


Преглед
“Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата 
на мечтите си.”
 – Елинор Рузвелт

Настолната игра „Цивилизация“ на Сид Майер е игра за от 
двама до четирима човека. Всеки играч оглавява една цивилиза-
ция, която в началото на играта се състои само от един скромен 
град, а дори най-елементарните изобретения и открития са 
само поглед в бъдещето. Играчите се стремят да развиват своята 
цивилизация, да строят градове, да ги усъвършенстват, да разра-
ботват технологии, да увеличават културното си богатство и да 
събират ценни ресурси.

Докато играчите строят нови градове и изследват света около 
себе си, те се натъкват на малки племена - някои миролюбиви, 
други войнствени. Играчите могат да присъединят тези племена 
към собствената си цивилизация, за което получават своето 
възнаграждение.

В крайна сметка обаче, най-голямото предизвикателство 
за играчите е да се изправят един срещу друг, когато една 
напреднала цивилизация се сблъска с друга. Играчите могат да 
водят битки на бойното поле, да въртят тъмни сделки в сенките 
или да се състезават да бъдат първите, които ще построят 
величествени чудеса в стремежа си да станат доминиращата 
цивилизация на Земята.

 Цел на играта 
“Нека вярваме, че правдата носи сила и в тази вяра нека до край 
се осмеляваме да следваме нашия дълг така, както го разбираме.”
 – Ейбрахам Линкълн

Цивилизацията на Сид Майер: настолната игра може да бъде 
спечелена по един от следните четири начина:
Културна победа се постига с посвещаване на градове на 
изкуствата и използване на получените културни богатства за 
развиване на културата. За повече информация виж стр. 17–18.
Технологична победа се постига с разработване на техноло-
гията  Космически полет. За целта играчите трябва да построят 
своята технологична пирамида достатъчно голяма, за да имат 
право да открият технология от 5-то ниво. Повече информация 
за технологичната пирамида ще откриете на стр. 11 и 21–22.
Икономическа победа се постига със събирането на 15 
златни монети. Монетите са мерило за икономическа сила и 
тяхното увеличаване прави цивилизацията по-ефективна. 
Монетите и начините за тяхното добиване са описани на стр.  26.

И накрая, военна победа се постига чрез завладяването на 
чужда столица. Битките и превземането на градове са подробно 
описани на стр. 23–26.
Подробно описание на начините на победа може да прочетете в 
секцията “Победа в играта” на стр. 22–23.

…И накрая зароди се вид, известен като човека.
И ето, появиха се първите бегли проблясъци на интелект.

Плодовете на разума бяха най-различни:
Огънят, сечивата и оръжията,

Ловът, фермерството и натуралната размяна,
Семейството, селото и племенната общност.

Оставаше само още една липсваща брънка:
Велик водач, който да обедини враждуващите племена,

Който да впрегне силата на земята и да остави наследство,
Несъкрушимо пред изпитанията на времето:

Цивилизацията.

Този превод на играта е върху преработеното издание на Цивилизацията, което включва поправка в правилата, описани във версия 
2.0 от Civilization FAQ на сайта на FFG. Ако се играе в комбинация с разширенията на английски език Fame and Fortune и Wisdom 
and Warfare, не е необходимо да се използват заместващите компоненти, приложени в тях.

Преработено издание
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игрови материал
•	 Тази книжка с правила
•	 1 Помощно игрално поле
•	 6 Табла на цивилизациите
•	 6 Търговски шайби  
•	 6 Икономически шайби
•	 6 Свързващи елемента (за икономическата и търговската 

шайба)
•	 6 Стартови теренни плочи (по 1 за всяка цивилизация)
•	 14 Неутрални теренни плочи
•	 12 Плочки с градове (по 3 за всеки играч)
•	 24 Пластмасови фигури на армии (по 6 за всеки играч)
•	 8 Пластмасови фигури на заселници (по 2 за всеки играч)
•	 1 Пластмасова бяла фигура на руската армия
•	 55 Квадратни карти с бойни единици:

 »15 Карти с артилерия
 »15 Карти с пехота
 »15 Карти с кавалерия
 »8 Карти с въздушни единици
 »2 Бойни бонус карти

•	 224 Малки карти, включващи:
 »4 Стартови информационни карти (по 1 за всеки играч)
 »16 Карти с форми на управление (по 4 за всеки играч)
 »144 Технологични карти (по 36 за всеки играч)
 »1 Технологична карта - Космически полет
 »47 Карти - събития
 »12 Карти - архитектурни чудеса

•	 12 Плочки с чудеса (4 Антични, 4 Средновековни, 4 Модерни)
•	 6 Маркери за културното развитие (по 1 на цивилизация)
•	 18 Плочки с велики личности
•	 28 Маркери за военните рангове (по 7 за всеки играч)
•	 49 Плочки със сгради, включващи:

 »10 Плочки Пристанище
 »6 Плочки Търговски пункт
 »6 Плочки Работилница / Желязна мина
 »6 Плочки Библиотека / Университет
 »6 Плочки Житница/Акведукт
 »5 Плочки Тържище / Банка
 »5 Плочки Храм / Катедрала
 »5 Плочки Казарми / Академия (военна)

•	 20 Маркери (чипове) с колиби
•	 10 Маркери (чипове) със села
•	 12 Маркери за бедствие
•	 1 Маркер за стартовия играч
•	 16 Чипа - ресурси
•	 90 Чипа - културни богатства
•	 28 Маркери за щети
•	 75 Златни монети
•	 4 Референтни листа (по 1 за всеки играч)

оПисание на комПонентите

Помощно игрално Поле

Това игрално поле се състои от две зони – пазар и скàла на 
културното развитие. Пазарът е мястото, където се поставят 
всички архитектурни чудеса, сгради и бойни единици за заку-
пуване. В долната част се намира скàлата на културното разви-
тие, където се отбелязва напредъка на играчите към културна 
победа и към която има места за поставяне на картите - събития.

табла на ЦивилизаЦиите
Всеки играч получава табло, на което са описани характерните 
особености на неговата цивилизация. Повече информация за 
тях можете да откриете на стр. 7 в съответната диаграма.

търговска шайба, икономическа 
шайба и свързващ елемент
Търговската и икономическата шайби се прикрепят към 
таблото на цивилизацията на всеки играч и се закопчават с 
пластмасовия свързващ елемент. Те служат, за да показват 
актуалното ниво на търговските средство и количеството 
монети на играча.
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теренни Плочи

Теренните плочи биват стартови и неутрални и служат за 
изграждане на игралното поле. Всяка плоча е разграфена на 16 
квадратни полета с различен терен. За повече информация виж 
“Теренни плочи и символи” на стр. 7.

стартови теренни Плочи

Всяка една от тези 6 плочи принадлежи на определена 
цивилизация, която е обозначена с изображение на съответния 
лидер на тази цивилизация върху гърба на плочата. Всеки играч 
започва играта върху стартовата плоча на своята цивилизация.

неутрални теренни Плочи

Тези 14 плочи не принадлежат към никоя конкретна 
цивилизация. При подготовката за игра те се разбъркват 
с лицето надолу (като първоначално се оставят така) и се 
подреждат на случаен принцип, така че да образуват останалата 
част от игралното поле. 

градове

Градовете се обозначават върху игралното поле със съответните 
плочки. Всеки играч разполага с 3 града – 1 столица и 2 
обикновени града. Гърбът на плочката представлява версия на 
града, защитена с крепостна стена. 

                        
                                              столица                                  град

                        
                                            укрепена                          укрепен
                                             столица                                  град

Фигури на армии и заселниЦи

Тези пластмасови фигури играят ролята на армиите и заселни-
ците на играча, с които той изследва и завладява нови територии 
по игралното поле. Малките флагове са  армии - военните 
части на играча. Фургоните са заселници и представляват 
цивилни единици.

Забележка: Бялата фигурка на армия е за руския играч, както е 
обяснено  в “Подготовка на играчите” на стр. 10–11.

             

             армии                                         заселници

бойни единиЦи

Бойните единици са разделени на четири типа - пехота, кавале-
рия, артилерия и авиация. На четирите си страни всяка карта (с 
изключение на авиацията) има изобразени различни версии на 
бойната единица. По време на битка играчите използват най-сил-
ната възможна версия, която им позволява технологичната им 
пирамида. Бойните единици са описани подробно на стр. 23.

бойни бонус карти

Тези карти се използват в началото на битка, за да обозначат 
евентуалното военно предимство на единия играч, над другия.

       

стартови инФормаЦионни карти
Тези карти съдържат списък на компонентите, с които играчите 
стартират играта. На гърба на картите са изобразени всички 
елементи, които може да бъдат построени в началото на играта, 
както и стартовите стойности на важни характеристики на 
цивилизациите, като например скоростта на движение.
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Форми на уПравление

Тези карти обозначават актуалната форма на управление на 
играчите. Всяка карта е двустранна, като от двете си страни 
съдържа различна форма на управление. Върху таблата на 
цивилизациите са изобразени техните стартови форми на 
управление. За повече информация виж стр. 14. 

технологични карти

Технологичните карти представляват различни открития 
или технологии, които цивилизациите разработват, за да 
получат достъп до определени сгради, форми на управление, 
бойни единици или други умения. Всички играчи разполагат 
с идентични тестета с такива карти. Повече информация за 
технологичната пирамида, прочетете на стр. 11 и 21–22.

Забележка: Космически полет е специална технология от 
5-то ниво, чието разработване автоматично приключва играта и 
съответно от нея има само едно копие.

карти събитиЯ

Картите събития са разделени на три тестета – антични 
(с изобразена една колона на гърба), средновековни (с две 
колони) и модерни (с три колони). Тези карти се добиват от 
играчите с напредването им по скàлата на културното развитие.

Събитията имат различно действие, целящо или да помогне на 
играча, който изиграва такава карта или да навреди на негов 
противник. Събитията са описани подробно на стр. 18.

карти и Плочки с чудеса
Архитектурните чудеса са забележителни монументи и инже-
нерни постижения, които могат да осигурят място на всяка 
една цивилизация в човешката история. Всяко едно от чудесата 
има своя карта, на която са посочени неговата цена и специална  
функция, както и плочка, с която се обозначава къде е постро-
ено върху игралното поле. За повече информация виж стр. 17.

             

              Карти на чудесата                          Плочки на чудесата

маркери за културното развитие
С тези маркери се отбелязва напредъкът на играчите по скàлата 
на културното развитие. За повече информация виж  точка 
“B. Посвещаване на изкуствата” на стр. 17.

велики личности
Тези плочки изобразяват известни и важни личности, които 
оставят своя отпечатък върху всяка цивилизация. Има шест 
типа велики личности, изброени по-долу:

Артист Архитект Генерал

Хуманист Индустриалец Учен

Великите личности предоставят различни ресурси на града, 
в който са поставени и обикновено се получават с културния 
напредък на играчите. За повече информация виж стр. 18.

маркери на военните рангове
С тези маркери се отбелязва степента на военното развитие, от-
ключена с придобитите военни технологии на играча. За повече 
информация виж “Повишаване на бойни единици” на стр. 21.
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сгради

Тези плочки представляват подобрения, които играчите строят 
в покрайнините на града. Обикновено тези сгради увеличават 
търговските средства, продукцията или културните богатства 
на града, но може да носят и други бонуси на играчите. Сградите 
са обяснени подробно на стр. 16–17.

колиби и села

Докато изследват картата, играчите се натъкват на различни 
малки народи. Колибите олицетворяват миролюбиви народи, 
които лесно може да бъдат асимилирани, докато селата обо-
значават враждебни племена, които трябва да бъдат подчинени 
със сила. Колибите и селата са обяснени подробно на стр. 20.

                            

                                        Колиба                                       Село

маркери за бедствие

Маркерите за бедствие (имат изобразени поля на едната си 
страна и пустиня - на другата) се използват, за да обозначат 
ефекта на събитията Обезлесяване и Суша. Събитията са 
обяснени подробно на стр. 18.

маркер за стартовиЯ играч
Този маркер показва кой играч играе пръв във 
всяка една фаза в даден рунд.

ресурси

Върху игралното поле са изобразени различни ресурси, които 
може да бъдат събирани от играчите (под формата на чипове) 
и използвани за активиране на ресурсното умение на някои 
технологични карти. Има четири основни ресурса:

                           

                      Жито              Коприна           Тамян                Желязо

В допълнение към това съществуват още два ценни ресурса, 
които обаче не са изобразени върху игралното поле:

                       

                                            Шпионин                             Уран

Шпионите се добиват от села или колиби (изобразени са на 
обратната страна на маркерите). Уранът от друга страна, може 
да бъде придобит само от покорени села - при това доста рядко.

културни богатства

Изразходването на тези чипове  с форма на 
капители служи на играчите да се придвижват 
напред по скàлата на културното развитие. 
Културните богатства се добиват, чрез 
посвещаване на градовете на изкуствата, както е 
обяснено на стр. 17.

маркери за щети

Тези чипове се използват, за обозначаване  размера 
на щетите, нанесени на бойните единици по време 
на битка. Битките са описани на стр. 23–26.

златни монети

Определени технологии (като Демокрация) 
дават право на играчите да трупат златни монети 
(под формата на чипове) върху технологичните 
карти.  За всяка поставена монета върху картата, 
икономическата скàла на играча се завърта с една 
позиция напред. Повече информация за монетите 
виж на стр. 26.

