
Fase 1: De speler krijgt 8 geld van de bank.

Fase 2: Aan het eind van het spel krijgt de speler een 
extra wetenschaps symbool naar keuze.

Fase 3: De speler heeft 2 extra Schilden tijdens elke 
conflict resolutie.

Fase 4: De speler mag aan het eind van de huidige 
ronde een Tijdperk kaart uit de aflegstapel kiezen 
en deze gratis bouwen.

Fase 1: De speler krijgt 8 geld van de bank. Beide nabu-
rige spelers krijgen 2 geld van de bank.

Fase 2: Aan het eind van het spel kopieert het mas-
ker een wetenschaps symbool van een groene kaart 
aanwezig in één van beide naburige steden.

Verduidelijking: Een speler mag een symbool 
van een naburige stad kopiëren, zelfs als 
hij deze kaart in zijn eigen stad heeft.

Fase 3: Aan het eind van het huidige Tijdperk neemt 
de speler niet deel aan de conflict resolutie. De stad 
links van hem handelt de resolutie dus af met de stad 
rechts van hem.

Bovendien moet elke andere speler 2 geld aan de bank 
betalen (of schuld fiches nemen als met de Cities uit-
breiding wordt gespeeld).

Als je niet met de Cities uitbreiding speelt, geeft 
een speler met slechts 1 geld dit af aan de bank 
en een speler met geen geld verliest niets.
Verduidelijking: Als er slechts 2 spelers overblijven 
tijdens de conflict resolutie, strijden ze tegen 
elkaar en krijgt elk slechts 1 winst- of verlies-fiche.

Fase 4: Met deze Fase kan de speler in elke ronde een 
grondstof naar keuze gebruiken die niet word gepro-
duceerd in zijn stad door zijn bruine en grijze kaarten 
en de initïele grondstof van zijn bord.

Verduidelijking: De grondstoffen geproduceerd 
door gele, witte of zwarte kaarten tellen niet mee.

Abu Simbel

Fase 3: Op het moment dat deze Wonder Fase wordt 
gebouwd moet de speler één van zijn eerder gere-
cruteerde Leiders kiezen en deze gedekt op de aan-
gegeven plek op zijn bord leggen. De speler kan niet 
meer profiteren van de eigenschap van de gekozen 
Leider. Aan het eind van het spel krijgt de speler een 
aantal winstpunten, gelijk aan het dubbele van de 
kosten van de Leider.

Voorbeeld: Alicia bouwt deze Wonder Fase en legt 
Archimedes gedekt naast haar bord. Ze profiteert 
niet langer van de gereduceerde kosten voor 
Groene kaarten, maar scoort wel 8 winstpunten 
aan het eind van het spel (kost van 4 geld x 2).

Fase 1: Hetzelfde als Fase 3 van kant (A)

Fase 2: Hetzelfde als Fase 3 van kant (A)

The Great Wall (De Grote Muur)
Speciale Regel: de Fasen van de Grote Muur mogen in elke volgorde gebouwd worden, naar keuze van de speler.
Verduidelijking: De speler moet de Fase die hij wil bouwen kiezen voordat de andere spelers hun actie onthullen.

Verduidelijking: Dit wonder vereist het gebruik van de Leaders uitbreiding.
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Fase 1: De spelers past het effect toe van Fase 1 van 
het Wonder bord links van hem.

Fase 2: De spelers past het effect toe van Fase 2 van 
het Wonder bord rechts van hem.

Fase 3: De spelers past het effect toe van de laatste 
Fase van het Wonder bord links van hem.

Verduidelijking:

-  de constructie kosten van een Fase van Manneken 
Pis zijn gelijk aan die van de gekopieerde Fase.

-  het is niet nodig dat de Fase gekopieerd door 
Manneken Pis al gebouwd zijn door hun eigenaar.

-  als de Grote Muur grenst aan Manneken 
Pis, mag de eigenaar van Manneken Pis 
de Fase kiezen die hij wil kopiëren.

Fase 1: De speler krijgt 7 geld van de bank. De speler 
profiteert van een extra Schild tijdens de conflict reso-
lutie en krijgt 7 winstpunten aan het eind van het spel.

Fase 3: Aan het eind van het spel krijgt de speler 
2 winstpunten voor elke Steen grondstof op zijn 
bruine kaarten.

Fase 1: Als deze Fase wordt gebouwd, krijgt de spe-
ler krijgt 1 geld voor elke Steen grondstof op zijn 
bruine kaarten. Aan het eind van het spel krijgt de 
speler 1 winstpunt voor elke Steen grondstof op zijn 
bruine kaarten.

Fase 2: Aan het eind van het spel draait de speler de 
kaart open waarmee deze Fase gebouwd is. De speler 
krijgt dan 1 winstpunt voor elke kaart van die kleur 
aanwezig in beide naburige steden.

Voorbeeld: Clarence heeft deze Wonder 
Fase gebouwd met een blauwe kaart. Aan 
het eind van het spel onthult hij deze kaart 
en krijgt 1 winstpunt voor elke blauwe kaart 
aanwezig in beide naburige steden.

Stonehenge

Manneken Pis
Speciale Regel: Manneken Pis produceert geen grondstoffen, maar de speler begint het spel met 4 extra geld.

FAQ
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Als meerdere spelers kaarten van de aflegstapel mogen nemen tijdens een ronde wordt 
dit afgehandeld in deze volgorde: Halicarnassus, De Grote Muur, Manneken Pis, Salomon 
en ten slotte het Courtisanes Gilde.


