
Christian Marcussen 2010-ben robbant be a társasjátékok világába a Merchants and Marauders nevű 
kereskedős-kalózos játékkal, ami teljes mértékben a játékosra bízza, hogy mivé válik a játékban, milyen 
hajót épít meg, és milyen küldetéseket visz véghez. Két évvel később, 2012-ben jelent meg a hasonló 
szabadságot biztosító, de már más környezetben játszódó Clash of Cultures, amiben az őskortól kezdve 
nagyjából a középkorig vezethetjük népünket.

Nem véletlen, hogy a játék neve a Kultúrák ös�-
s�ecsapása lett, és nem a civili�ációké: egyrés�t – a 
rengeteg hasonlóság ellenére – nem akarták, hogy 
Sid Meier jól ismert játékára lehessen ass�ociálni, 
másrés�t maga a játék is inkább különbö�ő kultúrák 
csatáját mutatja be, nem pedig civili�ációkét. Sem 
maga a térkép mérete, sem a felfede�hető technoló-
giák időbeni kiterjedése nem elegendő ahho�, hogy 
civili�ációról bes�éljünk, sokkal inkább különbö�ő 
irányokban fejlődő kultúrákat építünk.

4X
A 4X kifeje�és a� angol "EXplore, EXpand, EXploit and EXterminate”, a�a� “Felfede�ni, Terjes�kedni, Felhas�nálni 
és Elpus�títani” s�avakból ered. Jellem�ően olyan térképes játékok tarto�nak ebbe a kategóriába, ahol új te-
rületeket lehet felfede�ni és elfoglalni, a� ott talált nyersanyagokat felhas�nálva fejlődni, és a� ellenségeinket 
kell elpus�títani. A� ilyen típusú játékoknak a Civilization-soro�at ho�ta meg a� ismeretséget, bár a koncepció 
már a 70-es években megjelent egyes társasjátékokban és s�övegalapú videójátékokban.

Homokozó
A legtöbb civili�ációépítős játékkal ellentétben a játékosok 
nem egy adott népet képviselnek (legalábbis a� alapjátékot 
tekintve), hanem mindenki ugyanolyan lehetőségekkel, tele-
püléssel és telepessel ke�di a játékot. Nincsen semmi, ami ve-
�etné a ke�ünket, a véletlens�erűen kirakott térkép és a nagy-
rés�t nyitott technológiai fejlődési lehetőségeket kihas�nálva 
kell győ�elemre ve�etnie a� embereinket. 

A� alaps�abályok egys�erűek, 10 perc alatt el lehet mondani 
őket, ennek ellenére maga a játék nem egys�erű – már a� első 
körben 15 különbö�ő technológiai fejles�tés kö�ül válas�tha-
tunk, amelyek egy rés�e újabbak elérését tes�i lehetővé. A 
magunk s�ámára kitű�ött célokat még így is nehé� megvaló-
sítani, a� időnként támadó barbárok és agress�ívabb játékos-
társaink tes�nek majd róla, hogy a békés fejlődés előbb-utóbb 
konfliktusba torkolljon.

A� ilyen nagymértékű s�abadságot adó játékokat sandbox – a�a� homoko�ó – típusúnak s�okták neve�ni, utal-
va arra, hogy mint egy iga�i homoko�óban, a�t építhetünk fel, amit csak akarunk (mármint a homokból) – bár 
itt is a játék keretei kö�é vagyunk s�orítva.

Mit fogunk csinálni?
A játékot egyetlen kis településsel és egy telepessel ke�djük. A célunk, hogy minél több és nagyobb várost ho�-
�unk létre, a lehető legtöbb technológiai fejles�tést fede��ük fel, minél nagyobb befolyást s�ere��ünk a többi 
játékos városaiban, csodákat építsünk fel, esetleg hadseregünkkel elfoglaljuk a� ellenséges településeket.
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Minden körben 3 akciónk les�, e�ek során fogjuk ak-
tiválni a városainkat, hogy erőforrásokat gyűjtsünk, 
egységeket építsünk vagy növeljük a városaink mé-
retét. Fontos még a városlakóinkat boldoggá tenni, 
hogy hatékonyabban dolgo��anak. S�intén a� akció-
ink során fogjuk a katonáinkat és hajóinkat mo�gat-
ni, hogy támadásokat inté��ünk a barbárok vagy a 
többi játékos ellen, a telepeseinket pedig a�ért ho�-
�uk mo�gásba, hogy új városokat létesítsünk vagy ke-
reskedjünk. A fejles�tések megs�er�éséhe� is fel kell 
has�nálnunk egy akciónkat.