реФерентни листове

Едната страна на референтните листове съдържа резюме на 
фазите в един рунд, а на другата им страна има обобщение на 
производствените разходи, както и някои важни правила.
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теренни Плочи и символи

табла на ЦивилизаЦиите - диаграма

Всяко табло на цивилизация съдържа името ѝ (A), 
нейния лидер (B), специално умение (C), начална 

форма на управление (D) и стартова технология (E). 
Всяко табло съдържа също и две скàли (F). Нивото 

на търговията ( @ ) се отбелязва на голямата, 
външна скàла, а нивото на паричните средства, 
изразено в количество събрани монети ( $ ) се 

отбелязва на по-малката, вътрешна скàла.

A

C

D

B

F

E

Теренните плочи съдържат пет вида терен.

Срещат се също така и природни забележителности, 
които предоставят и културни богатства ( # ) в добавка към 

останалите нормални символи.

Планини Гори Поля Пустини Вода

Планини Гори Поля Пустини Вода

Всяка плоча е разделена на 16 квадрата с различен терен. 
Всеки квадрат може да съдържа един или повече различни 

символи и/или ресурси, от които играчите да се възползват. 

Колиби 
(миролюбиви)  

Села 
(враждебни)

Препоръчително място за 
столица за начинаещи

Други важни символи от игралното поле:

Символите, изобразени върху игралното поле включват:

Търговски 
средства

средства за 
производство

Културни 
богатства

Златни 
монети

Жито Коприна Тамян Желязо

Ресурсите, изобразени върху игралното поле включват:

Подход към 
теренната плоча
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Преди Първата игра
“Миналото е само началото на едно начало, и всичко, което е 
или е станало, е само залеза на зората.”
 –Хърбърт Джордж Уелс

Преди първата ви игра, внимателно отделете всички картонени 
компоненти, като ги пазите далеч от малки деца или домашни 
любимци.

След това вземете таблата на цивилизациите, икономическите 
и търговските шайби и пластмасовите свързващи елементи и ги 
съединете, както е показано по-долу.

Ако сте неопитни играчи, е препоръчително първия път да 
играете с опростени правила. Просто върнете в кутията 
Египет, Рим и архитектурните чудеса (картите и плочките) и 
пропуснете правилата за чудесата. В останалите аспекти играта 
протича нормално, докато един играч построи третия си град. 
В този момент пробната игра приключва и можете да започнете 
нова игра, добавяйки обратно Египет, Рим и чудесата. Целта на 
въвеждащата игра е да запознае играчите с основните елементи 
на играта, така че тук няма победители и загубили. Разбира се, 
ако решите, може да пропуснете тази стъпка и да започнете 
директно с нормална игра.

Много умения и/или текстове на карти в тази 
игра допускат нарушаване на стандартните 

правила. Ако текстът на умение или карта 
противоречи на тези правила, то умението 

или картата винаги имат предимство.

златното Правило

Подготовка за игра

1. изберете ЦивилизаЦии и Цветове
Всеки играч тегли по една цивилизация на случаен принцип, 
след което поставя таблото на масата пред себе си. Ако всички са 
съгласни, играчите може и сами да изберат с коя цивилизация да 
играят. Ненужните табла се връщат в кутията. След това всеки 
играч избира цвят, с който да играе.

2. раздайте комПонентите на играчите
Всеки играч получава следните компоненти в своя цвят:
•	 8	пластмасови	фигури	(6	армии	и	2	заселника)
•	 3	града	(1	столица	и	2	града)
•	 4	маркера	за	военните	рангове
•	 Тесте	с	36	технологични	карти
Играчите получават също:
•	 1	референтен	лист	
•	 1	карта	със	стартовите	параметри
•	 4	карти	с	форми	на	управление

3. Подготовка на Помощното Поле
Поставете помощното игрално поле от едната страна на масата, 
както е показано на диаграмата на стр 9. Върху него поставете:

A. бойни единиЦи

Разделете бойните единици по типове - пехота, кавалерия, арти-
лерия, авиация. След това размесете поотделно всяко тесте и го 
поставете с лицето надолу върху обозначеното място на полето. 
Накрая раздайте на всеки играч по 1 пехота, 1 кавалерия и 
1 артилерия. Тези единици се поставят закрити на масата пред 
играча и образуват неговите въоръжени сили.

B. маркери за военните рангове

Всеки играч взима маркерите си от най-ниско ниво за артиле-
рията, пехотата и кавалерията и ги поставя със страната с една 
ивица нагоре в сивото поле под съответните тестета (внимание: 
маркерите са двустранни). След това играчите поставят маркера 
си за авиацията под съответното тесте, обърнат със звездата 
надолу. Останалите маркери за сега се отделят настрани.

B. сгради

Разделете сградите по видове и ги поставете върху обозначените 
места на полето. Имайте предвид, че някои от сградите имат 
надградени версии (обозначени със стрелка до името им), които 
са изобразени на гърба на същата плочка с обикновената сграда.

B. карти - архитектурни чудеса

Трите вида карти с чудеса (антични, средновековни и модерни) 
се размесват поотделно. Поставете модерните чудеса с лицето 
надолу върху мястото за тестето с чудеса (най-горното поле, с 
трите символа). Върху тях сложете средновековните чудеса, 
отново обърнати надолу. Накрая, поставете четирите антични 
чудеса отворени върху четирите места за закупуване отдолу.
Изключение: Ако Египет участва в играта, той получава едно от  
античните чудеса на случаен принцип. В този случай изтеглете 
най-горното от средновековните чудеса, за да запълните 
свободното място върху пазара.
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начална Подредба
(Числата отговарят на стъпките от подготовката за игра.)

изграждане на игралното Поле сПоред броЯ на играчите
(Стрелките сочат ориентацията на плочките.)
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E. Плочки - архитектурни чудеса

Разгледайте четирите отворени карти с чудеса от полетата за 
закупуване и поставете срещу тях съответстващите плочки.

F. карти - събитиЯ

Разделете събитията по видове - антични, средновековни 
и модерни. Размесете всяко тесте поотделно и след това ги 
поставете обърнати надолу на обозначените места под скàлата 
на културното развитие.

G. маркери на културното развитие

Всеки играч поставя маркера си за културното развитие (с лика 
на лидера на неговата цивилизация) върху стартовото поле на 
скàлата.

4. Подготовка на ресурсите

Поставете до помощното поле по един търговски ресурс от вид 
на играч, а излишните ресурси върнете в кутията. Това ще рече, 
че ако има трима играчи, от всеки ресурс в игра влизат по три 
броя, а останалите се връщат в кутията.

5. изграждане на игралното Поле 
Всеки играч взима своята стартова плоча (изобразяваща лидера 
на неговата цивилизация на гърба си) и я поставя отворена 
на масата пред себе си, ориентирана в посоката, указана в 
диаграмата на стр. 9. Неизползваните стартови плочи се връщат 
в кутията. След това един от играчите поставя нужния брой 
неутрални теренни плочи с лицето надолу, отново според 
диаграмата на стр. 9, съобразено с броя на играчите. Ненужните 
теренни плочи се връщат в кутията, без да се разглеждат от 
играчите.

6. размесете колибите, селата 
и великите личности

Поставете плочките на великите личности разбъркани, обърна-
ти надолу до помощното поле. Разбъркайте маркерите на селата 
и колибите, като ги поставите така, че ресурса да не се вижда.

7. Подгответе останалите чиПове

Поставете златните монети, чиповете културни богатства и 
маркерите за щети на отделни купчини до игралното поле.

8. Подгответе сПеЦиалните  
карти и маркери

Пригответе до игралното поле военните бонус карти, картата 
Космически полет и маркерите за бедствие. 

9. избор на стартов играч
Изберете кой играч ще играе пръв. Това е или човека, който 
може да проследи родословното си дърво най-далеч назад във 
времето, или играч, избран на случаен принцип. Този играч 
получава маркера за стартов играч. След това всички играчи 
подготвят своята цивилизация за началото на играта. 

Подготовка на играчите
След общата подготовка за игра, играчите извършват следните 
индивидуални стъпки:

1. ПоставЯне на столиЦи

Всеки един играч избира едно от четирите централни полета 
на стартовата си плоча и поставя столицата си върху него. 
Препоръчително е при първата си игра, да поставите столиците 
си върху квадрата, обозначен със стрелка (маркиран в червено в 
примера долу).

Играчите поставят своята столица върху избраното поле с 
неукрепената страна нагоре. Този квадрат се нарича център на 
града, а осемте полета около центъра (квадратите, обозначени 
със стрелки на долната диаграма) се наричат покрайнини на 
града.
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2. изПолзване на бонусите 
на ЦивилизаЦиите

Всеки играч прочита таблото на своята цивилизация, за да види 
какво получава като бонус в началото на играта. Различните 
бонуси, които се взимат в началото на играта са следните:

америка

Америка получава една велика личност на случаен принцип. 
Америка поставя великата личност в покрайнините на 
столицата си. (При първата игра е препоръчително плочката да 
се постави върху квадрата с поля).

китай

Китай стартира с крепостни стени в столицата си . Играчът 
обръща плочката на столицата си с укрепената страна нагоре.

егиПет

Египет получава архитектурно чудо на случаен принцип. Този 
бонус трябва да е получен още по време на общата подготовка 
за игра. Плочката се поставя в покрайнините на столицата 
на играча. (При първата игра е препоръчително чудото да се 
постави върху квадрата с поля.)

германиЯ

Германия стартира играта с два допълнителни пехотинеца. 
Играчът тегли две карти от пазара и ги добавя към въоръжените 
си сили.

рим

Рим стартира играта с форма на управление Република вместо с 
Деспотизъм, както е описано в стъпка 5 по-нататък.

русиЯ

Русия взима бялата армия и я добавя към останалите си фигури. 
Когато поставя фигури на игралното поле в стъпка 3 (виж 
долу), Русия  поставя и бялата си армия. Освен това Русия 
стартира играта с форма на управление Комунизъм, вместо с 
Деспотизъм, както е описано в стъпка 5 по-нататък.

3. ПоставЯне на Фигури

Всеки играч поставя по една армия и един заселник (заедно 
или поотделно) върху един или съответно върху два квадрата в 
покрайнините на столицата. В началото на играта фигурите не 
може да се поставят върху воден терен.

4. вземете стартовата си технологиЯ

Върху таблото на всяка цивилизация е посочена нейната стар-
това технология. Играчите взимат от тестето си съответната 
технологична карта и я поставят на масата пред себе си, като 
оставят достатъчно място около нея, за построяването на своята 
технологична пирамида в процеса на играта.

Забележка: При подготовката за игра, нивото на технологиите 
не се взима под внимание. Стартовата технология винаги се 
поставя на първия ред от пирамидата, независимо от кое ниво е.                  
Ако обаче друг играч научи тази технология по някакъв начин 
в играта, за него важи нормалното ниво на технологията. 
(Виж “Технологичната Пирамида” по-долу, както и глава 5 
“Разработване на технологии” на стр. 20.)

технологичната Пирамида

Технологиите от 1-во ниво се поставят на най-долния ред от 
пирамидата, технологии от 2-ро ниво - на втория ред и т.н. до 

5-то ниво. Играчът може да научи произволен брой технологии 
от 1-во ниво, но всяка технология от 2-ро ниво се слага над две 
технологии от долния ред. По същия начин технология от 3-то 

ниво се слага над две технологии от 2-ро и т.н. За
 повече информация виж на стр. 20 секцията

“Разработване на технологии” .

технологии от 1-во ниво 
и стартова технология

технологии от 2-ро 
ниво

позволено 
място за 

технология 
от 2-ро ниво

 позволено 
място за 

технология 
от 3-то ниво

В процеса на играта, цивилизациите постоянно трябва да 
надграждат социалното и технологично си равнище, в противен 
случай може да се окаже, че изостават в сравнение с други 
по-развити цивилизации. Този напредък се символизира от 
технологичната пирамида. 

Разработените технологии се подреждат на масата 
пред играча във формата на пирамида. 
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5. ПоставЯне на стартовите 
Форми на уПравление

Всеки играч поставя тестето си с форми на управление върху 
обозначеното място на таблото на цивилизацията си, като 
най-отгоре трябва да стои картата Деспотизъм/Република със 
страната Деспотизъм, обърната нагоре. 
Изключения: Рим започва играта с Република, а Русия 
започва играта с Комунизъм. Тези играчи трябва да поставят 
съответната карта най-отгоре върху таблото си с тяхната форма 
на управление, вместо Деспотизъм.
Забележка: Картите имат различна форма на управление от 
двете си страни - имайте предвид това, когато търсите някоя 
определена форма на управление.

6. усвоЯване на търговски средства

Всеки играч преброява търговските символи ( @ ), намиращи 
се в осемте полета от покрайнините на столицата си и завърта 
търговската шайба (по-голямата), така че стрелката да сочи 
съответния сбор. Например, ако в столицата ви има общо 3 
търговски символа, стрелката трябва да сочи цифрата 3.
Забележка: Играчите отново акумулират търговски средства 
(усвояват търговските символи) още в първия рунд от играта.

7. настройка на икономическите скали

Играчите настройват икономическата си скàла (вътрешния кръг), 
така че стрелката да сочи цифрата 0.
Забележка: Възможно е някои от играчите да получат монети 
още преди старта на играта от игралното поле или от велика 
личност. В този случай те нагласят шайбата си така, че стрелката 
да сочи към броя на монетите, които притежават.

