)

ΚΑΙΣΑΡΑΣ
(CAESAR)



ΥΠΑΤΙΑ
(HYPATIA)

ΝΑΒΟΥΧΟΔΟΝΟΣΟΡΑΣ
(NEBUCHADNEZZAR)

ΦΕΙΔΙΑΣ
(PHEDIAS)

ΒΑΡΟ
(VARRIO)

ΣΑΠΦΩ
(SAPPHO)

ΖΗΝΟΒΙΑ
(ZENOBIA)

ΝΕΦΕΡΤΙΤΗ
(NEFERTITI)

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
(CLEOPATRA)

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
(ARCHIMEDES)

ΛΕΩΝΙΔΑΣ
(LEONIDAS)

ΧΑΜΟΥΡΑΜΠΙ
(HAMMURABI)

ΙΜΧΟΤΕΠ
(IMHOTEP)

ΠΕΡΙΚΛΗΣ
(PERICLES)

ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ
(PRAXITELES)

ΧΑΪΡΑΜ
(HIRAM)

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
(EUCLID)

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ
(PTOLEMY)

ΠΥΘΑΓΩΡΑΣ
(PYTHAGORAS)

Στο τέλος του παιχνιδιού, οι Ηγέτες αυτοί αξίζουν 1 πόντο για κάθε κάρτα του αντίστοιχου χρώματος, που έχει 
ο παίκτης στην πόλη του.

Στο τέλος του παιχνιδιού, οι Ηγέτες αυτοί αξίζουν 2 πόντους για κάθε κάρτα του αντίστοιχου χρώματος, που 
έχει ο παίκτης στην πόλη του.

Στο τέλος του παιχνιδιού, οι Ηγέτες αυτοί αξίζουν τόσους πόντους όσους αναγράφονται πάνω στην κάρτα.

Από τη στιγμή που θα μπουν στο παιχνίδι, οι Ηγέτες αυτοί επιτρέπουν στον παίκτη να κατασκευάσουν Κτίρια 
του αντίστοιχου χρώματος (τμήματα του Θαύματος για τον Ιμχοτέπ) με ένα υλικό λιγότερο.
Διευκρίνηση: το υλικό που αφαιρείται από το κόστος, επιλέγεται από τον παίκτη. Μπορεί να είναι ακατέργαστο 
υλικό (καφέ) ή εμπόρευμα (γκρι).

Οι ηγέτες αυτοί παρέχουν τα επιστημονικά σύμβολα που βρίσκονται στις  κάρτες τους. Το σύμβολο προστίθε- 
ται σε αυτά των κτιρίων επιστημών (πράσινες κάρτες) της πόλης του παίκτη.



Περιγραφή των Συντεχνιών

Συχνές Ερωτήσεις

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ  (GAMERS’ GUILD)

1 πόντος για κάθε 3 νομίσματα στο θησαυροφυλά- 
κιο του παίκτη.
Σημείωση: το προνόμιο αυτό προστίθεται στους 
κανονικούς πόντους των νομισμάτων.

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

(DIPLOMAT’S GUILD)

1 πόντος για κάθε Ηγέτη (λευκή κάρτα) των γειτο- 
νικών πόλεων.
Σημείωση: μόνο οι στρατολογημένοι ηγέτες υπολο- 
γίζονται και όχι αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατασκευή τμήματος ενός Θαύματος.

Ηγέτης: Σολομώντας
Ε: Τι συμβαίνει αν ο Σολομώντας μπει στο παιχνίδι
 στον ίδιο γύρο που η Αλικαρνασσός κατασκευά-
 σει ένα τμήμα του Θαύματος;
Α:  Η Αλικαρνασσός επιλέγει την κάρτα από τη στοί-
 βα ξεσκαρταρισμένων πριν τον Σολομώντα.

Ηγέτης: Χάιραμ
Ε: Δίνει ο Χάιραμ 2 πόντους για το τρίτο τμήμα του
 Αγάλματος του Ολυμπίου Διός στη Β πλευρά του
 ταμπλό (αντιγραφή γειτονικής συντεχνίας);
Α: Οχι, το τμήμα αυτό του Θαύματος δεν θεωρείται
 Συντεχνία.