Fontos, hogy valamilyen elkép�elésünk legyen arról, mit is akarunk elérni. A játékot több úton meg lehet 
nyerni, e�ek eléréséhe� határo�ott irányba kell fejlődnünk, a körönként válto�tatott taktika nem bi�tos, hogy 
eredményre fog ve�etni. Ha még csak ismerkedünk a játékkal, érdemes a technológiákat elolvasni, hogy meg-
értsük, melyik mire van hatással, mely másik technológiákkal működik jól együtt.

A harc s�inte elkerülhetetlen: egyrés�t a célkártyák mindegyikén található lehetőség, hogy csatával s�ere�-
�ünk győ�elmi pontot; másrés�t ha van már két-három nagyobb városunk, egy hadsereg felállítása maximum 
2 körig tart – a� elsőben öss�es�edjük a s�ükséges nyersanyagokat, a másodikban elkés�ül a hadsereg, így a 
harmadikban akár támadhatunk is. Egy felkés�ületlen játékos városát gyerekjáték elfoglalni, vis�ont ha nem 
érünk oda időben, akkor könnyű ugyanilyen védelmet felállítani. A sikeres hadjáratho� s�ükséges bi�onyos 
technológiák megépítése: a� acélfegyverek jelentős előnyt bi�tosítanak, a� utak segítségével gyorsan elérhet-
jük a� ellenfél városát, egy hajóhaddal pedig váratlan helyeken tudunk lecsapni.

A kereskedelem segítségével körönként jelentős mennyiségű aranyra tudunk s�ert tenni, ami felhas�nálható 
a többi erőforrásunk helyettesítésére. Cserébe a telepeseinket és a hajóinkat a többi játékos városainak a 
kö�elében kell tartani, kis�olgáltatva nekik – a� így s�er�ett bevétel egy rés�e a� ő védelmükre fog elmenni.

A kultúra fejles�tése elengedhetetlen a csodák építéséhe� és a� ellenfeleink kulturális befolyásolásáho� – ami 
jóval békésebb megoldásnak láts�ik, mint a harc, vis�ont korántsem a�. A� így elvett pontok hatására vagy 
egy kulturális csata bontako�ik ki, vagy karddal fog elégtételt venni a másik játékos – jobb arra is felkés�ülni.

Hogyan lehet nyerni?
Alapvetően négyféleképpen lehet győ�elmi pontokat s�ere�ni: 

 » A városaink mérete meghatáro�ó s�erepű, his�en minden egyes megépített városelem 1 pontot fog 
érni a játék végén – feltéve, ha egy másik játékos nem vonja a�okat kulturális befolyás alá, ilyenkor 
ugyanis ő kap érte pontot. 

 » A célkártyákon s�ereplő feladatok teljesítésével is sok pontot lehet s�ere�ni, de alapesetben e�ekből 
öss�esen 6 darabot kapunk a játék során, és egyáltalán nem bi�tos, hogy a� elérendő célok egye�nek 
a lehetőségeinkkel vagy elgondolásainkkal. 

 » Minden kifejles�tett technológia fél pontot ér a játék végén. 
 » A csodák felépítésével is kö�elebb kerülünk a győ�elemhe�, vis�ont a megépítésük rengeteg erőfor-

rást igényel, és újabb okot ad ellenfeleinknek a városunk megtámadására. 

A térkép
A térkép mérete a játékosok s�ámától függ, de mindenki ugyanolyan 
területen ke�d, a� öss�es többi térképlap (mindegyik 4 darab hat-
s�ögű me�őből, ún. hexából áll) véletlens�erűen, képpel lefelé 
kerül kirakásra. A térkép a hagyományos, jól megs�okott sémán 
alapul; a� egyes me�ők különbö�ő erőforrásokat adnak (síkság: 
ví�, sivatag: étel, erdő: fa, hegy: kő), és befolyásolják a� egysége-
ink mo�gását. A területlapok illes�tésére van néhány beke�désnyi 
s�abály, de alapvetően arra irányulnak, hogy a tengerek lehetőleg 
a térkép s�élén legyenek, vagy a lehető legöss�efüggőbb ví�felület 
jöjjön létre.