8. Подредба на останалите комПоненти

Играчите поставят по един град, както и останалите си армии 
и заселника до своето табло - тези елементи са разрешени за 
построяване. Вторият град на играчите се оставя встрани, докато 
играчът не научи технологията Напояване -  чак тогава тази плоч-
ка става разрешена за ползване.

общ Преглед на един рунд
Играта протича в отделни рундове, всеки от които се състои 
от пет фази. Тези фази се извършват винаги в реда, посочен 
по-долу. Във всяка отделна фаза, всички играчи поред извършват 
действията, характерни за тази фаза. Най-напред играе стар-
товият играч, а след него - всички останали по часовниковата 
стрелка. Един играч трябва да приключи изцяло със своите 
действия, преди да дойде реда на следващия играч. След като 
всички играчи са изиграли определена фаза, се преминава към 
следващата. Фазите са: 
1. Начало на рунда
2. Търговия
3. Управление на градовете
4. Движение
5. Разработване на технологии

1. начало на рунда
По време на тази фаза маркерът за стартовия играч се подава на 
следващия играч вляво (с изключение на първи рунд). След това 
новият стартов играч извършва всички действия, разрешени 
за тази фаза (често това са действия на карти събития или 
архитектурни чудеса), строи нови градове (виж стр.13) и при 
желание променя формата си на управление (виж стр. 14). След 
като стартовият играч приключи със своите действия от тази 
фаза, идва ред на следващия играч по часовниковата стрелка. 
Това продължава докато всички играчи приключат с тази фаза.

2. търговиЯ
В тази фаза играчите усвояват търговските средства от своите 
градове, след което могат да разменят помежду си различни 
игрови компоненти, като това може да включва и обещания 
(виж стр. 14–15). За да се пести време, тази фаза може да се 
извършва едновременно от всички играчи.

3. уПравление на градовете
По време на тази фаза играчите извършват по едно действие във 
всеки свой град. Действията биват: производство (например, 
строеж на сграда), посвещаване на града на изкуствата или 
добиване на ресурс (виж стр. 15–18). Както обикновено, пръв 
играе стартовият играч, а след него - всички останали по часов-
никовата стрелка. 

4. движение
Във фазата Движение, всеки играч може да придвижи всяка от 
фигурите си (армии и заселници) с до толкова полета, колкото е 
скоростта му на движение. Всяка цивилизация стартира играта 
със скорост на движение 2, която може да бъде увеличена с тех-
нологии като Ветроходство. При движението се откриват за-
творени части от игралното поле, а също така може да се предиз-
викват битки (виж стр. 19). Отново пръв играе стартовият играч, 
а след него,  всички останали по часовниковата стрелка.

5. разработване на технологии
В тази фаза играчите разработват нови технологии, като изразход-
ват търговски средства. Новата технология се добавя към тяхната 
пирамида (виж стр. 20). За разлика от останалите фази, тази 
фаза винаги се извършва едновременно от всички играчи.
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един рунд в детайли

1. начало на рунда
По време на тази фаза играчите може да доизграждат своята 
цивилизация, както и да сменят формата си на управление. 
Отделно, действията на някои карти се извършват само в тази 
фаза (върху всяка карта е обозначено кога може да се използва).

ПостроЯване на нови градове

“Един велик град не трябва да се бърка с многолюден град.”
–Аристотел

За да стане една цивилизация доминираща, тя трябва да се 
разрасне на картата отвъд своите провинциални, изолирани 
корени. Построяването на нови градове прави това нещо 
възможно. Това действие дава право на играчите да положат 
нов град на игралното поле, с което получават още едно 
допълнително действие във фазата Управление на градовете. 
По време на тази фаза, ако играчите все още не са построили 
максималния си брой градове (нормално два; ако играчът е на-
учил технологията Напояване - три), те може да построят един 
или два нови града (без да надвишават лимита си за построени 
градове). За да построи град, един играч трябва най-напред да 
има заселник върху квадрата,  където желае да строи. Освен това, 
при построяването на град трябва да са изпълнени следните 
условия:
•	 Град не може да се строи върху воден терен.
•	 Около града трябва да има осем открити квадрата, 

предназначени за покрайнините му (това ще рече, че не може 
да бъде поставен на ръба на картата, както и непосредствено 
до неразкрита теренна плоча).

•	 Град не може да се строи в съседство до или върху квадрат с 
маркер на колиба или село (когато маркерите бъдат махнати 
от игралното поле, квадратът, върху/до който са били 
поставени, става разрешен за построяване на град).

•	 Квадратът, върху който се строи, не може да граничи с 
вражеска фигура (армия или заселник). Собствени фигури 
може да граничат или дори да стоят върху полето, където се 
строи.

•	 Градът трябва да се строи на поне 3 квадрата отстояние от 
центъра на всеки друг град, вкл. по диагонал (това ще рече, че 
покрайнините на два града не трябва да се препокриват).

Ако горните критерии са спазени, играчът жертва своя заселник, 
като го маха от игралното поле и на негово място полага плоч-
ката на града с неукрепената страна нагоре. Както се споменава 
по-рано това поле се нарича център на града, а осемте квадра-
та около него - покрайнини на града. Използваният заселник 
се поставя до таблото на играча и може да бъде построен отново, 
дори още в същия рунд от играта. 
Забележка: Центърът на града не генерира нищо. Символите от 
квадрата под него се игнорират. Единствено покрайнините на 
града предоставят средства и ресурси на играча.
Ако играчът е имал и други свои фигури върху квадрата с ново-
построения град освен жертвания заселник, той ги премества 
на произволно съседно поле от покрайнините (но само върху 
терен, на който е разрешено да стоят).

Градът започва да генерира търговски и производствени сред-
ства веднага, което означава, че още във втора фаза на същия 
рунд той предоставя търговски средства на играча (виж стр. 14) 
и получава право на действие във фазата Управление на градове-
те (виж стр. 15–18).
Пример за поставяне на град: На схемата долу, зелените ква-
драти са единствените разрешени места за строеж. Червените 
полета са примери за непозволени места за строеж на град. Долу 
са описани причините, поради които червените квадрати са 
забранени за строеж .
•	 „A“ е забранен за строеж, тъй като квадратът е водно поле.
•	 „B“ е забранен за строеж, заради маркера на село вдясно от 

него (след като чипът бъде махнат от там, мястото ще стане 
разрешено за строеж).

•	 „C“ граничи със закрита теренна плоча.
•	 „D“ граничи със зелената вражеска армия под него.
•	 „E“ се намира на по-малко от 3 квадрата от горния град.

A B

C

E

D
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смЯна на Формата на уПравление

“Когато задухат силни ветрове, те ти носят или вдъхновение, 
или главоболие.”
 – Екатерина Велика

Формата на управление оказва своето влияние върху облика 
и посоката на развитие на всяка една цивилизация. В тази 
игра, общественият строй на цивилизациите се обозначава 
посредством карти. Формите на управление са специални 
карти, които се отключват (виж стр. 21) чрез технологичните 
карти. Те позволяват на играчите да се фокусират върху 
определени стратегии. В началото на играта единствената 
отключена форма на управление за играчите е Деспотизъм. 
(Изключение: Рим и Русия разполагат с по още една отключена 
форма на управление, с която започват играта).
Когато във фазата Разработване на технологии играч 
отключи някоя форма на управление, той има право веднага 
в следващия рунд (във фазата Начало на рунда) да премине 
към новата форма на управление. За да направи това, играчът 
избира съответната карта от тестето си с форми на управление 
и я поставя върху таблото на своята цивилизация с правилната 
страна, обърната нагоре. 
Внимание! Играчите имат само една възможност да преминат 
директно към ново-отключена форма на управление. Ако играч 
реши да смени управлението си в по-късен етап от играта, а не 
веднага след като картата бъде отключена, той първо трябва да 
премине през Анархия. Тази преходна форма на управление 
олицетворява политически катаклизъм и възпрепятства 
играчът от извършване на действие в неговата столица в този 
рунд. Когато една цивилизация е преминала към Анархия, 
играчът може да смени отново формата си на управление с 
произволна отключена форма, в следващата фазата Начало на 
рунда.
Забележка: Всички предимства или недостатъци, които носят 
различните форми на управление (като умението, което дава 
Републиката или монетата от Феодализма), важат само докато 
съответната форма на управление е актуална за цивилизацията.

Например, ако играч премине от Демокрация към някоя друга 
форма на управление, той спира да акумулира 2 допълнителни  
@ , но вече има право да напада с армиите си чужди градове.  

2. търговиЯ
Във фазата Търговия може да се извършват следните действия: 
усвояване на търговски средства, преговори и търговия между 
играчите. Тези действия може да се извършват едновременно от 
всички, за да се пести време.

усвоЯване на търговски средства

Във фазата Търговия играчите преброяват общия брой търгов-
ски символи ( @ ), намиращи се в покрайнините на всичките си 
градове и ги добавят към вече натрупаното количество, отбеля-
зано върху търговските скàли на техните табла (до максимум 
27). Например, ако играч има два града, в единия си град той 
разполага с 4 търговки символа, а в другия град - с 8 символа, 
този играч завърта търговската си шайба с 12 позиции напред. За 
разлика от производствените средства (виж стр. 15), търговски-
те средства може да се запазват за бъдещи рундове.
Забележка : Когато коригирате нивото на търговията, не 
забравяйте да броите и позициите, маркирани с “I”, “II”, “III”, 
“IV” и “V”. Макар че не са маркирани със съответните арабски 
цифри, тези позиции трябва да се броят, все едно че имат такива. 
Например, ако играч се намира на позиция “2” и трябва да 
увеличи нивото на търговията си с 4 средства, той трябва да 
завърти стрелката към позиция “I” (=6) , вместо към позиция “7.”

заселниЦи и блокади

Заселниците имат способността да усвояват търговските 
символи от квадрата, върху който се намират. За повече 
информация виж “Добив от заселници” на стр. 26.
Полета от покрайнините на град, в които има поставени 
вражески фигури (заселници или армии) не предоставят 
търговски средства на собственика на града. За повече 
информация виж “Блокади” на стр. 27.

търговиЯ ( @ ) срещу Производство ( ! )

търговски средства средства за Производство

Акумулират се от всички градове едновременно. Изразходват се за всеки град поотделно.

Може да се съхраняват и натрупват за бъдещи рундове върху 
таблата на цивилизациите.

Не може да се съхраняват за бъдещи рундове. 
Неизразходените символи за производство се губят.

Може да се обменят за производствени средства при курс 3 към 1 
(виж “Подпомагане на производството с търговия” на стр. 15). Не може да се обменят за търговски средства.

Търговските средства ( @ ) олицетворяват търговията, занаятите и възможността за научен прогрес на една цивилизация. 
В играта те се изразходват основно за разработване на нови технологии.

Символите за производство ( ! ) олицетворяват индустриалната мощ на един град. 
Те се използват за строеж на сгради или архитектурни чудеса и за закупуване на фигури и военни единици.

Търговията и производството са противопоставени по-долу.
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Преговори и търговиЯ МЕЖДУ ИГРАЧИТЕ

“Политиката е война без кръвопролития, докато войната е 
политика с кръвопролития.”
 – Мао Дзе Дун 

За цивилизациите винаги е от полза да търгуват по между 
си и да създават съюзи. Някои сделки може да окажат 
незаменима помощ в критичен момент или да осигурят на някоя 
цивилизация ценен ресурс. След като играчите са усвоили 
търговските средства, те може да преговарят и/или да търгуват 
помежду си. Размените се правят открито и може да включват:

•	 Необвързващи обещания
•	 Търговски средства (играчите намаляват или увеличават 

акумулираните средства от търговските им скàли)
•	 Неизразходвани културни богатства (виж стр. 17)
•	 Ресурси (придобити или от пазара, или от колиби и села)
•	 Карти събития (виж стр. 18)
Забележка: Ако вследствие на търговия между играчите някой 
надвиши максимално разрешения брой събития, които може да 
държи на ръка, той трябва незабавно да изчисти толкова карти, 
че да намали ръката си до разрешения брой.

Компоненти от играта, които не са включени в горния списък, 
не може да бъдат разменяни, освен ако не са изрично разрешени, 
благодарение на някоя карта или умение.

3. уПравление на градовете
“Не пилей време и пари, а направи най-доброто и от двете. Без 
усърдие и пестеливост нищо не се получава, а със тях - всичко.”

– Бенджамин Франклин

Във фазата Управление на градовете играчите трябва се заемат 
с нелеката задача да измислят най-добрия и ефективен начин 
за използване на индустриалния или културен капацитет на 
своите цивилизации. По време на тази фаза, в определения ред, 
играчите трябва да балансират строителството и производство-
то, развитието на културата, събирането на ресурси или да се 
фокусират върху това да застрашат своите съперници. Действи-
ята, които може да се извършват в тази фаза са следните:

действиЯ в градовете

В тази фаза играчите извършват по едно действие във всеки 
свой град. За всяко свое действие избират един от следните три 
варианта:

A. Производство (строителство/купуване) на сграда, 
архитектурно чудо, фигура или бойна единица

B. Посвещаване на изкуствата
C. Добив на ресурс

Забележка: За всеки отделен град играчите може да изберат 
различен тип действие или едно и също действие, но то винаги е 
само по едно на град. 

