
7 Csoda
Mi így játsszuk:

Ha valaki az alábbiakat úgy olvassa el, hogy még nem játszott a játékkal, úgy a játék 
felfedezésének izgalmát veszítheti el. Vállalkozó szelleműek kereshetnek jobb, vagy esetleg 
az itt bemutatott taktikákat megakadályozó nyerési utakat a játékokhoz.

Figyelem! 

A legjobbak azok a játékok, amelyekkel többféle módon is lehet nyerni. A játék kiismerése, a játék 
mechanizmusának részletes megismerése egy igazi társasjátékosnak külön izgalmat jelent. Van, aki 
viszont rögtön „partiban” szeret lenni gyakorlottabb játékosok ellen is, vagy előfordul, hogy pár játék 
után sem sikerül megtalálni a legjobb taktikát, és elkel néhány tipp. Ezzel a rovattal ebben szeret-
nénk segíteni: különböző kipróbált, begyakorolt, megvitatott taktikák leírásával. Az itt leírt stratégi-
ák több játékon át voltak tesztelve, de ez nem azt jelenti, hogy ha valaki ezt használja, biztos út vezet 
a győzelemhez, bár megkönnyítheti azt. 

A játékot eredetileg 3-7 fő játszhatja, de egy 
szabálymódosítással a 2 fős verzió is műkö-
dőképes, a Cities kiegészítővel pedig akár 
már egyszerre 8-an is körbeülhetik az asztalt. 
Természetesen minél többen játsszák, annál in-
kább nő a szerencse szerepe, ráadásul a játék 
mechanizmusa miatt csak a két szomszédunkra 
tudunk közvetlenül hatni, illetve figyelni, ezért 
leírásom alapvetően a 3-4 fős játékra vonatko-
zik, de előtte pár szót szólnék a 2-személyes 
verzióról.

A legtaktikusabb a kétjátékos verzió, de ez 
nem túl népszerű, elég kevesen játsszák. 
Egy fantomjátékossal oldották meg, hogy a 
két fő mellé egy harmadik kerüljön, éppen 
ezért sokan nem érzik úgy, hogy ez egy igazi 
kétszemélyes játék lenne. Pedig ez a legjob-
ban kiszámolható verzió, ugyanis a fantom 
játékost a két játékos felváltva irányítja. A 
soron lévő irányító eggyel több lapot kap, 
és két lapot épít le: egyet magának, egyet a 
fantomnak, természetesen a szabályok be-
tartásával. Így például intézhetjük úgy, hogy 
a fantomnak a lap leépítéséhez nyersanya-
got kelljen vennie tőlünk, így biztos bevéte-
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li forráshoz juthatunk. Esetleg leépítünk 
neki egy olyan nyersanyagot, amelyre ne-
künk van szükségünk, és így később meg 
tudjuk venni tőle. Leépíthetünk olyan la-
pot a fantommal, amelyre az ellenfelünk-
nek lenne szüksége, megerősíthetjük ka-
tonai erővel, hogy megverje ellenfelünket, 
vagy éppen gyengíthetjük, hogy könnyen 
legyőzhessük. Természetesen számos va-
riációs lehetőség van. Mindenesetre akik-
nek nem tetszik ez a verzió, de szívesen 
játszanák a 7 csodát kettesben, azoknak 
felcsillant a reménysugár, ugyanis a készí-
tők már tesztelik a kifejezetten 2 játékos 
számára tervezett variánst. A Párbaj ne-
vet viselő változatban a játékosok a pira-
misalakzatban lefektetett kártyákból vá-
laszthatnak, a győzelmi pontjaikat pedig 
egy mérleghintaszerű számlálón vezetik. 

