
Helpsheet

BESCHRIJVING VAN DE LEIDERS
BERENICE: Nadat ze in het spel komt, wordt elk bedrag dat de bank aan de 
speler betaalt met 1 verhoogd. Deze bonus is gelimiteerd tot 1 geld per ronde.

CALIGULA: De speler kan één zwarte kaart per Tijdperk gratis bouwen.

DARIUS: Elke zwarte kaart levert 1 winstpunt op aan het einde van het spel.

DIOCLETIAN: Nadat hij in het spel komt krijgt de speler 2 geld voor elke zwarte 
kaart die hij bouwt.

SEMIRAMIS: Nadat ze in het spel komt telt elk Nederlaag conflict fiche als 
een Schild symbool voor de volgende Conflict resolutie fasen.

BESCHRIJVING VAN DE GILDEN
De kaart levert 5 winstpunten op en veroorzaakt een verlies van 3 geld 
voor elke andere speler.

De kaart levert 1 winstpunt op voor elke zwarte kaart in de twee 
naburige steden.

De kaart levert 1 winstpunt op voor elk Overwinning fiche in elk van 
de twee naburige steden.
Verduidelijking : de waarde van de Overwinning fiches (1, 3 of 
5 punten) doet niet ter zake. Elk fiche is 1 punt waard voor de 
eigenaar van het Gilde.
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BESCHRIJVING VAN DE KAARTEN 
Elke speler, anders dan degene die de kaart gespeeld (of de Wonder fase gebouwd 
heeft) heeft, moet het aangegeven geld aan de bank betalen.

Voor elk geld dat de speler niet wil of kan betalen, neemt deze een Schuld fiche. 
De speler neemt een Diplomatie fiche. 
Aan het van het huidige Tijdperk geeft de speler dit fiche af en neemt niet deel aan de 
Conflict resolutie. Hierdoor strijdt de stad links van de speler tegen de stad rechts van 
de speler.
Opmerking : het effect van Diplomatie fiches is anders als met de team 
variant wordt gespeeld.

De kaart is het aantal aangegeven winstpunten waard.

Aan het einde van het spel, kopieert het masker het wetenschap symbool van een 
groene kaart aanwezig in één van de twee naburige steden.

De speler krijgt elke ronde een korting van 1 geld op de eerste grondstof die hij van 
een naburige stad koopt (links of rechts, afhankelijk van het symbool).

De kaart produceert elke ronde een extra grondstof naar keuze uit 
degene die al in de eigen stad door grijze of bruine kaarten of initiële 
grondstof van het wonder bord aanwezig zijn.

De kaart produceert elke ronde een extra grondstof naar keuze uit degene 
die niet in de eigen stad door grijze of bruine kaarten of initiële grondstof 
van het wonder bord aanwezig zijn.

Elke speler, anders dan degene die de kaart gespeeld heeft, moet 1 geld aan de bank 
betalen voor elk Overwinning fiche in zijn bezit.

Elke speler, anders dan degene die de kaart gespeeld heeft, moet 1 geld afgeven voor 
elke Wonder fase die hij al gebouwd heeft.

De kaart levert 1 geld op voor elke zwarte kaart in de stad van de speler op het 
moment dat deze kaart gespeeld wordt (incl. deze kaart zelf). Aan het einde van 
het spel levert deze kaart 1 winstpunt op voor elke zwarte kaart aanwezig in de stad 
van de speler (incl. deze kaart zelf).

De kaart levert 1 geld op voor elk Overwinning fiche in de stad van de speler op 
het moment dat deze kaart gespeeld wordt. Aan het einde van het spel levert deze 
kaart 1 winstpunt op voor elk Overwinning fiche aanwezig in de stad van de speler.

De speler neemt 6 geld van de bank. De twee naburige spelers krijgen 
elk 1 geld van de bank.

De speler neemt 9 geld van de bank. De twee naburige spelers krijgen 
elk 2 geld van de bank.

Nadat de Architect Cabinet in het spel komt, kan de speler zijn Wonder fasen 
bouwen zonder de grondstofkosten te moeten betalen.

De kaart is 1 winstpunt waard voor elk Overwinning Conflict fiche aanwezig 
in de twee naburige steden.
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