A. Производство на сграда, архитектурно 
чудо, Фигура или бойна единиЦа

Когато един град се използва за производство, той може да 
произведе само един компонент на стойност равна на или по-
ниска от общия брой символи за производство (  !  ), намиращи 
се в покрайнините на съответния град. Цената за производство 
трябва да се покрие изцяло от града, в който се произвежда. Не 
може да се комбинират символи от различни градове за произ-
водство на едно и също нещо. Ако има излишък от символи за 
производство, той се губи; символите не може да се съхраняват 
за бъдещи рундове. Например - градът, изобразен долу, разпола-
га с 5 символа (  ! )  в покрайнините си, което означава, че в него 
може да се произведе компонент с цена 5  !   или по-малко.

заселниЦи и блокади

Заселниците имат способността да усвояват символите за 
производство от квадрата, върху който се намират. За повече 
информация виж “Добив от заселници” на стр. 26.
Полета от покрайнините на град, в които има поставени 
вражески фигури (заселници или армии) не предоставят 
средства за производство на собственика на града. За повече 
информация виж “Блокади” на стр. 27.
ПодПомагане на Производството с търговиЯ

Ако в някой град играч иска да построи нещо с цена, по-висока 
от наличните символи за производство, той може да изразхо-
ди част от събраните си търговски средства, за да компенсира 
разликата. Всеки 3 изразходени  @ (намалени върху търгов-
ската скàла), играчът може да използва еднократно като 1  !  
(използват се на момента) . Играчът може да обменя търговия за 
производство в произволни количества, колкото често пожелае, 
стига да разполага с нужните търговски средства.
куПуване (Производство) на Фигури

Поддържането на армии и изпращането на изследователи в нови 
земи е важен аспект от развитието на всяка цивилизация. Играч 
може да закупи една армия или заселник, стига да разполага с 
не построена фигура от този тип и да може да заплати цената за 
производството ѝ. При закупуване на фигура, играчът я поставя 
в покрайнините на града, в който се произвежда. Фигурите не 
може да се поставят върху воден терен, освен ако играчът не е на-
учил технология, която му позволява да приключва движението 
си върху вода (като Ветроходство, Парно задвижване или 
Въздухоплаване). Фигурите може да се поставят върху квадра-
ти, съдържащ други собствени армии или заселници, но трябва 
да се съблюдава лимита на групиране (виж “Придвижване 
на групи и лимит на групиране” на стр. 19).
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Армии
Фигурите на армии олицетворяват военните части на вашата 
цивилизация и струват по 4  !   всяка. Армиите са единствените 
фигури, които може да водят битки и да изследват колиби и села. 
Заселници
Фигурите на заселници представляват цивилни единици и 
струват по 6  !   всяка. Те се използват за строеж на нови градове 
(виж стр. 13) или за да предоставят различни допълнителни 
средства или ресурси на градовете (виж “Добив от заселници” 
на стр. 26).
Заселниците не може да навлизат в квадрати, съдържащи маркер 
на село или колиба и биват убити автоматично в момента, в 
който бъдат атакувани от вражеска армия, освен ако не са 
ескортирани от собствена армия.
куПуване (Производство) на бойни единиЦи

За да води война една цивилизация се нужда е от армия, а 
армията на свой ред е съставена от отделни бойни единици, 
репрезентирани от карти. За да закупи бойна единица, един 
играч първо трябва да провери дали неговият град разполага с 
нужния брой символи за производство. След това играчът тегли 
най-горната карта от тестето с избрания тип бойна единица и я 
добавя към своите въоръжени сили.
Пехотата, артилерията и кавалерията са разрешени за 
закупуване от самото начало на играта, но за да купуват карти 
с бойни самолети, играчите трябва най-напред да са открили 
технологията Въздухоплаване. Ако картите от даден тип бойна 
единица свършат, тази единица не може да бъде закупувана, 
докато някоя не бъде убита и върната в съответното тесте. Ако 
играчите минат през всички карти от дадено тесте и стигнат до 
върнати (поставени с лицето нагоре) карти, те първо трябва да 
ги обърнат и размесят, преди да теглят от тях. 
За да определят цената на дадена бойна единица, играчите про-
веряват върху пазара колко развити са техните единици от този 
тип. Колкото по-развита е дадена единица, толкова е по-скъпа.
•	 Ранг 1: артилерия, кавалерия или пехота струва 5  !   всяка.
•	 Ранг 2: артилерия, кавалерия или пехота струва 7  !   всяка.
•	 Ранг 3: артилерия, кавалерия или пехота струва 9  !   всяка.
•	 Ранг 4: артилерия, кавалерия или пехота струва 11  !   всяка.
•	 Бойните самолетите струват 12  !   всеки (след като бъдат 

отключени).
Забележка: Тъй като по-развитите бойни единици са по-скъпи, 
е разумно да купувате бойни единици от по-ниска степен (кога-
то са по-евтини), а чак след това да ги повишите. (виж стр. 21).

строеж (Производство) на сгради

Ролята на сградите в една цивилизация е много повече от това 
да подслонява гражданите ѝ. Те са местата за развиване на ин-
дустрия, търговия, обучение. За да построи дадена сграда един 
играч трябва да е научил технологията, която я  отключва. 
Цената на сградата   !    е изобразена върху технологията, която я 
отключва, а също така и върху пазара. Например Грънчарство-
то отключва Житницата и показва, че Житницата струва 5  !  .

Както при бойните единици, строежът на сгради е ограничен до 
наличните игрови компоненти. Ако сгради от даден тип бъдат 
изчерпани, те не може да бъдат строени повече, докато някоя 
сграда от този тип не бъде разрушена.
При построяването си сградите трябва да се поставят в покрай-
нините на града, който ги произвежда. Всяка сграда може да се 
строи само върху определен терен. Типът терен за различните 
видове сгради е обозначен върху пазара и е изброен по-долу. 
Обикновено в един град може да има произволен брой сгради 
от един тип, стига да има подходящ терен за тях.
Изключение: Лимитираните сгради (маркирани със звезда) са 
ограничени до една на град. За повече информация виж стр. 17.

сгради Позволен терен

Пристанище Вода
Търговски пункт Пустини

Работилница/Желязна мина Планини
Библиотека/Университет 

Житница/Акведукт Поля

Тържище/Банка 
Храм/Катедрала 

Казарми/Академия
Всеки терен без вода 

(по една на град)

Забележка: Сгради, чиито имена са разделени с наклонена 
черта (“/”) представляват основна и надградена версия на една и 
съща сграда. За повече информация виж стр. 22.
Важно: Воден квадрат с пристанище върху него все още се 
смята за вода за целите на движението. 
След като сграда бъде поставена върху квадрат, нейните сим-
воли заместват изцяло символите, изобразени върху квадрата 
отдолу. Например, ако играч построи Храм върху поле с гора, 
съдържащо първоначално два символа за производство (  !  ), 
това поле вече предоставя на играча два символа за културни 
богатства ( # ) и нито един символ за производство (  !  ).

Не всички единици са еднакви. Някои са по-силни, 
докато други са по-слаби. Силата на бойни единици 

от 1-ви ранг варира между 1 и 3 и се увеличава с по 1 за 
всеки следващ ранг, докато достигне своя максимум при 

4-ти ранг. Средната сила на единици от 1-ви ранг е 2.

за бойните единиЦи
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Лимитирани сгради
Някои сгради, маркирани със звезда в горния десен ъгъл на 
плочката, са лимитирани. Макар че за тях няма ограничение 
на терена, върху който може да бъдат построени, тяхното 
строителство е ограничено по различен начин: един град 
може да съдържа общо само една лимитирана сграда (със 
звезда) в своите покрайнини. Например, ако играч е построил 
Тържище в някой от своите градове, там той не може да постави 
и Храм, тъй като и двете сгради са лимитирани.
Крепостни стени
Чрез технологията Зидарство, играчите може да строят 
крепостни стени около един или повече от своите градове. 
Стените се третират като всяка друга сграда, с изключение 
на това, че се строят в центъра на града. За да обозначите, че 
даден град има стена, просто обърнете плочката на града със 
укрепената страна нагоре. В един град може да се построи само 
по една крепостна стена.
Построяването на стени е отлична защитна мярка, когато има 
опасност някой град да бъде нападнат . Стените увеличават 
защитната сила на играча с 4 и принуждават противника да 
изиграе първи бойна единица в битка (виж стр. 23–24).
строеж на архитектурни чудеса

Някои цивилизации съграждат величествени монументи, които 
оцеляват в митове и легенди много след като техните създатели 
са си отишли. Такива например са Висящите градини. Тези 
чудеса предоставят голямо предимство на играчите, които са 
ги построили. Всеки играч може да използва действието на 
даден град, за да построи едно от отворените на пазара чудеса. 
Върху съответната карта на чудото е обозначена цената за 
построяването му, както и намалена цена, която се заплаща в 
случай, че играчът владее определена технология. Например, 
Родоският колос нормално струва 15  !  , но ако играчът е научил 
Металообработка, за него ще струва само 10  !  .
Забележка: Помнете, че играчите не може да комбинират 
символите за производство от отделните градове. Цялата 
цена за архитектурното чудо трябва да се плати от града, 
който го произвежда. Обмяната на търговски средства за 
производство, ресурсните умения на някои технологии или 
някои карти събития може да помогнат на играчите да се 
сдобият с нужното количество средства за производство.
При построяването на архитектурно чудо, играчите поставят 
неговата плочка върху избран квадрат от покрайнините на 
града, а съответната карта - на масата пред себе си. Всеки път, 
когато се построи архитектурно чудо, на негово място на пазара 
се обръща следващата карта от тестето с чудесата, а до нея се 
поставя съответстващата плочка. Чудесата, също като лимити-
раните сгради, може да се строят върху всякакъв терен без вода 
и са ограничени по едно на град. Един град може да съдържа 
едновременно 1 лимитирана сграда и 1 архитектурно чудо.
Важно: Чудесата не са сгради, така че умения, отнасящи 
се за сгради, не се отнасят за чудеса, освен ако не е казано 
изрично обратното.
Деактивиране на чудеса
Някои технологии позволяват на играчите да изваждат чудеса 
от употреба, с което неутрализират тяхното специално умение 
до края на играта. Този процес е описан подробно на стр. 27.

замЯна на сгради и чудеса

Играчите имат право да строят нови сгради или чудеса на 
мястото на вече построени. Възможно е сграда да замени 
архитектурно чудо и обратното. Типът терен трябва да 
бъде съобразен с ограниченията на новата сграда или 
архитектурното чудо, което се строи. Играчите не могат да 
заменят чужди сгради и чудеса.
При замяната първо махнете плочката на старата сграда или 
архитектурно чудо. Ако е сграда, тя се връща върху пазара. 
Заменените чудеса се връщат в кутията и не може да бъдат 
строени отново до края на играта.
След като махнете старата плочка, новата сграда или 
архитектурно чудо се поставя на освободеното място.

B. Посвещаване на изкуствата

“Няма път към мира - мирът е пътят!”
 – Махатма Ганди
Много цивилизации оставят своя отпечатък в историята с 
творения на изобразителното изкуство, музиката и литерату-
рата, вместо с индустриализация  и завоевания. Следващият 
тип действие на градовете е посвещаване на изкуствата. С това 
действие играчите добиват културни богатства ( # ) - те получа-
ват 1 чип за посвещаването на града и по още 1 за всеки 
символ  # , намиращ се в покрайнините на посветения град.
заселниЦи и блокади

Заселниците имат способността да добиват културните 
богатства от квадрата, върху който се намират.   За повече 
информация виж “Добив от заселници” на стр. 26.
Полета от покрайнините на град, в които има поставени 
вражески фигури (заселници или армии) не предоставят 
културни богатства за собственика на града. За повече 
информация виж “Блокади” на стр. 27.
изразходване на културни богатства

Създаването на забележителни произведения на изкуството, 
е важен белег за развитието на всяка цивилизация.  Славата 
и културното влияние на една цивилизация се измерват с 
позицията на играчите върху скàлата на културното развитие. 
Играчите се придвижват напред по скàлата с изразходването на 
културни богатства (чиповете с форма на капители).
Във всеки един момент от фазата Управление на градовете, 
играчите може да решат да изразходят част или всичките си 
събрани културни богатства, за да се придвижат напред по 
скàлата на културното развитие. 
Скàлата е разделена на три зони (І, ІІ и ІІІ). Придвижването 
с едно поле напред във всяка една от тях има различна цена, 
която е обозначена над съответната зона. При напредването си 
в културно отношение играчите местят своите маркери напред 
по скàлата, като заплащат цената на новата позиция, върху която 
стъпват (а не на тази, която напускат) и получават наградата, 
изобразена върху новото поле. 
Във втора и трета зона придвижването по скàлата струва и 
търговски средства, освен културни богатства. И двете части 
на цената трябва да бъдат платени изцяло за всяко преместване 
напред по скàлата, като платените търговски средства се 
намаляват върху търговската шайба на играча.
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Играчите имат право да се придвижват напред с колкото пози-
ции решат наведнъж (стига да могат да си го позволят), като за 
всяка стъпка получават изобразената награда. На една позиция 
може да стоят маркерите на няколко играча.
Скàлата на културното развитие има три типа позиции:
Позиции с карти събития
Когато играч премести маркера си върху 
позиция от скàлата, обозначена с една, две или 
три колони, той тегли една карта от тестето със 
събития, съответстващо на изобразения брой 
колони. Ако при това действие играчът надви-
ши лимита си на карти събития, които може да 
държи на ръка (в началото на играта има право 
на две карти, но лимитът може да се увеличи си 
с технологии), той трябва да избере и изчисти 
толкова от своите събития, че да намали ръката си до разрешения 
брой, преди да има право да играе някое от тях. Картите събития 
се теглят и държат закрити, така че да не се виждат от останалите 
играчи.
Позиции с велики личности
Когато играч постави маркера си върху позиция от 
скàлата с изобразен символ за велика личност (виж 
вдясно), той тегли на случаен принцип една плочка 
от купчинката. След това играчът може да постави 
изтеглената великата личност директно в някой град или да го 
запази в резерв, както е обяснено по-нататък на тази страница.
Позиция - културна победа.
Когато играч стигне последната позиция от скàлата, 
той автоматично печели играта с културна победа.