A Párbaj várható megjelenési idejéről 
egyelőre nincs információnk, de re-
méljük, egy későbbi számban erről is 
írhatunk majd.
Az alapjátékban hétfajta kártyát épít-

hetünk le; nézzük át most ezeket! A 
barna kártyák (csak az I. és II. korszak-
ban) nyersanyagokat adnak. Ebből az 
I. korszakban vannak olyanok, amelyek 
1 pénzbe kerülnek, de cserébe kétfaj-
ta nyersanyagból választhatunk. Ezek 
hasznos kártyák, így amikor ilyen kerül 
a kezünkbe, ezeket rögtön építsük le. 
Egyébként két lehetőség közül választ-
hatunk a barna kártyák kapcsán: vagy 
megpróbálunk belőlük minél többet 

leépíteni, hogy később mindenféle nyersanyagunk legyen, így könnyen tudjunk kártyát leépíteni, és 
a szomszédok is tőlünk vegyenek nyersanyagot, amivel állandóan pénzhez juthatunk; vagy megpró-
bálunk a szomszédjainkból élni, és kevés saját nyersanyagunkat a szomszédoktól vásároltakkal kiegé-
szíteni. Ilyenkor célszerű valamelyik kereskedőállomást leépíteni, amelynek segítségével a szomszé-
dunktól 1 aranyért vásárolhatunk 2 helyett. Figyeljünk rá, hogy a szomszédunk ne hasonló taktikával 
éljen, mert az „kioltja” egymást, értelmetlen és hasztalan lesz a taktikánk. Ha ezt időben észrevesszük, 
legyen bátorságunk taktikát váltani. 

A szürke kártyák kézműves termékeket adnak az I. és II. korszakban. Mindig nézzük meg, hogy milyen 
kézműves terméke van a szomszédainknak. Ne építsünk le olyan kézműves kártyát, amit meg tudunk 

venni a szomszédtól. Viszonylag ritkán van szükség kézműves termékekre a játék folyamán, így cél-
szerűbb azokat vásárolni. Tehát csak akkor építsünk le szürke kártyát, ha a taktikánkhoz minden-

képpen szükséges, és nem tudjuk megvásárolni a szomszédainktól.

A sárga lapok a kereskedelmi lapok. Az I. korszakban kapjuk azokat, amelyek segít-
ségével olcsóban vásárolhatunk a szomszédainktól nyersanyagokat vagy kézműves 

termékeket. A II. korszakban jelennek meg azok, amelyek egy tetszőleges nyers-
anyagot vagy kézműves terméket adnak. Ha ezek a kezünkbe kerülnek, építsük le 
őket, nagyon jól jönnek a játék további részében. Annyira jók ezek, hogy készül-
jünk arra, hogy a II. korszakban rögtön 2 fáért le tudjuk építeni a Karavánszerájt, 
amely tetszőleges nyersanyagot ad. A II. korszak további sárga lapjai pénzt ad-
nak a barna, illetve a szürke kártyák után. Ezek (a saját és a szomszédok leépí-
téseitől is függően) jóval többet szoktak adni, mint az alapból járó 3 pénz, így 
jó lehetőséget jelentenek a pénzszerzésre. A III. korszakban a sárga lapok 
pénzt és pontokat adnak. Különösen hasznos, amelyik a sárga kártyák után 
ad pénzt és pontot; és ha nálunk van a Karavánszeráj, akkor ingyen rakhatjuk 
le, így egész szép sort tudunk leépíteni sárga kártyákból. 
Itt kell megemlíteni a játék nagyon fontos szabályát, hogy bizonyos lapok 

leépítésével más lapokat úgy tudunk leépíteni, hogy nem kellenek hozzá a 
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szükséges nyersanyagok és kézműves termékek. Az ilyen láncépítést próbáljuk kihasználni. Ehhez 
segítséget ad, hogy a szabály utolsó oldalán fel vannak tüntetve a láncban építhető kártyák. 

A kék lapok győzelmi pontokat adnak. Nagyon sokan szeretik ezeket a kártyákat le-
építeni, de arra figyeljünk, hogy aki az egész játékát csak ezeknek a kártyáknak a 

leépítésére teszi fel, az jó eséllyel ki fog kapni. Csak kék lapokkal nagyon ritkán és 
nagy szerencsével lehet csak nyerni! Ha kék lapokat akarunk leépíteni – amelyek 

közül több szintén láncban leépíthető – akkor mellette próbáljunk meg vagy 
lila, vagy piros kártyákból győzelmi pontokat hozni, mert a kék lapok maguk-
ban kevesek lesznek a győzelemhez. Főleg azért, mert a többi játékos nem 
hagy annyit, ami elég lenne a győzelemhez, hiszen ha nincs jobb a pakliban, 
kéket mindig le lehet építeni. 