A legtermékenyebb területen les�nek barbárok is, e�ekre felfordí-
tás után el kell helye�nünk egy barbár falut harcosokkal. A� e�t jel�ő 
ikont nagyon nehé� és�revenni, érdemes erre odafigyelni. A barbá-
rok jelenléte sem feltétlenül előny vagy hátrány, csak egy olyan ténye-
�ő, amihe� alkalma�kodni kell.
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A térképre jó ráné�ni, és bőven elegendő térképlapka van ahho�, hogy minden játék más és más legyen. A 
városok hely�ete nem befolyásolja annyira a� erőforrások elérhetőségét, mint a�t első ráné�ésre gondolná a� 
ember, his�en a legtöbb esetben minden város körül elérhető les� mindhárom. A ví�part hiánya lehet egye-
dül fájó, his�en a� feltétele a lehető legnagyobb méretű város (és pers�e a hajóhad, illetve a ví�i kereskedés) 
felépítésének.

A� egységek mo�gására sokkal nagyobb hatással van a térképen kialakuló táj. Egy hegylánc mögött megbújó 
várost sok erőforrásba kerül lerohanni, egy erdőben elhelye�ett előőrs kellő ideig feltarthatja a� ellenséget, 
hogy a város védelmét felépíthessük.

Városelemek
A városok fejlődése a� egyik legötletesebb és leglátvá-
nyosabb megoldás a játékban. S�inte a s�emünk előtt nő 
a kis falunk egy hatalmas várossá. A város kö�pontját egy 
kis kör alakú műanyag elem repre�entálja – ennek a s�íne 
jel�i a�t, hogy melyik játékos birtokolja éppen. A� egyes 
városelemek felépítéséhe� s�ükséges egy-egy technoló-
giai fejles�tés megléte, és mindegyik ugyanannyi erőfor-
rásba kerül: 1 étel, 1 kő és 1 fa – e�ek helyettesíthetőek 
arannyal. 

A várost alkotó elemek s�áma határo��a meg a város méretét: e� a� alapja annak, hogy egy város mennyi erő-
forrást tud egy körben begyűjteni, vagy hogy mennyi egységet tud egy körben építeni. A város mérete vis�ont 
nem haladhatja meg a birtokunkban lévő öss�es város s�ámát, a�a� ahho�, hogy egy templomot építsünk a� 
erődítményünk mellé a� egyik városunkban, legalább még két várossal kell rendelke�nünk.

 » Erődítmény: A város elfoglalását nehe�íti meg.
 » Kikötő: Csak ví�partra építhető, lehetővé tes�i élelem begyűjtését egy tengeri me�őről, valamint a 

hajók építését, de csak ebben a városban.
 » Templom: Megépítése után a�onnal kapunk 1 hangulatjel�őt vagy 1 kultúrajel�őt.
 » Akadémia: Megépítése után a�onnal kapunk 2 ötletjelölőt, amit technikai fejles�tésekre költhetünk.

Hangulatmenedzsment
A városok egyik fő jellem�ője a� ott lakó emberek hangulata. Ennek három állapota lehet: dühös, semleges, 
boldog. E�t a kétoldalú hangulatjel�őkkel jele��ük a térképen: a� egyik oldala egy mosolygós, a másik pedig 
egy mérges fej; semleges esetben pedig nincs jel�ő a városon. Ha a város boldog, akkor eggyel nagyobb mé-
retűnek s�ámít erőforrások begyűjtésénél és egységek építésénél: egy 3-as méretű boldog város 4 erőforrást 
tud begyűjteni. Ha vis�ont a város mérges, akkor csak 1 erőforrást gyűjt be, vagy csak 1 egységet lehet építeni 
– ilyen városokat csak körönként egys�er lehet aktiválni. A hangulat akkor is romlik, ha elfoglalják a várost, 
ilyenkor a�onnal dühös les�.

Erőforrások, mutatók, jelzők
A játékosok a technológia táblájukon található skálán jelölik a megs�er�ett erőforrásokat, valamint a boldog-
ság és kultúra elért s�intjét:

 » Fa, kő és élelem: A városlakóink segítségével a város kö�vetlen kö�elében található területekről tud-
juk begyűjteni a háromféle alapvető erőforrásunkat. E�eket egységek és városelemek építésére fog-
juk has�nálni.

 » Arany: Főleg a kereskedelmen keres�tül fogunk aranyho� jutni, amit fa, kő és élelem helyettesítésére 
has�nálhatunk.