карти събитиЯ

Във войните често незначителните обстоятелства водят до 
големи промени.”
 – Гай Юлий  Цезар 
Картите събития са специални карти с различни действия, 
които се добиват с напредването на играчите по скàлата на 
културното развитие. Всяка карта съдържа: заглавие (A), фаза, в 
която може да се използва (B) и действие (C).

A

C

B

Всеки играч държи картите си събития закрити от останалите 
играчи. В началото на играта, играчите имат право да държат 
само две събития на ръка (при надвишаване на лимита, броят 
им веднага трябва да се редуцира до разрешения брой). Това 
ограничение може да бъде променено с технологични карти 
като Грънчарство. Играчите започват играта без никакви карти 
събития, те се добиват с развитието на културата.

Картите събития може да се играят единствено във фазата, 
която е обозначена на картата (B). При изиграването на събитие 
играчите първо прочитат заглавието и текста на картата, след 
това изпълняват съответното действие и най-накрая изчистват 
картата.

Изчистените карти събития се поставят с лицето нагоре, под 
съответното тесте със събития (антични, средновековни или 
модерни). Когато тесте със събития се изчерпа, изчистените 
карти се размесват и обръщат, за да образуват ново тесте.

велики личности

“Истинският показател за цивилизованост не е 
равнището на богатство и образование, не изобилието 
на продукцията, а облика на човека, който е възпитан в 
дадената страна.”
 – Ралф Уолдо Емерсън

Всяка цивилизация ражда бележити личности, които направля-
ват хода на историята. В играта, също както сградите, великите 
личности се поставят в покрайнините на градовете. Те може да 
се полагат върху всякакъв терен без вода, като заличават всички 
символи от квадрата под тях и може да се поставят на мястото на 
сгради или чудеса (по правилата за замяна на сгради от стр. 17).
Великите личности обаче имат едно предимство пред 
сградите. Ако бъдат заменени (от сграда, чудо или друга велика 
личност, поставена в техния квадрат), те не се изчистват, нито 
се връщат на пазара, а се поставят в резерв върху таблото 
на цивилизацията на своя собственик. В по-късен рунд, по 
време на фазата Начало на рунда, играчът има право да върне 
великата личност на игралното поле, в покрайнините на 
произволен град. Великите личности нямат никакъв ефект, 
когато не са върху игралното поле.

C. добив на ресурс

Без някои ценни ресурси една цивилизация би загубила спо-
собността си да функционира ефективно и би била пометена 
от своите съседи. За това третото действие, което може да бъде 
извършено в градовете, е добив на ресурс. За да извърши това 
действие, градът трябва да има символ на ресурс в покрайни-
ните си. Ако това условие е спазено, играчът взима от зоната  на 
пазара чип със съответния ресурс и го поставя върху своето 
табло. Имайте предвид, че играч не може да добие ресурс, ако 
той е изчерпан на пазара и от един град не може да се добие 
повече от един ресурс наведнъж (за едно действие).
Например, ако в някой град има два ресурса (да кажем 
коприна и желязо), в едно действие играчът има право да 
вземе само един от тях. По същия начин, ако в град има два 
еднакви ресурса (два еднакви символа), играчът отново взима 
само един чип с този ресурс за едно действие.
Ресурсите се ползват, за да активират ресурсното умение на 
някои технологични карти. Всеки път, когато искат да използват 
някое ресурсно умение, играчите трябва да платят неговата 
цена, като изразходят посочения ресурс (виж стр. 22).
заселниЦи и блокади

Заселниците имат способността да добиват ресурсите от 
квадрата, върху който се намират.   За повече информация виж 
“Добив от заселници” на стр. 26.
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Полета от покрайнините на град, в които има поставени 
вражески фигури (заселници или армии) не предоставят 
ресурси за собственика на града. За повече информация виж 
“Блокади” на стр. 27.

4. движение
“Ние няма да престанем да търсим
и в края на нашето търсене
ще пристигнем там, откъдето сме тръгнали,
и ще познаем мястото за първи път.”
 – Т. С.  Елиът
Още от древни времена важна роля на изследователите и арми-
ите на една цивилизация е била да проучват съседните терито-
рии. Армиите и заселниците на играчите имат възможност да 
пътуват по игралното поле във фазата Движение. По време на 
тази фаза играчите може да придвижват една по една своите фи-
гури. Всяка фигура може да бъде преместена до толкова стъпки 
(квадрати), колкото е скоростта на движение на играча. Ци-
вилизациите стартират със скорост на движение 2, но тя може 
да бъде увеличена с технологии като Конна езда. Фигурите не 
може да се местят по диагонал. Една фигура трябва да при-
ключи движението си напълно, преди да започне движението на 
следваща фигура.

Придвижване на груПи и 
лимит на груПиране

Играчите може да местят няколко фигури като група, ако всич-
ки те стартират фазата Движение върху едно и също поле. Това 
дава допълнителна сила в битка (виж стр. 23) или позволява на 
армиите да предпазват заселници (виж стр. 20). Фигури, нами-
ращи се в един квадрат, не е нужно да се движат заедно.
Играчите нямат право да поставят на едно и също поле повече 
фигури (армии и/или заселници) отколкото разрешава 
лимитът им на групиране. Това ще рече, че ако лимитът на 
групиране на един играч е равен на 3, той не може да поставя 
повече от три фигури върху един квадрат. Както скоростта на 
движение, лимита на групиране в началото на играта е равен на 
2, но може да бъде увеличен с технологии като Зидарство. 

ПрекосЯване на воден терен

В началото на играта фигурите нямат право да влизат в полета 
с вода. С определени технологии обаче това може да бъде 
променено. Навигацията например, позволява на играчите да 
преминават през воден терен, но без да имат право да завършват 
движението си върху вода. Други технологии от по-високо ниво 
като Ветроходството, позволяват на фигурите да преминават 
през и да завършват движението си върху полета с вода. Когато 
е научил такива технологии, играч може да пренебрегва воден 
терен при движение и да поставя фигурите си върху вода при 
купуването им.

неизследвани теренни Плочи

Докато една теренна плоча е обърната надолу, фигурите не може 
да преминават през нея или да я пресичат, а действия и ефекти 
на технологии и събития не може да оказват влияние върху или 
отвъд нея. Неразкритите теренни плочи се третират все едно не 
съществуват.

откриване на неизследвани 
теренни Плочи

Един играч може да открие обърната надолу плоча, като израз-
ходи една стъпка от движението на някоя своя фигура, нами-
раща се в съседство до неразкритата теренна плоча. Вместо 
да придвижи фигурата си с една стъпка (с един квадрат), 
играчът обръща теренната плоча. След това обърнатата плоча 
се поставя обратно на мястото си така, че страната със стрелка-
та (страната с подхода) да се допре до страната на плочата, върху 
която стои фигурата, използвана за откриването.

Откритата плоча се проверява за символи на колиби и села. 
Върху всеки символ на колиба се поставя един случайно изтеглен 
чип на колиба (без да се поглежда ресурса на гърба му), а върху 
символите на села се поставят по същия начин маркери на села.

Например, червената армия долу изхабява една стъпка за 
движение, за да открие плочата вдясно от нея.

Плочата се обръща и се поставя така, че страната със стрелката 
да се допре до плочата с червената армия.

След това играчът тегли на случаен принцип една колиба и 
едно село и без да поглежда долната им страна, ги поставя на 
съответните места върху новоразкритата плоча.
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Следният пример онагледява посоката, в която трябва да 
се поставят откритите плочи, около четирите страни на 
централната плоча.

изследване на колиби и села
Заселниците нямат право да влизат в полета, съдържащи 
маркери на села и колиби. Когато армия влезе в квадрат с маркер 
на село или колиба тя приключва движението си незабавно и 
се счита, че изследва селото или колибата.
Ако се изследва колиба, то тя бива автоматично (по мирен път) 
погълната от нахлулата цивилизация. Играчът взима маркера, 
поглежда долната му страна и го поставя закрит до своето табло. 
Гърбът на чиповете с колиба съдържат ресурс, който може да 
се използва като нормалните ресурси, добити от пазара, с тази 
разлика, че при употребата му той излиза от игра и не може да се 
използва повече.
Ако маркерът е село, обитаващото го племе се опитва да 
отблъсне нападащата цивилизация. Съседът отляво на нахлува-
щия играч поема ролята на “варварите” и тегли по една карта с 
пехота, кавалерия и артилерия от пазара (ако едно или повече от 
тестетата са изчерпани, “варваринът” решава от кое друго тесте 
да компенсира разликата). Тези три бойни единици предста-
вляват варварските сили и трябва да се държат отделно от 
единиците на играчът, поел ролята на варварин. Състои се битка 
между варваринът (използващ само варварските единици) и 
нападащия играч. Варваринът се счита за защитник и неговите 
бойни единици са винаги с ранг 1. Пълно описание на воденето 
на битки може да прочетете на стр. 23.
След битката, ако нахлуващият играч е спечелил, той 
взима маркера на селото и поглежда долната му страна. 
Ако е изобразена велика личност, играчът изчиства 
чипа и тегли случайна велика личност. Ако има ресурс, 
играчът поставя чипът закрит до таблото си и го ползва 
по същия начин както се ползват ресурсите от колиби.
Ако атакуващия играч загуби битката с варварите, тогава 
нахлулата в селото фигура на армия (или цялата група от 
фигури) бива убита. За разлика от нормалните битки с друг 
играч, тук няма допълнителни загуби след битката.
Съвет: Атакуването на варвари само със стартовите бойни 
единици и без някакво предимство е рисковано начинание. 
Препоръчително е играчите да нападат варвари, ако са купили 
допълнителни бойни единици, имат повишени единици, атаку-
ват с група от армии или държат някакъв коз в ръкава си (като 
технологията  Металообработка и ресурс желязо).

вражески Фигури
Заселниците не може да влизат в полета с вражески фигури. Ако 
армия влезе в квадрат с вражеска фигура, нейното движение се 
прекратява незабавно. Ако вражеската фигура е заселник, тя 
бива убита автоматично, а нападащият играч получава боен тро-
фей, все едно се е провела битка (виж стр. 25). Ако вражеската 
фигура е армия, тогава се провежда битка между двамата играчи 
(виж стр. 23). Ако в квадрата има и армии, и заселници отново 
се провежда битка, като победената страна губи своя заселник 
(ако има такъв) заедно с армията си. След това победителят 
получава боен трофей, както обикновено.

собствени и вражески градове
Играчите може да преминават с фигурите си през централните 
полета на своите градове, но фигурите не може да завършват 
движението си там. Заселниците може да преминават през 
покрайнините на вражески градове (или да остават там), но 
не може да навлизат в центъра на противников град. Армиите 
може да влизат в покрайнините на чужди градове. Те може 
да влизат и в центъра на чужди градове, но с това действие те 
автоматично нападат вражеската територия (виж стр. 23).

5. разработване 
на технологии
“Всички от детството си знаят, че това или онова е невъзмож-
но. Но винаги се намира някой невежа, който не знае това. И 
той прави откритие.”
 – Алберт Айнщайн
С научаването на нови технологии, пред играчите се отварят 
множество нови възможности. От Грънчарството до Косми-
ческия полет, тези открития имат потенциала да променят из 
основи една цивилизация. Във фазата Разработване на техно-
логии играчите могат да научат една нова технология по избор. 
Всяка технологична карта има име (A), икона (B), ниво (C) и 
един до три атрибута (D).

A
B C

D

За да разработи дадена технология, играчът трябва да разполага 
с нужното количество търговски средства и да има подходящо 
място за поставяне на технологичната карта в своята пирамида 
(виж следващата страница). Ако са спазени горните условия, 
играчът поставя избраната технология с лицето надолу върху 
съответното място от пирамидата. След като всички играчи са 
избрали технологии, те обръщат едновременно поставените 
карти.
Научените технологии важат само за играча, който ги е 
разработил. Само защото Рим е научил Инженерство 
не означава, че и Египет го владее. Всеки играч, трябва да 
разработи технологиите си индивидуално.

село с 
велика 

личност
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Цена на технологиите

За да разработят технология, играчите трябва да разполагат с 
определено минимално количество търговски средства върху 
търговските си скали. За да научат технология от ниво I, играчи-
те трябва да разполагат с поне 6 търговски средства. Този праг е 
обозначен върху търговските шайби, като цифрата 6 е заменена с 
“I”, което символизира технология от първо ниво. Всяка следва-
ща технология струва с 5 търговски средства повече от предиш-
ната (11 за ниво II, 16 за ниво III, 21 за ниво IV и 26 за ниво V). 
Технологиите от по-високо ниво са маркирани по същия начин 
върху търговските шайби със съответните римски цифри.
При разработване на технология, играчите изразходват 
всичките си търговски средства, независимо колко точно 
средства са имали преди това. Единственото изключение 
от това правило е за играчи, притежаващи парични средства 
(изразени в монети). Играчите може да запазят по 1 средство за 
търговия за всяка монета, с която разполагат. Притежанието на 
монети никога не увеличава търговските средства на играчите; 
те само им помагат да съхранят средства за следващ рунд. 
Пример 1: Играч желае да научи Ветроходство, която е от 
ниво II. За да направи това той трябва да разполага с поне 11 тър-
говски средства. За щастие играчът има 18 търговски средства 
(и подходящо място на пирамидата си), така че той намалява 
средствата си до 0 и научава Ветроходство.
Пример 2: Ако играчът от пример 1 притежаваше 4 монети, той 
щете да намали своите търговски средства до 4, вместо до 0.

