
Nem szoktunk külön cikket írni kiegészítőkről, mivel azonban a 7 Wonders nem csak külföldön, de ha-
zánkban is nagyon népszerű, így a hozzá megjelenő kiegészítők is sok embert érdekelnek. A korábbi két 
nagy kiegészítőről, a Leadersről és a Citiesről a JEM magazin 10. számában írtunk. (Magáról a 7 Csoda 
társasjátékról a JEM magazin 6. számában, a játékban alkalmazható tippekről, trükkökről a JEM magazin 
16. számában olvashattatok.)

A dobozra ránézve is látható, hogy ez egy nagy dobozos kiegészítő, és ha nem is olyan vastag, mint az alap-
játék, de nem is olyan kis dobozban van, mint a Leaders vagy a Cities. Ebből sejthetjük, hogy itt nem csak 
kártyákat fogunk kapni, hanem valami mást is. És valóban így van, mert a szép fedél egy központi táblát, 
különleges lapkákat és rengeteg új jelölőt rejt, ráadásul egyszerre két kiegészítő is található a dobozban. 
Nézzük, mik ezek!

Bábel tornya
Az első kiegészítővel Bábel tornyát építhetjük fel. 
Ehhez kapjuk a táblát, ami a torony alapja, ennek 
egyik oldalán (2-4 játékos esetén) 3, másik oldalán 
(5-8 játékos esetén) 4 toronylapka helye található. 
Minden játékos kap 3-3 toronyrészletet, amelyekből 
felépül majd a torony. A toronylapkák az alapjáték-
hoz és a Leadershez hasonlóan draftolással kerülnek 
szétosztásra, vagyis mindenki választ a megkapott 
három lapkából egyet, a többit továbbadja, majd a 
megkapott kettőből választ egyet, és a maradékot 
továbbadja. Így végül mindenki kezében 3-3 torony-
részlet lesz. 

Ettől kezdve a választható akcióink száma eggyel növekszik. Megmarad a szokásos három akció: egy lap le-
építése, egy lap csodába való beépítése, egy lap eldobása három pénzért – és kapunk egy újabb lehetőséget: 
egy lap eldobása egy toronyrészlet építéséért. A következő körtől kezdve a lerakott lapka hatása mindenkire 
érvényes lesz. Ezek tehát nem olyanok, mint a csodánk, a leépített lapjaink vagy a vezetőink, amelyek csak 
ránk hatnak. Még a kereskedelmi vagy a katonai lapok is csak a szomszédokra hatnak, de a toronylapkák 
minden játékosra hatással vannak, amíg látható a lapka, vagyis nem építjük felül. Ez azt jelenti, hogy amikor 
betelik a játékosok számának megfelelő lapkahely, akkor a következő lerakott lapka az első lap tetejére kerül, 
azaz annak a hatása nem lesz többé érvényes. 

A kiegészítőben összesen 24 toronylapka van. Ezek között vannak, amelyek pozitívak:

 » Mindenki minden körben kap egy tetszőleges kézművesterméket.
 » Mindenki minden körben kap egy fát vagy követ, illetve ércet vagy agyagot.
 » Mindenki eggyel olcsóbban vásárolhat a szomszédjaitól kézművesterméket vagy nyersanyagot.
 » Az egyes nyersanyagokat adó kártyák tetszőleges mennyiségű nyersanyag-

nak számítanak.
 » Nem kell fizetni nyersanyagot a katonai kártyákért vagy csoda 

építéséért.
 » Láncépítésnél a szomszédok kártyája alapján is lehet láncban 

építeni.
 » A korszaknak megfelelő 1, 2 vagy 3 pénzt kapunk kék kártyák 

vagy láncban leépített kártyák után, vagy 5 pénzt kapunk lila 
kártyák leépítése után.

 » Kék vagy lila kártya leépítése nyersanyag helyett pénzbe kerül.
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És vannak, amelyek negatívak:

 » Mindenki eggyel drágábban vásárolhat a 
szomszédjaitól kézművesterméket vagy 
nyersanyagot.

 » Nem használhatók azok a barna nyers-
anyagkártyák, amelyek két nyersanyagot 
adnak, csak a szimpla nyersanyagkártyák 
használhatók.

 » Az adózó kártyáknál az adott korszaknak 
megfelelő 1, 2 vagy 3 pénzt kell fizetni a ka-
tonai kártyák, a kék kártyák vagy a csodák 
építésénél, illetve ha láncban építünk le.

 » Katonai konfliktusok után kisebb értékű győ-
zelmipont-jelzőt kapunk: 1-es helyett sem-
mit, 3-as helyett 1-est, 5-ös helyett 3-ast. 

 » A katonai konfliktusok után kapott mínusz-
pontokat megduplázzuk.

 » Nem használhatók a sárga kereskedelmi 
kártyák (pl. amelyikkel olcsóbban veszünk 
a szomszédoktól nyersanyagokat vagy 
kézművestermékeket).