 » Ötlet: A technológiákat alapvetően 2 ételért tudjuk megvenni, de bi�onyos technológiák és épületek 
adnak ötletpontokat, amelyekkel a fejles�tésekért fi�ethetünk.

 » Boldogság- és kultúramutatók: E�ek a jel�ők egy 1-től 8-ig terjedő 
skálán mo�ognak, mindig csak felfelé. Vannak olyan technológiák, 
amelyek megvásárlásukkor növelik e�eket a jel�őket, és amikor e 
jel�ők egyike a skála adott pontjaiho� ért, akkor hú�nunk kell egy 
eseménylapot, amelyet végre is hajtunk. Más s�erepe e jel�ők ér-
tékének nincs. A jel�ők értékének növelésekor kapunk hangulat-, 
illetve kultúrajel�őket. E�eknek kulcsfontosságú s�erepe van a váro-
saink jó hangulatának fenntartásában, illetve a kulturális befolyáso-
lásunk sikerességében. 
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A játékmenet
A játékos egy körében 3 akciót hajthat végre, párat kivéve semmi innovatív nincs bennük, a hasonló játékok-
ban megs�okottakat találjuk meg itt is:

 » Mozgatás: Öss�esen 3 egység vagy csoport (kato-
nák, telepesek, hajók) mo�gatása 1 me�őnyit. A 
hegyes és a� erdős területek lassítják a� egységek 
mo�gását. A hajókkal tudunk más egységeket s�ál-
lítani, és a navigáció felfede�ésével körbe tudnak 
menni a térkép s�élén. 

 » Városalapítás: Egy telepes a sivatagos és a ví�i me-
�ők kivételével bárhol építhet egy új várost – akár 
a saját városunk kö�vetlen kö�elében is. E� ha-
tással van a� erőforrások begyűjtésére, mert egy 
másik város által elfoglalt területen e�t nem lehet 
megtenni.

 » Fejlődés: Egy technológia megvásárlása 2 
élelemért, amit ötlettel és/vagy arannyal 
helyettesíthetünk.

 » Városfejlesztés: A városlakóink munkakedvének. 
a�a� hangulatának emelése. Minél nagyobb egy 
városunk, annál több hangulatjel�őre van s�üksé-
günk ahho�, hogy boldoggá tegyük a várost, így e�t 
céls�erű a város alapítása után a�onnal meglépni.

 » Kulturális befolyásolás: A saját kultúránk kiterjes�tése a� ellenfél városára. A város mérete határo��a 
meg, hogy milyen távolságra hat el e� a� akció. Több fejles�tés áll rendelke�ésre, amivel növelhetjük 
a� esélyeinket és/vagy védeke�hetünk a befolyás ellen.

 » Egy város aktiválása:
 » Egységek (katona, telepes, hajó) építése, vagy
 » Erőforrások begyűjtése a város kö�vetlen kö�elében lévő területekről, vagy
 » A város méretének növelése városelemek felépítésével.

Egy várost egy körben többs�ör is aktiválhatunk – termés�etesen 1-1 akcióért –, vis�ont e�t a lakosok nem 
né�ik jó s�emmel, a város hangulata ilyenkor a�onnal csökken egy s�inttel.

Kulturális befolyás
E� a játék másik egyedi és igen ötletes megoldása, e��el s�imboli�álja a különbö�ő kultúrák egymásra hatását. 
Játéktechnikailag úgy né� ki, hogy egy sikeres kockadobás esetén – amit a kultúrajel�ők eldobásával javítha-
tunk – a� ellenfél egyik városelemét kicserélhetjük egy saját s�ínű, ugyanolyan városelemünkre. E��el nem 
vess�ük el tőle a� épületet, vagyis a� ugyanúgy működik, mint eddig, a játék végén vis�ont mi fogunk 1 pontot 
kapni érte. Termés�etesen a kulturális befolyásolásho� is kapcsolódik jó néhány technológia, amelyek meg-
könnyítik a mi dolgunkat vagy nehe�ítik e� ellenfél befolyásolási lehetőségeit. A kulturális befolyásolás mindig 
egy adott városból indul, és a hatótávolsága megegye�ik a város méretével. Olyan város, amelyben egy másik 
játékos már s�er�ett befolyást, nem indíthat ilyen akciót. Ha egy harmadik játékos elfoglal egy olyan várost, 
ahol már befolyást s�ere�tünk, akkor a�t nem ves�ítjük el. Gyakorlatilag e� egy békés háború, nem is s�okták 
jó s�emmel né�ni, a legtöbben ugyanúgy agress�iónak tekintik, mint a katonákkal való támadást.