технологичната Пирамида

Второто условие за научаване на технология е играчите да имат 
подходящо място на технологичната си пирамида за поставяне 
на карата. Технологии от първо ниво може да бъдат поставяни 
без ограничения, като те формират първия ред на пирамидата. 
За да научи технология от ниво ІІ, играч трябва да постави кар-
тата над две, вече научени технологии от първо ниво . По същия 
начин технология от ниво ІІІ се поставя над две технологии от 
ниво ІІ и т.н. Технологиите от по-ниско ниво формират основа-
та на технологиите от по-високо ниво, като наредените карти 
образуват формата на пирамида.
Изключение: Стартовата технология на всяка цивилизация се 
поставя на първия ред, независимо от кое ниво е.

ниво III

ниво IV

ниво V

ниво II

ниво I

Най-високата технология е Космическия полет от ниво V. Ако 
играч научи тази технология, той автоматично печели играта с 
технологична победа. За да постигне тази победа, играч трябва да 
научи минимум 5 технологии от ниво І и поне 15 общо.

ФункЦиЯ на технологиите
Всяка технология дава на играчите нови умения, възможности 
за строеж на нови сгради, повишаване на бойни единици и др.

отключване на сгради, бойни 
единиЦи и Форми на уПравление

Когато играч научи технология, на която е изобразена нова 
сграда, бойна единица или форма на управление, той получава 
правото да произвежда тези сгради или единици или да смени 
своето управление. Това е се нарича отключване на елементи. 
В началото на играта отключени са: фигурите, базовите бойни 
единици (пехота, кавалерия, артилерия) и Деспотизмът. 
Всички други елементи трябва да бъдат отключени чрез нови 
технологии.
Пример: Технологията Законодателство отключва сградата 
Търговски пункт и управлението Република, позволявайки на 
играча да строи Търговски пунктове и да смени управлението 
си на Република.

Повишаване на бойни единиЦи

Когато играч разработи технология, повишаваща ранга на бой-
ни единици, играчът първо проверява дали не е научил техноло-
гия, даваща по-високо повишение за тези единици. Ако не е, той 
поставя на пазара, под тестето на съответните бойни единици, 
правилния маркер, показващ новия им ранг (или обръща акту-
алния маркер, ако новият ранг се намира на гърба му).
Забележка: От двете страни на единия маркер се намират 
рангове 1 и 2, а на другия маркер - рангове 3 и 4. 
Пример: Ако играч научи Рицарство, той първо проверява 
дали маркера на кавалерията му сочи ранг 2 (обозначен с 
две ивици) или по-висок. Ако това не е така, играчът обръща 
маркера си за ранг 1 на обратната страна.

С това действие, всички бойни единици от този тип, които 
играчът вече е купил, автоматично се повишават в новия ранг. 
Недостатъкът обаче е, че занапред  играчът трябва да купува 
съответната бойна единица на новата, по-висока цена.
Кавалерията на играча, от примера по-горе, вече се състои от 
Рицари. Купуването на кавалерия вече струва за играча  7  !   
вместо 5  !  , но всички закупени към момента на промяната на 
ранга кавалеристи се повишават в Рицари автоматично, без 
играчът да доплаща нещо за тях.
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надграждане на сгради

Някои сгради имат основна и надградена версия (от по-високо 
функционално ниво) като Житницата (основна) и Акведукта 
(надградена). Тези сгради са изобразени върху двете страни 
на една и съща плочка. Надградените версии имат изобразена 
стрелка до името си. Когато играч научи технология, която 
отключва надградена версия на сграда, той веднага обръща 
плочката на всички свои сгради от този тип, които вече е 
построил на игралното поле. Например, ако играч разработи 
Инженерство, която отключва Акведуктите, той обръща 
всички свои Житници, които е построил към този момент, с 
което автоматично ги надгражда до Акведукти, без да доплаща 
нещо за това. 

След отключване на надградена версия на сграда обаче 
играчите нямат право повече да произвеждат основната версия 
на сградата, а само новата, по-скъпа версия.
Това означава, че след като играчът от примера по-горе е научил 
технологията Инженерство, той няма право да строи повече 
Житници за 5  !  , а само по-скъпите Акведукти за 8  !  .
Забележка: Играчите имат право да отключат директно над-
градената версия на някоя сграда, без преди това да са отклю-
чили основната версия на същата сграда.

ресурсни умениЯ

Много технологични карти, като Валута, предоставят умения 
на играчите, които се активират (използват) чрез заплащане 
на ресурс. Тези умения се наричат ресурсни умения. Всяко 
ресурсно умение има: (A) изображение на ресурса, нужен за 
активирането му (въпросителен знак означава, че играчът може 
да плати с ресурс по свой избор), (B) фаза, в която може да се 
използва умението и (C) описание на самото умение.

A

B

C

Например, Валутата (изобразена горе) дава право на играча 
да плати един чип с тамян, за което да получи три културни 
богатства по време на фазата Управление на градовете.
Всяко ресурсно умение може да се използва по веднъж на 
рунд, независимо с колко ресурса за активирането му раз-
полага играчът. От друга страна, ако играч е разработил някол-
ко технологии с подобни умения (като Валута и Рицарство), 
той може да активира всяко едно от тях по веднъж на рунд. 

други умениЯ

Някои технологични карти дават други предимства на играчи-
те, като увеличаване на скоростта им на движение (Конна езда) 
или лимита за групиране (Зидарство) или предоставят посто-
янни умения като възможността символите за производство 
в един град да се разделят за построяването на два елемента в 
един рунд  (Инженерство). На гърба на тази книжка може да от-
криете описание на всички символи от технологичните карти.

Победа в играта
Както беше споменато накратко по-рано, има четири начина 
за победа в настолната игра Цивилизация на Сид Майер. За 
всеки от тях играчите трябва да се съсредоточат върху различен 
аспект от играта.

културна Победа
Културна победа се постига с изразходването на достатъчно 
културни богатства и търговски средства, за придвижване до 
края на скàлата на  културното развитие (виж стр. 17–18). Когато 
играч достигне полето „Културна победа“ от скàлата, той печели 
играта.
Играч, който желае да постигне културна победа, трябва да 
се концентрира върху увеличаване на символите на културни 
богатства в своите градове и посвещаване на градовете си на 
изкуствата. По-късно в играта, играчът трябва да разполага и с 
достатъчно търговски средства. Технологии, които отключват 
сгради, носещи културни богатства (като Теология) или умения, 
активирани с тамян (като Валута) са най-подходящи за този 
вид победа. Полезни биха били и чудеса, предоставящи култур-
ни богатства като Стоунхендж.

технологична Победа
Тази победа се постига с разработването на Космически полет, 
която е единствената технология от 5-то ниво в играта. За да 
научи Космически полет играч трябва да разработи поне 5 
технологии от ниво І, четири - от ниво ІІ, три - от ниво ІІІ и две - 
от ниво ІV , което прави минимум 15 технологии общо. 
Играч, който се стреми към технологична победа трябва да се 
концентрира върху добавянето на символи на търговски сред-
ства в своите градове и да намери начин да учи по повече от една 
технология на рунд (например чрез карти събития). Подходящи 
технологии за този тип победа са такива, които отключват сгра-
ди, носещи търговски средства (като Законодателство) или 
даващи умения за добиване на търговски средства (като Конна 
езда). Полезни биха били чудеса, разрешаващи разработването 
на допълнителни технологии като Статуята на свободата.

икономическа Победа
Икономическа победа се постига със събирането на 15 златни 
монети върху икономическата скàла. Монети се добиват от 
квадрати, сгради или велики личности от игралното поле, както 
и от технологии (виж стр. 26).
Играч, целящ икономическа победа, трябва да балансира 
между различни аспекти от играта като търговия, събиране на 
ресурси, сражения, технологии и др. Някои монети идват от 
сгради (като Банката), но повечето монети ще трябва да бъдат 
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събрани при изпълнението на различни задания, описани върху 
някои технологични карти. Такива технологии са Грънчарство, 
Печатарска машина, Законодателство и Демокрация. В 
допълнение към това, чудеса като Панамския канал, помагат 
при натрупването на парични средства.

военна Победа
Военна победа се постига със завладяването на чужда столица 
(виж “Сражения,” долу). За тази цел играчът трябва да разполага 
със сериозни военни сили и подходящи технологии.
За да увеличи военната си сила, един играч трябва да закупи 
голямо количество бойни единици, да ги повиши с технологии 
(като Барут), да увеличи лимита си на групиране (с технологии 
като Биология) и да се сдобие с други бонуси в битка (като 
тези от Академията). Войнствените играчи трябва да се пазят 
от карти събития. Полезни за тях чудеса биха били Замъкът 
Химеджи или Висящите градини.

други Правила
сражениЯ
“Големите въпроси на деня няма да бъдат решени с речи или с 
решения на мнозинството…а с кръв и желязо.”
 –Ото фон Бисмарк
Сраженията олицетворяват борбата за надмощие на една 
цивилизация над друга. Когато една армия навлезе в поле 
с маркер на село, с вражеска армия или вражески център 
на град се провежда битка. Играчът, чиято армия е влязла в 
чуждия квадрат е нападател, а играчът, който бива атакуван 
е защитник. Ако нападателят атакува село, играчът вляво 
от него поема ролята на защитник. Като цяло защитникът е в 
малко по-неизгодна позиция, тъй като елементът на изненада 
е на страната на атакуващия играч. При започване на битка, 
нападателят и защитникът извършват следните стъпки:

1. сФормиране на бойните сили

Нападателят и защитникът размесват тестето си с въоръжени 
сили и теглят на случаен принцип толкова карти, колкото е 
размерът на ръката им в битка. Стандартно ръката в битка 
на играчите е 3 карти, но тя може да бъде увеличена по следните 
начини:
•	 +2	карти	за	всяка	допълнителна	собствена	фигура	на	

армия	в	същия	квадрат,	освен	първата	(не	забравяйте,	че	
нямате	право	да	надвишавате	лимита	за	групиране);	

•	 +1	карта	при	форма	на	управление	Фундаментализъм;
•	 +3	карти	при	защита	на	столица	или	град.
Всяка карта на бойна единица има четири различни страни. 
Всяка страна съдържа: име на единицата (A), военен ранг (B), 
сила (C), символ за преимущество (D) и тип на единицата (E).

A

D

E

C B

Когато използват бойна единица в битка, играчите използват 
само страната на картата, съответстваща на военния ранг на 
този тип единица. Например, ако военният маркер за кавалери-
ята на един играч показва ранг 2 (страната с две ивици), играчът 
използва само страната от втори ранг на своята кавалерия – в 
случая, страната с “Рицарите”. Бойната единицата долу напри-
мер, има сила в битка 2.

Забележка: Първите три военни ранга са обозначени 
съответно с една, две или три ивици, а четвъртия - със звезда.
Препоръчително е, след като изтеглят ръката си в битка, 
играчите да завъртят картите си така, че страната, която 
отговаря на актуалния им военен ранг да сочи нагоре. Картите, 
оформящи силите в битка се държат закрити от опонента, 
докато не бъдат изиграни по време на сражението.
Съвет 1: Размерът на ръката в битка е най-добрия показател за 
силата на играча в едно сражение, но за да се възползва добре от 
нея, играчът трябва да разполага с достатъчно бойни единици 
на въоръжение.  Добре е играчите да имат закупени достатъчно 
единици, така че да могат за запълнят очаквания размер на 
ръката в битка.
Съвет 2: Малкият брой бойни единици може да бъде опасен, но 
в определени моменти прекалено много бойни единици също 
може да се окажат неефикасни. Тъй като ръката в битка се тегли 
на случаен принцип, твърде големият брой на бойните единици 
намалява шанса играчът да изтегли картите, които иска.

2. ПресмЯтане на бонусите в битка

Следващата стъпка е играчите да проверят дали получават 
някакви бонуси в битката. Ако това е така, играчът, който полу-
чава по-голям бонус, взима една от двете бойни бонус карти и я 
поставя с тази страна напред, която отразява разликата между 
бонусите на двамата опоненти. Например, ако единият играч 
получава бонус +12 , а неговият опонент има бонус +8, първият 
играч взима бонус карта и я завърта със страната +4 напред. 
Бонусите са отбелязани върху различните компоненти с цифра, 
изобразена върху звезда или върху щит. Елементите от играта, 
които предоставят бонуси са:
•	 +2	за	всяка	Казарма,	която	играчът	е	построил;
•	 +4	за	всяка	Академия,	която	играчът	е	построил;
•	 +4	за	всеки	генерал,	който	играчът	има	в	градовете	си;
•	 +6	при	защита	на	град;
•	 +12	при	защита	на	столица;
•	 +4	при	защита	на	град	или	столица	с	крепостни	стени	

(прибавя	се	към	другия	бонус	за	защита	на	градове).	
Съвет: Всеки +4 бонус в битка, се равнява приблизително на 
една бойна единица. Макар че силата на единиците се променя 
в хода на играта, това е един сравнително точен, груб ориентир.
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3. Провеждане на битка

В тази стъпка, започвайки със защитника, играчите се редуват 
да поставят на масата помежду си по една карта от бойните си 
сили, с лицето на горе, докато и двамата опоненти не свалят 
всичките си карти.