A piros lapokkal katonai támadást indítunk a szomszédaink el-
len. Ennek a mechanikáját is könnyű megérteni, ezért kez-
dők gyakran építik le ezeket a kártyákat: vagy rámegyünk 
a piros lapokra, és megpróbálunk katonai győzelmi pon-
tokat szerezni; vagy bevállaljuk a mínusz pontokat, és 
helyettük más kártyákat építünk le. Mindkettő hasz-
nálható taktika. Három játékosnál nagyon jól jön, ha 

végig mi nyerjük a katonai csatákat, mert így 18 pon-
tot kapunk, és mindkét szomszédunk 6 pont mínuszt 

kap, azaz a szomszédainkkal szemben lesz 24 pont elő-
nyünk. Miután minden korszakban pont annyi katonai 

kártya van, mint ahány játékos (3-4 játékosnál), könnyen 
előfordulhat döntetlen, ezért általában nem elég korsza-

konként egy katonai kártyát leépítenünk, ha biztosra akarunk 
menni. 

A katonai kártyáknál nagyon gyakori az ún. „összeveszés”. Ez alatt azt értem, hogy két 
vagy több játékos is hasonló taktikát játszik, így ugyanazokat a lapokat próbálják meg leépí-

teni. Leggyakrabban ez a piros és a zöld lapoknál fordul elő. Ha ez megtörténik, akkor sokkal 
több energiánkba kerül a katonai győzelem kivívása, és általában kevesebb pontot is szerzünk, 

mert az egyik szomszédunkat nem tudjuk mindig megverni. Három játékosnál alapszabály, hogy ne 
„vesszünk össze” senkivel sem, ugyanis ilyenkor könnyen a nevető harmadik győzhet, aki nem vesz 
részt a konfliktusban.

A III. korszakban kapjuk meg a lila céhkártyákat. Ezekre számolni nem lehet, mivel véletlenszerűen 
és titokban húzzuk ki őket a játék elején. Jó lenne előre tudni, és tervezni velük, de a szabály az, hogy 
ezeket nem ismerhetjük előre. Ha tudunk, építsünk le lilákat, mert a jól megválasztott lila kártyákkal 
20-30 pontot is össze lehet hozni. 

A végére hagytam a zöld tudománykártyákat. Ezekkel a leg-
könnyebb és a legnehezebb is győzni. Azért könnyű, mert a 
kártyákat kétszer is tudjuk számolni. A 3 tudományos szim-
bólum mindegyike:

 » 1 szimbólum esetén 1 győzelmi pontot
 » 2 azonos szimbólum esetén 4 győzelmi pontot
 » 3 azonos szimbólum esetén 9 győzelmi pontot
 » 4 azonos szimbólum esetén 16 győzelmi pontot ér, 

ami tudományos céhvel, illetve csodával növelhető 25, illet-
ve akár 36 pontra is. Ezen felül minden 3 különböző szimbó-
lumtrió esetén még 7 pontot kapunk. Ráadásul a zöldeknél 
gyakori a láncépítés, így ezzel rengeteg pontot lehet szerez-
ni, de ehhez az kell, hogy a zöld kártyák jól szét legyenek osztva a paklikban, hogy minden körben tud-

junk építeni. Ráadásul az első korszakban mind a három kézműves termékre 
szükségünk van. Ha a kezdő 7 lapban csak egy zöldet látunk, és vagy mi, vagy 
a szomszéd csodája ad eleve egy kézműves terméket, akkor megpróbálhat-
juk a zöld kártyák leépítését. Itt is meg kell említeni az „összeveszést”, azaz 
ha több játékos is zöldre hajt, akkor egymás elől fogják elvenni a kártyákat, 
és akik kimaradnak ebből, ők esélyesek a győzelemre. Ha belekezdünk egy 
zöld sorozatba, és látjuk, hogy nem fog összejönni, akkor ne féljünk taktikát 
váltani, és más irányba elindulni. 
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Itt beszélnék arról, hogy figyelnünk kell arra, mit adunk át a szomszédunknak. Általában „le kell nyel-
nünk” azokat a kártyákat, amik nagyon jók neki (például tudományos vagy katonai kártyákat). Ezt úgy 
lehet megtenni a legjobban, hogy beépítjük a csodánkba, vagy 3 pénzért eldobjuk. Persze ha van olyan 
kártya, amely nagyon kellene nekünk, akkor el kell döntenünk, hogy azt építjük le, és akkor továbben-
gedünk a szomszédunknak egy jó kártyát, vagy magunkat is rombolva nem építjük le a jó kártyát, csak 
hogy ne adjunk tovább a szomszédunknak valamit, ami nagyon jól jönne neki. Ez kicsit hasonlít az „ösz-
szeveszésre”, mert ezzel magunkat és a szomszédunkat is gyengítjük, így megint csak lesz egy nevető 
harmadik, tehát ezt a taktikát nem javaslom. 