Akció- és célkártyák
A játékosok 1-1 ilyen lappal ke�denek, és minden 3. kör 
után hú�nak egy-egy új lapot. A� akciókártyák alapvetően 
2 lehetőséget nyújtanak – el kell dönteni, hogy melyik ré-
s�ét játs�od ki, a�tán kidobni. A� egyik rés�üket csatában 
lehet has�nálni, jellem�ően feltételekhe� kötve: amikor vé-
deke�el, amikor várost támads�, amikor hajókról támads� 
– ilyenkor a csatadobásho� adnak némi bónus�t, esetleg 
automatikus seb�ést. A másik felével válto�atos előnyökhö� 
juthatunk: kaphatunk plus� akciókat, egységeket, fejles�té-
seket, hangulat- és kultúrajel�őket; vagy a másik játékossal 
tehetünk ross�at: elvehetjük egy akcióját, vagy ráküldhetjük 
a barbárokat.
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A célkártyák jelentik a� egyik fő győ�elmipont-s�er�ési le-
hetőséget, és egyben némi irányt adnak a civili�ációnk 
fejlődésének. E�ek is 2 rés�ből állnak: a� egyik felén meg-
határo�ott módon kell egy csatában győ�edelmeskedni 
– e�eket megtörténtük után a�onnal felfedhetjük; míg a 
másik felén válto�atos célok elérésére kell törekednünk: 
nekünk legyen a legtöbb templomunk, legyen 4 boldog vá-
rosunk vagy 5 aranyunk – e�eket a sikeresen végrehajtott 
célkártyákat minden 3. kör után lehet felfedni.

Események
Amikor egy játékos boldogság- vagy hangulatjel�ője elér 
egy bi�onyos értéket, akkor hú�ni kell egy eseménylapot, 
és a�onnal végrehajtani. A bőséges terméstől ke�dve a 
pus�tító földrengésen át mindenféle események történ-
nek kicsinyke világunkon – egy vagy több, akár a� öss�es 
játékosra hatva. Ugyancsak e�ek a lapok ve�érlik a táblán 
lévő barbárokat, akik új falvakat ho�nak létre, vagy a meg-
lévő barbár hordák a városainkra támadnak. E�ek a lapok 
radikálisan meg tudják válto�tatni a játék állását, éppen 
e�ért nyugodtan kihagyhatjuk őket, ha egy kicsit jobban ter-
ve�hető játékélményre vágyunk.

Technológiai fejlesztések
A jól bevált s�okásoktól eltérően a megvásárolható fejles�tések nem fastruktúrában vannak – a�a� nem kell 
egymásra építve felfede�ni őket –, hanem, pár kivételtől eltekintve, majdnem bármilyen fejles�tést megvehe-
tünk. A fejles�tések nyomon követéséhe� minden játékos kap egy táblát, amin a fejles�tések neve és hatásá-
nak rövid leírása mellett lévő lyukakba helye�ett fakockával tudjuk jele�ni, hogy már felfede�tük a� adott tech-
nológiát. A játék 3. körében akár a demokráciát vagy a� acélfegyverek fejles�tést is megs�ere�hetjük, ha úgy 
tartja kedvünk. E� a s�abadság a�, ami iga�án megadja a játék hangulatát, hogy s�inte semmihe� nem vagyunk 
kötve; olyan sorrendben és a�t fede��ük fel a 46 technológia kö�ül, amit csak jónak látunk. Termés�etesen 
vannak olyan fejles�tések, amik jól működnek együtt, vagy egy bi�onyos stratégiát támogatnak. A játék vége 
felé jellem�ően akár a technológiák felét is felfede�hetjük, mindegyik csak kis mértékben válto�tat a játékon, 
de e�t a rengeteg apróságot igen nehé� és�ben tartani – s�ámomra e� a� egyik negatívuma a játéknak. S�inte 
semmi segítséget nem ad a��al kapcsolatban, hogy bi�onyos akciók végrehajtásakor milyen fejles�tések meg-
létére kell figyelni. Pont emiatt e� nem a� a játék, amit 1-2 alkalom alatt ki lehet tapas�talni, sokat kell vele 
játs�ani, hogy átlássuk a rengeteg lehetőséget.