Изключение: При нападение на укрепен град или столица, 
атакуващият играч сваля първата карта, вместо защитника.
Когато играч свали първата си бойна единица, това образува 
неговия първи фронт. Оттам нататък, всеки път когато играч 
свали карта, той трябва или да открие нов фронт, или да атакува 
съществуващ вражески фронт (ако има такъв).
откриване на нов Фронт

Откриване на нов фронт означава просто сваляне на карта без 
да се атакува друг фронт. Всяка свалена бойна единица остава 
в игра докато не бъде убита или до края на битката. Един фронт 
никога не може да съдържа повече от една карта на един играч.
Пример 1: Играч A е свалил драгун със сила 3 в игра. Играч B, 
не желаейки да го атакува, сваля рицар със сила 2 в нов фронт. 
Тъй като в нито един от фронтовете няма вражеска единица, от 
това не произтичат никакви атаки.
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атакуване на вражески Фронт

За да атакува вражески фронт, един играч трябва да постави 
бойна единица срещу вече свалена карта на своя опонент. 
В този момент двете бойни единици се атакуват една друга. 
Всяка единица нанася толкова удари на противника, колкото е 
нейната сила. Всеки отправен удар нанася по една щета. Бойна 
единица, която е понесла толкова щети, колкото е собствената ѝ 
сила, умира и се връща с лицето нагоре на дъното на тестето от 
което оригинално произлиза . Ако бойната единица оцелее при 
атаката, тогава върху нея се слагат толкова маркери за щети, кол-
кото са понесените удари. Всички маркери за щети се махат от 
бойните единици след края на битката.

Пример 2: Този път рицарят на играч B със сила 2 влиза първи 
в игра. Играч A, имайки бойна единица със сила 3, директно 
атакува новооткрития фронт с вражеския рицар. Драгунът със 
сила 3 нанася три удара на противника и в същото време понася 
два удара в ответ. Бойната единица на играч В, бива убита, тъй 
като размера на силата ѝ е по-малък от броя на поетите удари. 
Ударите, понесени от картата със сила 3, не са достатъчни, за да 
я убият, така че върху нея се поставят два маркери за щети. Ако 
тази бойна единица оцелее до края на битката, тя ще се възста-
нови напълно от раните си.
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Дори и да е ранена, една бойна единица все пак нанася удари с 
пълната си сила на всяка вражеска карта, която я атакува.

Пример 3: След като е надвил рицаря със сила 2 от горния 
пример, драгунът със сила 3 на играч А бива атакуван от друг 
драгун със сила 3 на играч B. Въпреки че е ранен, този драгун 
нанася удари с цялата си сила на вражеската единица. При това 
действие и двете бойни единици биват убити, тъй като и двете си 
нанасят по три удара едновременно.
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Преимущество на бойни единиЦи

Бойните единици не са еднакво ефективни срещу различните 
типове единици. Пехотата, артилерията и кавалерията 
имат преимущество една прямо друга на принципа 
камък-ножица-хартия.

Една от ключовите военни концепции в Цивилизацията 
на Сид Майер: настолната игра е разликата между 
армии и бойни единици.
Армиите са пластмасови фигури, които се придвижват 
по игралното поле, обозначаващи присъствието на во-
енни сили. Но без бойни единици армиите нямат никак-
ва сила и е доста невероятно играч да спечели битка.
Бойните единици са карти, с които се провеждат сами-
те битки. Те представляват военната сила на играча. Еди-
ниците обаче не присъстват физически на игралното 
поле и освен в градовете, не може да се ползват без армии.
От това следва, че един играч се нуждае и от армии, и от 
бойни единици, за да спечели играта с военна победа. 

армии срещу бойни единиЦи
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Превъзходството на един тип бойна единица над друг е обозна-
чено чрез символа за преимущество, изобразен на всяка 
карта. Например, пехотата конкретно е по-ефективна в битка 
срещу кавалерията, така че картите с пехотинци имат малка 
икона върху всяка страна от картата, изобразяваща преиму-
щество над кавалерията. Една бойна единица нанася ударите си 
първа (преди своя опонент), когато превъзхожда  единицата 
на противника, независимо дали атакува или бива атакувана. 
Ако с тези удари вражеската единица бъде убита, тя няма въз-
можност да отвърне, тъй като се брои за унищожена преди да ѝ 
дойде ред да нанася удари.
Пример 4: Ако в предния пример 3 играч B беше атакувал с 
пехотинец със сила 3 (вместо с кавалерия), неговата карта щеше 
да има преимущество пред вражеската единица. По този начин 
неговият пехотинец щеше пръв да нанесе 3 удара на ранения 
драгун, с което директно щеше да го убие, без да му даде шанс да 
нанесе ответни удари (съответно щеше да оцелее при атаката, 
при това без никакви щети).
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Превъзхожда

Съвет: Препоръчително е играчите да наблюдават какъв тип 
карти купуват опонентите им, за да не се окажат в неизгодна 
позиция по време на битка с бойни единици, които често биват 
превъзхождани от противниковите.
бойни умениЯ

Ресурсните умения от някои технологични карти се активират 
само по време на битки. Тези умения винаги се прилагат само по 
време на собствените бойни действия на играча (непосредстве-
но преди или след свалянето на бойна единица), но не и докато 
траят действията на противника. 

бойни самолети

Ако играч научи технологията Въздухоплаване той добива 
правото да купува бойни самолети. Самолетите са доста силни 
бойни единици (силата им варира от 5 до 7), които нямат 
преимущество пред, но и не са превъзхождани от нито един от 
другите типове бойни единици. Това означава, че те нанасят 
своите удари едновременно с всеки друг тип бойна единица.

4. изход от битката

След като и двамата играчи са свалили всичките си единици 
от ръка, битката приключва. Първо се махат всички маркери за 
щети от оцелелите бойни единици. След това играчите събират 
силата на своите оцелели единици, като добавят стойността на 
картата с бойния бонус (ако я притежават ). Играчът с по-голям 
сбор печели битката, като равенствата се печелят от защитника.
загуби на ПобедениЯ играч
Победеният играч губи всичките си фигури (армии и заселни-
ци), намиращи се в квадрата, в който се е провело сражението. 
Убитите фигури се махат от игралното поле, но може да бъдат 
построени отново, по-късно в играта. 
Ако победеният играч е защитавал град (но не столица), градът 
бива унищожен. Плочката на града се връща върху таблото на 
играча, а всички сгради от покрайнините се връщат обратно на 
пазара. Чудесата и великите личности от покрайнините на пад-
налия град се връщат в кутията и не се ползват повече до края на 
играта. Фигурите на победителя остават в квадрата, върху който 
е бил центъра на града.
загуби на ПобедителЯ

Играчът, спечелил битката, е длъжен да унищожи по една фигу-
ра на армия (от квадрата, в който се е състояла битката) за всеки 
две бойни единици, които е загубил в сражението. Играч не 
може да загуби по този начин последната си фигура от квадрата. 
Убитите армии може пак да бъдат построени по-късно в играта.
боен троФей за ПобедителЯ

Освен че нанася сериозна директна вреда на своя опонент, след 
битката победителят получава и допълнителен трофей, който 
зависи от конкретните обстоятелства:
Ако загубилият играч е имал една или повече фигури на 
бойното поле:	победителят	получава	малък	боен	трофей.
Ако загубилият играч е отбранявал някой от градовете си:	
победителят	получава	голям	боен	трофей.
Ако загубилият играч е отбранявал своята столица:	
победителят	веднага	печели	играта	с	военна	победа.
Съвет: Тъй като първият играч, който завладее чужда столица, 
печели играта, не е добре да отслабвате опонент, към чиято 
столица се е приближила друга вражеска армия.
Веднага след претърпяване на загубите (ако има такива), 
победителят избира трофей от списъка на следващата страница. 
Трофеите се избират по следния начин: 
•	 Ако има право на малък боен трофей, играчът си избира 

награда със стойност 1; 
•	 Ако има право на голям боен трофей, играчът може да избере 

или две различни награди със стойност 1, или две еднакви 
награди със стойност 1, или една награда със стойност 2.

Превъзхожда
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награди със стойност 1
•	 Победителят взима до 3 търговски средства от търговската 

скàла на загубилия играч (и ги добавя към своята скàла).
•	 Победителят взима до 3 културни богатства от загубилия 

играч.
•	 Победителят взима 1 ресурс от загубилия играч по свой избор 

(той може да избере обърнат надолу чип на колиба или село, но 
няма право да вижда предварително какви ресурси се крият 
отдолу).

•	 Победителят избира една от монетите на загубилия играч. 
Победеният играч е длъжен да изхвърли избрания чип.

награди със стойност 2
•	 Победителят научава една от разработените технологии на 

загубилия играч, без да заплаща с търговски средства за това. 
Победителят трябва да има подходящо място на пирамидата 
си за новата технология.

•	 Победителят взима една от картите събития на загубилия 
играч, като гледа само гърбовете им, когато избира.

•	 Победителят взима една от монетите на загубилия играч по 
свой избор и я поставя върху таблото си.

след краЯ на битката

Ако играта не е свършила, двамата опоненти прибират обратно 
своите оцелели бойни единици при въоръжените си сили. 
Убитите единици се поставят с лицето нагоре под съответните 
тестета на пазара.
Съвет: За да се спечели битка срещу силен защитник като 
вражеска столица или мощен военен играч, се изисква стабилна 
военна подготовка (достатъчно бойни единици с висок ранг, 
бойни бонуси и други). Не трябва обаче да се забравя, че дори и 
при по-слаба подготовка, една своевременно проведена атака 
може да бъде успешна и да се окаже решаваща за играта.

монети и икономическа сила

“Не ми казвай какви са твоите приоритети. Кажи ми къде 
харчиш парите си и аз ще ти кажа какви са те.”

– Джеймс Уилям Фрик
Малко неща може да се постигнат в една цивилизация, ако 
хората не използват даровете на земята, за да изградят една 
здрава икономика. Икономическата сила на една цивилизация 
се измерва с обема на паричните средства, които притежава. 
Паричните средства съществуват под две форми в играта - като 
символи на монети, изобразени на игралното поле и различни 
карти или като чипове монети, поставяни върху технологични 
карти, чудеса и др. Общото актуално количество чипове и сим-
воли на монети, които един играч притежава се отразява върху 
икономическата му скала. Това означава, че когато играч добие 
монета (чип или символ), той отбелязва това върху икономиче-
ската си скàла, като завърти стрелката с една позиция напред, 
респективно, ако загуби монета, връща една позиция назад.  
Паричните средства имат две основни функции в играта. 
Когато играч разработва технология, той може да запази тол-
кова търговски средства, с колкото монети разполага. Важно: 
монетите не дават право на играчите да запазят изхарчени 
търговски средства при никакви други обстоятелства, освен 
при научаване на нови технологии. Това означава, че обема на 
търговските средства може да падне под броя на монетите, ко-
гато играч обменя средства за символи за производство, когато 

загуби търговски средства след битка, както и при размяна и 
други подобни случаи. Притежанието на монети не увеличава 
нивото на търговските средства на даден играч, а само спомага 
за съхраняване на предварително натрупани средства.
Втората и най-важна функция на паричните средства е, че 
когато играч събере 15 монети, той веднага печели играта с 
икономическа победа (виж стр. 22). 
Освен изброените основни функции горе, монетите спомагат и 
за добиването на допълнителни умения от някои технологични 
карти, като Компютри или Военно дело.

монети на игралното Поле

Монети, добивани от игралното поле (например от естествени 
златни залежи в планините, от сгради или велики личности), 
се притежават само докато играчът контролира съответния 
квадрат (ще рече - символът на монета да се намира в покрай-
нините на негов град или негов заселник, да е поставен върху 
поле с монета). Ако вражеска фигура блокира поле с монета, тази 
монета се губи, докато вражеската фигура стои там . По същия на-
чин, ако сграда с монета бъде унищожена или велика личност бъде 
извадена от игралното поле, играчът губи монетата.

ЧиПове - златни монети

Чиповете монети, се натрупват върху технологични карти 
при изпълнение на различни задания, като върху всяка карта 
може да се поставят не повече от 4 монети.  Някои чудеса също 
предоставят възможност за събиране на чипове с монети, а 
по-войнствените играчи може да се сдобият с такива монети от 
опоненти, победени битка.  