Ezek voltak az alapjáték kártyái, és most ejtsünk pár szót a kiegészítő kártyáiról is! 

A fehér Leaders (Vezetők) lapokat a korszakok elején játsszuk ki pénzért. Ezek legtöbbször irányt 
szabnak a játékunknak. Például Nagy Sándor minden katonai győzelmipontjelző értékét növeli eggyel, 
így nyilván aki ezt rakja le, katonai lapokra fog rámenni. Arisztotelésznél zöld, Ramszesznél lila lapokat 
érdemes gyűjteni. Ha figyeljük, mit választanak ellenfeleink, előre láthatjuk tervezett taktikájukat, és 
fel tudunk rá készülni. 

A fekete Cities lapok között több érdekes is van. A fekete katonai lapok 
minden korban erősebbek, mint az alapjáték piros kártyái. A győzelmi pon-
tot adó kártyák megépítése a többi játékosnak pénzveszteséget okoz. Még 
fontosabbak a maszkos lapok, amelyek segítik a zöld lapok építését, ha 
a szomszédaink is zöld lap építésébe kezdenek, hiszen ezekkel a lapokkal 
lemásolhatjuk egy tudományos szimbólumukat. De a legérdekesebb, hogy 
behozták a diplomácialapokat: aki ilyet épít le, győzelmi pontot kap, és ab-
ban a korszakban kimarad a katonai konfliktusból, így szomszédai egymás-
sal fognak harcolni. Tehát ezek a lapok teljesen felborítják a korábban leírt 
katonai stratégiát. 

Arra azért figyeljünk, hogy ha a Leaders és Cities kiegészítőt is belerakjuk, 
akkor jóval bonyolultabbá és hosszabbá válik a játék, ami nem mindenki-
nek jön be. 

Pár szót szóljunk a csodákról is! Amikor megkapjuk a csodákat, alapvetően 
ad egy irányt a játékunknak, így a többieknek is. Ha szomszédunk Rodoszt 
kapta, akkor számítsunk rá, hogy a piros kártyákra megy rá, Babilonnál a 
zöld kártyákat érdemes gyűjteni. Hasznos, ha ki tudjuk használni a csodánk 
adta előnyöket, de simán lehet úgy is nyerni, ha teljesen figyelmen kívül 
hagyjuk, és helyette más jó lapokat építünk le. 

Összefoglalva: igazi taktikát 3-4 fős játéknál tudunk alkal-
mazni, e fölötti játékos számnál fogadjuk el, hogy már nagy 
a szerencse szerepe. Kevés játékosnál próbáljuk megje-
gyezni a lapokat, és figyeljük, a többiek mit építenek le, így 
tudjuk, mi kerül hozzánk vissza. Ne „veszekedjünk” ugyan-
olyan típusú lapokért, inkább váltsunk taktikát. Figyeljünk a 
többiek játékára, főleg a szomszédokéra, gondoljuk át, mi-
lyen lapokat adunk tovább. Miután háromból kétszer egy 
irányba mennek a lapok, nem mindegy, ki adja nekünk a 
lapokat, és mi kinek adjuk tovább. Igyekezzünk kihasználni 
a csodánkat. Próbáljuk elkerülni, hogy lapokat dobáljunk 
pénzért; a lapdobásokkal hátrányba kerülhetünk, inkább 
próbáljunk lapok leépítésével pénzhez jutni, mert pontot 
csak a lent lévő lapjaink hozhatnak. 

maat
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