Ha egy lapkát építünk le, a játék végén 2 pontot kapunk; ha kettőt, akkor 5-öt; ha hármat, akkor 10 pont a 
jutalmunk. Elméletileg nem rossz gondolat, hogy úgy jutunk pontokhoz, hogy ehhez nem kell sem pénzt, sem 
nyersanyagot feláldoznunk. A probléma vele az, hogy kiszámíthatatlan lesz tőle a játék, ugyanis mindenkire 
hatnak a középre kirakott lapok, így valaki nagyon keresztbe tehet tervünknek. Hiszen, ha mondjuk a zöld 
lapokra megyünk, amelyek jól építhetők láncban, akkor ezt nehezen tudjuk megvalósítani, ha adóznunk kell 
minden leépítésért. Ilyenkor rákényszerülünk, hogy mi is lapkákat rakjunk le, hogy le tudjuk takarni a nekünk 
nem tetsző toronylapkát. Így viszont lehet, hogy olyan lapkát kell leraknunk, amelyet eredetileg nem is sze-
rettünk volna. Ezért is mondom, hogy nagyon megnöveli a játék kiszámíthatatlanságát, még annak ellenére 

is, hogy a draftolás miatt nem 3, hanem 6 lapkát ismersz 
meg, így ezekre esetleg tudsz készülni. Persze a gyakorlat 
azt mutatja, hogy nem lehet erre készülni, mert azt sem 
lehet tudni, hogy az általad lerakott lapka meddig lesz 
hatással, mikor fogják felülépíteni.

Nagy mű
A dobozban lévő másik kiegészítő szerint minden kor-
szakhoz tartozik 5-5 nagy mű (pl. dupla városfal, daru, ki-
kötő, obeliszk stb.), amelyekből egyet kirakunk a korszak 
elején. Ráteszünk a játékosok számának megfelelő számú 
zsákocskát, amelyet az kap meg, aki az adott korszakban 
leépíti a nagy mű által jelzett lapot (pirosat, kéket, sárgát, 
zöldet, barnát), és mellette kifizeti a nagy mű tábláján jel-
zett pénzt és/vagy nyersanyagot pluszban. 

A Bibliában Mózes I. könyvének 11. fejezetének elbeszélé-
se szerint az özönvíz után Noé utódaiból szaporodott el az 
emberiség, és megjelentek a különböző népcsoportok, akik 
még egy nyelvet beszéltek. Az özönvíz istenítélet okozta meg-
rázkódtatása nyomán emberileg érthető lehetett, hogy kez-
detben egymás közelében telepedtek le, féltek a szétvándor-
lástól, és egy magas toronnyal kívántak védekezni egy esetle-
ges újabb áradás ellen. Azonban azt is kifejezték ezzel, hogy 
nem hisznek, nem bíznak Isten ígéretében, miszerint nem lesz 
újabb özönvíz. Olyan tornyot akartak építeni, amelynek csú-
csa az égig ér. Isten azonban meghiúsította törekvésüket és 
megbüntette elbizakodottságukat azáltal, hogy összezavarta 
nyelvüket, úgyhogy nem értették meg egymást, és szétszéled-
tek a Földön.
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Ha a korszak végéig elfogynak a zsákok a tábláról, akkor megépült a nagy mű, és az építkezésben részt vevők 
jutalmat kapnak a kor végén, a katonai konfliktus előtt (pl. 2 harci jelzőt, pénzt, 3 katonai győzelmi pontot 
stb.). Ha egy játékos többször is hozzájárult a mű megépüléséhez, akkor mindannyiszor megkapja a jutalmat. 
Ha viszont maradt zsák a táblán, a nagy mű nem épült meg. Aki építkezett, nem kap jutalmat, de büntetést 
sem. Aki viszont meg sem próbálta, az büntetést kap. Ezek elég kemény büntetések, pl. elveszíti az összes 
pénzét, elveszíti 2 katonai győzelmipont-jelzőjét, ezentúl nem használhatja a csodája által alapból adott bó-
nuszát, elveszíti az egyik kék, szürke, barna, zöld vagy piros kártyáját.

Összegzés
Szerintem a Babel kiegészítő növeli a játék kiszámíthatatlanságát, erősíti a szerencse szerepét. Azt mindenki 
döntse el, hogy ez tetszik neki vagy sem. A második kiegészítő annyiban jó, hogy mindenki szabadon eldönt-
heti, hogy részt vesz-e a nagy mű megépítésében vagy sem. Ha nem akar részt venni, akkor persze benne 
van a kockázat, hogy büntetést kap, de ez előre kiszámítható. Persze a legjobb, ha valaki úgy tud a nagy mű 
építésében részt venni, hogy ezt a saját taktikájába be tudja illeszteni. 

Természetesen, mint minden kiegészítő, a Babel is érdekesebbé 
teszi a megszokott alapjátékot. Az új kiegészítők jól kombinál-
hatók a korábbi kiegészítőkkel, ezáltal színesebbé, változatosab-
bá teszik a játékot. Persze ennek ára van, hiszen a játék egyre 
bonyolultabb, egyre hosszabb lesz. Mindenkinek, aki jól ismeri 
az alapjátékot, annak javaslom kipróbálásra az új kiegészítőt, 
hogy eldönthesse maga,a játékmenetben hozott változtatások 
mennyire nyerik el a tetszését.

maat
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