Csodák
Néhány technológiai fejles�tés lehetővé tes�i, hogy csodá-
kat építsünk meg. E�ek kicsit kilógnak a sorból, his�en a já-
ték többi rés�e tudatosan távol tartja magát minden ókori 
civili�ációtól, ellentétben a megépíthető 7 klass�ikus cso-
dával. E�ek elég drága mulatságok, egy játékos ritkán épít 
belőle egynél többet. A csodákat egy adott városban épít-
jük meg, a�t egy kis kartonfigurával jelöljük, a játék végén 
a� a játékos kap érte pontot, aki a várost birtokolja – némi 
indokot adva a csatára.

A harc
A csata végtelenül egys�erű és nagys�erű: mindkét oldal dob 
annyi hatoldalú kockával, ahány figurája van a� adott me�őn, 
a� eredményt öss�eadja, és elos�tja 5-tel, ellenfele pedig any-
nyi egységet ves�ít, amennyi a lefelé kerekített eredmény. A 
harci köröket addig ismételjük, amíg már csak egy játékosnak 
marad figurája, vagy a támadó viss�a nem vonul. A harc kö�-
ben kijáts�ható akciólapok tes�ik kis�ámíthatatlanabbá a csata 
kimenetelét.
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Problémák
A játék dobo�ának a� égadta egy világon semmi, de semmi kö�e nincsen magáho� a játékho�. A dobo�on maja 
piramisok előtt lovas s�amurájjal harcoló elefánt van. A játékban se maja piramis, se lovas, se elefánt nincsen. 
A dobo� magában nagyon jól né� ki, de a�ért mégis, na. Mondjuk a játékban található s�abadságot legalább 
jól s�imboli�álja.

A gyártás során valami gond lehetett a sárga s�ínű játékelemek gyártásával, e�ek idővel némi olajos réteget i�-
�adnak ki, ami langyos ví��el lemosható, vis�ont e�ek a figurák sokkal puhábbak les�nek, mint a többi. E�eket 
a gyártó kérésre kicseréli. 

A városelemek kivételével a figurák nem a legs�ebb kidolgo�ásúak, elnagyoltak, sorjásak. A hajók jól né�nek 
ki a vitorlákkal, de a�ok mindig kiesnek.

Sokan kriti�álták a�ért a játékot, mert a véletlens�e-
rűen megs�er�ett célkártyák túl nagy mértékben 
befolyásolhatják a végeredményt. Ha a� a játékos 
hú��a fel a “Legyen neked a legtöbb városod temp-
lommal” lapot, aki amúgy is templomokat épít, a� 
nyilvánvalóan előnyben van a��al a játékossal s�em-
ben, aki kikötőket épített, de a célkártyáján a� van, 
hogy “S�ere�� 5 követ”.

Clash of Cultures: Civilizations
A kiadó elég sikeresnek ítélte meg a játékot ahho�, 
hogy belevágjanak egy kiegés�ítőbe, ami idén a� es-
seni kiállításon jelenik meg. A kiegés�ítővel minden 
játékos egy klass�ikus civili�ációval ke�dheti a játékot, 
amelynek les� egy ve�ére, valamint saját egyedi fej-
les�tései. Les�nek benne hunok! Pótolják a hiányolt 
lovas egységeket és elefántokat is. Sajnos Essenben 
nem sikerült bes�ere�ni, már a� első napon elfogyott.

Tetszeni fog?
Akik s�eretik a hasonló civili�ációépítős játékokat: Sid 
Meier’s Civilization, Through the Ages, Nations, 
Patchistory, nem fognak benne csalódni, de a Clash 
of Cultures jóval egys�erűbb játék, cserébe vis�ont 
valamivel rövidebb is. Ha valaki s�ereti a 4X játékokat, 
mint például a� Eclipse vagy a Twilight Imperium, a� 
hasonló, de földkö�elibb élményre s�ámíthat.

Ha valakit �avar a játékosok kö�ti konfliktus, a csata 
véletlens�erű kimenetele vagy a kártyákból adódó ki-
egyenlítetlen célok és események, a� próbálja ki, mi-
előtt megves�i.

Vili

30

Ismertető

Clash of Cultures
Terve�ő: Christian Marcussen

Megjelenés: 2014

Kiadó: Z-Man Games

Kategória: 4X, civilizációépítős 
játék

Ajánlott életkor: 14+

Játékosok s�áma: 2-4

Játékidő: 2-4 óra

Clash of Cultures