Ηγέτης: Πλάτωνας
Ε: Δίνει ο Πλάτωνας 14 πόντους αν έχω 2 κάρτες Ε-
 ποχής του κάθε χρώματος στο τέλος του παιχνι-
 διού;
Α: Ναι!

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  (COURTESAN’ GUILD)

Οταν κατασκευαστεί η Συντεχνία των Εταίρων, ο 
παίκτης  αμέσως παίρνει τον δείκτη “Εταίρας” και 
τον τοποθετεί σε έναν Ηγέτη μιας γειτονικής του 
πόλης. Ο παίκτης αποκτάει έτσι τα πλεονεκτήματα 
του Ηγέτη και τις αντίστοιχες ιδιότητες.
Σημείωση: η Συντεχνία αυτή δεν έχει καμία επίδραση 
στον παίκτη του οποίου ο Ηγέτης παίρνει τον δείκτη 
“Εταίρας”.

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

(ARCHITECT’S GUILD)

3 πόντοι για κάθε μωβ κάρτα των γειτονικών 
πόλεων.

Ηγέτης: Χατσεψούτ
Ε: Μπορεί η ιδιότητα του Εμπορικού Σταθμού (ή
 της Αγοράς) να προστεθεί με του Χατσεψούτ;
Α:  Ναι, μπορείτε να πληρώσετε 1 νόμισμα για ένα υλικό
 και έπειτα να πάρετε 1 νόμισμα από την τράπεζα.

Συντεχνία των Εταίρων
Ε: Υπολογίζεται ο “αντιγραμμένος” Ηγέτης για πό-
 ντους μέσω της Συντεχνίας Διπλωματών;
Α: Οχι, δεν υπολογίζεται σαν Ηγέτης.

Επιστημονικά Σύμβολα
Ε: Τα επιστημονικά σύμβολα των Ηγετών υπολο-
 γίζονται για το σχηματισμό σετ;
Α: Ναι, κάθε επιστημονικό σύμβολο, ασχέτως από
 που προέρχεται (πράσινες κάρτες, συντεχνίες,
 Θαύματα, Ηγέτες) υπολογίζεται και για τα δύο
 σκοραρίσματα (ίδια σύμβολα και 3 διαφορετικά
 σύμβολα).







Περιγραφή του Θαύματος

Ρώμη - Κολοσσαίο
Η Ρώμη δεν παράγει υλικά, αλλά ο παίκτης στρατολογεί τους Ηγέτες του δωρεάν (κόστος 0).
  Το πρώτο τμήμα αξίζει 4 πόντους.
  Το δεύτερο τμήμα αξίζει 6 πόντους.

Ρώμη - Κολοσσαίο
Η Ρώμη δεν παράγει υλικά, αλλά ο παίκτης ωφελείται από μείωση 2 νομισμάτων στη στρατολό- 
γηση των Ηγετών (μερικοί Ηγέτες είναι δωρεάν). Οι γειτονικές πόλεις επωφελούνται από μείωση 
1 νομίσματος στη στρατολόγηση των Ηγετών τους.
  Το πρώτο τμήμα αξίζει 5 νομίσματα. Επιπλέον, ο παίκτης παίρνει αμέσως 4 κάρτες Ηγετών
  από όσες βρίσκονται στο κουτί και τις κρατάει στο χέρι του.
  Το δεύτερο τμήμα αξίζει 3 πόντους και ο παίκτης μπορεί να παίξει αμέσως έναν επιπλέον
  Ηγέτη (πληρώνοντας 2 νομίσματα λιγότερα από το αρχικό του κόστος).
  Το τρίτο τμήμα αξίζει 3 πόντους και ο παίκτης μπορεί να παίξει αμέσως έναν επιπλέον
  Ηγέτη (πληρώνοντας 2 νομίσματα λιγότερα από το αρχικό του κόστος).
Σημείωση: Η Ρώμη Β δίνει στον παίκτη την ευκαιρία να βάλει 5 Ηγέτες στο παιχνίδι αντί για τους 
κανονικούς 3.


