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 A játék végén 1 pontot kapsz 
minden második aranyadért. 

 Ha aktiválod, a munkásaid 
±1 értékekkel is használhatod 
az  akcióhelyen. 
Döntetlen esetén mindig nyersz. 
Ezen felül tetszőleges ikonként 
használható (amfora, kard vagy 
oroszlán) az alap- és a haladó-

játékban is. 

Csak az Imperator kiegészítővel együtt használható!

 A játék végén 1 pontot kapsz 
minden Consul kártyádért. 

 Ha aktiválod, a  
akcióhelyet politikai befolyás 
növelése helyett, nyersanyag-
szerzésre  is használhatod. Minden 
mezőn, amit érintesz, megkapod 
a jelölt alapnyersanyagot, felesle- 
get vagy pénzt. Ha használod ezt 

a képességet, nem kaphatsz politikai befolyást, mikor 
áthaladsz politikai befolyás ikont tartalmazó mezőn.
  
Csak a Consul kiegészítővel együtt használható!

 A játék végén 4 pontot kapsz 
minden jelölt kártyaszettért.

 Ha aktiválod, az 
akciódért azonnal is megkapod a 
jutalomlapkán szereplő jutalmat. 
Viszont, ha használtad ezt a 
képességet, és valaki elfoglalja a 
területed, az ott lévő munkásodat 
a  jutalomlapka mellett kell 

hagynod. Ezen felül nem kapod vissza a jelölődet 
sem a következő fordulóig, az aktuális forduló végén 
pedig nem kapsz jutalmat.
Csak az Imperator kiegészítővel együtt használható!

 A játék végén válassz egy 
területet! Annyi pontot kapsz, 
ahányadik szinten helyezkedik el 
a barna befolyásjelölő a barna 
sávon.

 Ha aktiválod, a
akcióhelyen kártya vásárlásakor   
aranyanként 2 alapnyersanyagot 
vagy felesleget helyettesíthetsz  

1 helyett.

Csak a Consul kiegészítővel együtt használható!

  •Mindkét kártya pontot ad, mikor megvásárlod. 
•Mindkét kártya tetszőleges ikonként használható (amfora, kard vagy 
oroszlán) az alap- és a haladójátékban is.
•Ha a szett mindkét kártyáját megszerzed, kapsz 1 dénárt, és egy egyszeri 
lehetőséget, hogy bármikor a játék folyamán visszafordíts egy már 
elhasznált területi befolyást tartalmazó kártyát. A kártya újra használható 
területi befolyás növelésére a akció során. Ha elhasználtad a 
szett bónuszát, fordítsd el 90 fokkal a szett kártyáit.

  •Mindkét kártya pontot ad, mikor megvásárlod. 
•Mindkét kártya tetszőleges ikonként használható (amfora, kard vagy 
oroszlán) az alap- és a haladójátékban is.
•Ha a szett mindkét kártyáját megszerzed, kapsz egy egyszeri 
lehetőséget, hogy bármikor a játék folyamán áthelyezz egy 
már felhasznált munkást egy másik akcióhelyre. Az áthelyezett 
munkással ugyanúgy akciót hajtasz végre, így lehetőséged van  
6 akciót végrehalytani ebben a fordulóban. Ha elhasználtad a szett 
bónuszát, fordítsd el 90 fokkal a szett kártyáit.