добив от заселниЦи

Една от ключовите роли на заселниците в играта е да изпращат 
на играчите различни ресурси, търговски средства, монети и др. 
от отдалечени локации на игралното поле. Всеки рунд (започ-
вайки след рунда, в който фигурата е била построена върху 
игралното поле), заселникът добива съдържанието на квадрата, 
върху който стои. По време на фазата Начало на рунда игра-
чите обявяват към кой град заселникът им “изпраща” добивът 
от квадрата и съответно до края на рунда се счита, че всички 
символи от даденото поле (търговски средства, символи за 
производство, културни богатства, монети и ресурси) се нами-
рат в покрайнините на този град. Градът има право да използва 
всички символи от квадрата за дадения рунд. По този начин 
играчите може да изпращат средства за производство, културни 
богатства и ресурси от един свой град в друг, като първия град 
губи правото да използва изпратените ресурси и символи.
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Градът от предната страница разполага със следните символи:

3 5

По този начин, градът предоставя на червения играч по 3 @  във 
всяка фаза Търговия. По време на Управление на градовете, 
действието на града може да се използва за едно от следните:
•	 Производство на продукт, струващ 5  !  или по-малко; 
•	 Добиване на 1  #  (1 за града, плюс 0  # от покрайнините )
•	 Добиване на коприна или тамян.
За повече разяснения виж “Усвояване на търговски средства” на 
стр. 14 и “Управление на градовете” на стр. 15–18.

Пример 1: Заселник изпраща символите за производство от 
горския квадрат на гореспоменатия град, с което увеличава 
неговия капацитет за производство с 2.

3 7

Пример 2: Заселник изпраща съдържанието от природна 
забележителност на гореспоменатия град. В този рунд градът 
се посвещава на изкуствата. Тъй като градът получава символа 
за културно богатство от квадрата със заселника, той добива 2 
културни богатства, вместо 1. Въпреки че градът получава и 2 
символа за производство, това в случая няма значение, понеже 
в този пример градът не произвежда нищо, а се посвещава на 
изкуствата.

3 7 1

Пример 3: Заселник изпраща ресурс жито на гореспоменатия 
град. В този рунд, ако червеният играч реши да добие ресурс, 
той може да избира между жито, коприна и тамян, тъй като се 
счита, че житото се намира в покрайнините на неговия град.

3 5

блокади
Квадрат от покрайнините на град, в който има поставени 
една или повече вражески  фигури (армии или заселници) не 
предоставя търговски средства, културни богатства, символи 
за производство, ресурси и монети на своя собственик. Квадрат 
може да бъде блокиран, дори когато съдържа сграда, велика лич-
ност или архитектурно чудо. Когато вражеска фигура стои вър-
ху плочка на архитектурно чудо, това блокира както културното 
богатство от плочката, така и умението от картата на чудото. 
Сгради, чудеса, велики личности и заселници не може да се 
поставят върху блокирани квадрати при производството си. 
Армии може да се строят върху блокирани квадрати, но това ав-
томатично довежда до битка, като блокиращия играч е в ролята 
на защитник (виж “Сражения” на стр. 23).
Заселници може да добиват символите от блокирани квадрати 
от покрайнините на вражески градове, дори ако върху квадрата 
стои сграда, велика личност или чудо (играчите добиват култур-
ните богатства от чудесата, но не и тяхното специално умение; 
бойният бонус от генералите също не се добива). В този случай 
полето се третира като част от покрайнините на града, на който 
се изпращат символите, а не като част от блокирания град.
Пример: Вражески заселник блокира квадрата с гора на 
гореспоменатия град, като изпраща символите за производство 
на синия играч. В този рунд капацитетът за производство на 
синия играч се увеличава, а капацитетът за производство на 
блокирания град се намалява с 2.

3 3

деактивиране на чудеса
“Аз Озимандий съм и цар съм над царете!
Делата мои всички със завист погледнете!”

– “Озимандий”, Пърси Биш Шели 
Някои технологии (Монархия и Барут) дават възможност на 
играчите да деактивират чудеса. Когато някое архитектурно 
чудо бъде деактивирано, неговата карта се обръща с лицето 
надолу, а плочката му остава на мястото си на игралното поле. 
Специалното умение от картата на чудото се анулира и не може 
да се използва повече до края на играта, но архитектурното чудо 
продължава да предоставя културни богатства, когато градът се 
посвети на изкуствата. Играч може да реши да деактивира чудо,  
все още намиращо се на пазара. В този случай неговите карта и 
плочка се изчистват от игра, а на тяхно място се отваря картата и 
съответстващата плочка на ново архитектурно чудо.
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речник на термините
Армия: Пластмасова фигура на знаме, символизираща военни 
части.
Блокада: Когато квадрат от покрайнините на град съдържа 
вражеска фигура. Присъствието на вражеската фигура възпре-
пятства града да използва символите от съответното поле.
Бойни единици: Карти, представляващи част от военната сила 
на играчите.
Бойни сили: Картите с бойни единици, изтеглени от играч в 
началото на битка. 
Варвари: Диви племена, обитаващи селата. Варварите трябва 
да бъдат победени в битка, за да се спечели ресурса от дадено 
село. Варварите са винаги от 1-ви ранг и се контролират от левия 
съсед на активния играч.
Велики личности: Влиятелни хора, които оставят белег в 
историята на една цивилизация. В голяма степен имат сходна 
функционалност като сградите.
Въоръжени сили: Тесте с бойни единици, които един играч е 
закупил. Играчите теглят силите си в битка на случаен принцип 
от въоръжените си сили.
Заселник: Пластмасова фигура на фургон, символизираща 
цивилни единици.
Защитник: Ответната страна, която се отбранява в битка (не е 
предизвикала сражението).
Колиби: Миролюбиви племена от игралното поле.
Културни богатства: Мерило за артистичния и философски 
прогрес на една цивилизация. Използват се за напредване по 
скàлата на културното развитие.
Лимит на групиране: Максималният брой собствени фигури, 
които може да бъдат поставени в един общ квадрат. Олице-
творява комуникационната и организационна способност на 
цивилизациите
Лимитирани сгради: Сгради, маркирани със звезда. Един град 
може да съдържа общо само една сграда със звезда.
Маркери за щети: Символизират пораженията, нанесени на 
бойните единици по време на битка. Маркерите се махат след 
края на битката. 
Монети: Репрезентират паричните средства и са мерило 
за икономическото развитие на играчите. Спомагат за по-
ефективно оползотворяване на търговските средства или за 
повишаване на капацитетите за производство (с помощта на 
нужните технологии).
Надграждане: Възможност, предоставяна от технологии, за 
производство на сгради от по-високо ниво.
Нападател: Страната, предизвикала битка при движение.
Отключване: Придобиване на правото за производство на 
различни компоненти от играта. Бойни единици, форми на 
управление и сгради обикновено се отключват чрез технологии.
Откриване: Обръщането на неизследвана теренна плоча, за 
което се изразходва част от движението на съседна фигура.
Повишаване: Възможност, предоставяна от технологии, за 
производство на бойни единици от по-висок ранг.
Покрайнини на град: Осемте полета около централната плоч-
ка на града. Те предоставят на играчите търговски средства, ре-
сурси, средства за производство, културни богатства и монети.

Преимущество: Бойна единица, която има преимущество пред 
(превъзхожда) друга бойна единица, нанася своите удари първа 
по време на битка.
Природни забележителности: Терен от игралното поле, 
който е необичайно живописен и въздействащ. Освен 
обичайните ресурси, природните забележителности 
предоставят и културни богатства.
Размер на ръката в битка: Лимитът на картите с бойни 
единици, които играч тегли от своите въоръжени сили в 
началото на битка и това образува реалните му бойни сили.
Разработване на технологии: Научаване на нови 
ключови умения, които повишат ефективността и мощта на 
цивилизациите.
Ресурси: Специални чипове, които се използват за 
активирането на умения от технологичните карти.
Ресурсни умения: Всяко умение, за чието използване играчите 
трябва да изразходят един или повече ресурса.
Ръка с карти събития: Максималното количество карти със 
събития, които играч може да държи едновременно на ръка.
Села: Войнствени племена от игралното поле.
Сила: Мерило за ударната мощ на бойна единица в битка.
Символи за производство: Мерило за индустриалната мощ на 
една цивилизация. Използват се основно за построяването на 
сгради, чудеса и купуването на фигури и бойни единици.
Скорост на движение: Броя стъпки (полета), с които играч 
може да придвижи фигурите във всеки рунд.
Столица: Стартовия и главен град на всеки играч.
Терен: На игралното поле има пет вида терен: пустини, гори, 
поля, планини и вода. Теренът определя мястото, на което може 
да бъде построена дадена сграда.
Търговски средства: Мерило за потенциала на една 
цивилизация да развива търговска дейност и ползотворни 
контакти с други цивилизации, да обменя стоки и ресурси, с 
което да подпомага научния и философски прогрес.
Технологии: Технологиите представляват различни 
открития или изобретения. При разработването им образуват 
технологичната пирамида на играча. Технологии, научени от 
даден играч, важат само за този играч.
Технологична пирамида: Технологичните карти се подреждат 
в пирамидата на пет отделни реда. Технологии от по-високо 
ниво се поставят над две технологии от предишното, по-ниско 
ниво.
Форма на управление: Формите на управление определят 
облика и целите на една цивилизация. В хода на играта цивили-
зациите може да променят многократно своето управление.
Фронт: Зона в рамките на битка. В един фронт може да има 
само по една бойна единица на двамата опоненти и единици, 
намиращи се на един фронт автоматично се атакуват взаимно.
Център на град: Централната плочка от града. Центърът не 
генерира нищо за играчите.
Чудеса: Удивителни архитектурни постижения, които 
прославят цивилизацията, която ги е построила. Чудесата 
предоставят на своя собственик културни богатства, а също и 
специално умение.
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индекс

символи и умениЯ от технологичните карти

ресурсно умение

Технологията позволява да се използва даде-
ното умение в определена фаза, като се запла-
ти изобразения ресурс. Такива умения може 
да се активират само по веднъж на рунд.

ПостоЯнно умение

Тази карта предоставя посоченото умение на 
играчите за цялата игра. Играчите може да 
ползват умението колкото пъти решат, освен 
ако изрично не е казано друго.

отключване на сгради

Технологията позволява на играчите да строят 
изобразената сграда на посочената цена в   !.

надграждане на сгради

Обозначено със сива стрелка, вляво от името 
на сградата. Технологията позволява на игра-
чите да строят изобразената сграда на посо-
чената цена   !   , а вече построените сгради от 
базовата версия на тази постройка автома-
тично се надграждат до новата версия.

Повишаване на бойни единиЦи

Повишава съответния тип бойни единици 
до посочения ранг. Единиците никога не 
може да бъдат понижени в ранг и рангове 
може да бъдат прескачани.

увеличаване на ръката 
с карти събитиЯ

Увеличава размера на ръката със събития с 
една карта. Увеличението, предоставено от 
отделни такива технологии е с натрупване.

добиване на монета

Играчите получават една монета, когато 
научат такава технология. Не се поставя чип 
на монета, а само се отброява символа от 
картата върху икономическата скàла.

отключване на Форми 
на уПравление

Позволява на играчите да сменят формата си 
на управление с тази от картата. Смяната става 
безплатно само, ако се направи още в началото 
на следващия рунд, в противен случай цената, 
която се заплаща е минаването през Анархия.

Ресурси, които фигурират върху технологичните карти:

тамЯн желЯзо коПрина шПионин уран жито Произволен 
ресурс

Анархия - виж Форми на 
управление
Армии:
 Движение  19
 Производство  15
 срещу бойни единици  24
Блокади  27
Варвари  20
Велики личности  18
 Добиване от села  20
Бойни единици:
 Купуване  16
 Преглед  23
 Сражения  24
 срещу Армии  24
Движение:
 Градове  20
 Откриване на теренни плочи
 19–20
 Прекосяване на воден терен 19 
Вражески фигури  20
 Групи  19 
 Изследване на колиби и 
 села  20
 Лимит на групиране  19
Заселници:
  Движение  19 
  Доставки  26
  Производство  15

Златното правило  8
Карти събития:
 Размер на ръката със 
 събития  17
 Получаване  17–18
Крепостни стени - виж Сгради
Колиби:
 Изследване  20 
 Поставяне  19
Компоненти на играта  3–6
Културни богатства:
 Блокиране  27
 Боен трофей след битка  25-26
 Добиване - виж Посвещаване
 на изкуствата
 Добив от заселници  26
 Изразходване  17
 Монети  26
Общ преглед на един рунд 12
Победа в играта  2, 22–23
 Военна победа  23 
 Икономическа победа  22
 Културна победа  22
 Технологична победа  22
Подготовка за игра:
 Обща подготовка  8–10
 Подготовка на играчите  10–12
 Начална подредба  9
Посвещаване на изкуствата  17

Построяване на нови градове 13
 Условия при построяване
 на град и пример 13
Производство:
 Блокиране  27
 Добив от заселници  26
 Оползотворяване  15–17
 Подпомагане с търговия  15
 срещу Търговия  14
Първа игра при начинаещи  8
Ресурси:
 Блокиране  27
 Боен трофей след битка  25-26
 Добив на ресурси 18
   Добив от заселници  26
 Изразходване  22
Села:
 Варвари  20
 Изследване  20 
 Поставяне  19
Сгради:
 Замяна  17
 Крепостни стени  17
 Лимитирани  17
 Построяване  16
 Ограничение на терените  16
Скала на културното развитие:
 Напредване по скалата  17
 Позиции от скалата  18

Сражения:
 Бойни самолети  25
 Бойни умения  25
 Бонуси  23
 Загуби и Трофеи  25-26
 Изход от битката  25
 Преимущество 24-25
 Размер на ръката в битка  23
 Фронтове и атаки  24
Табла на цивилизациите  7
Теренни плочи:
 Откриване  19
 Символи върху теренните
 плочи  7
Технологична пирамида  11, 21
Технологични карти:
  Разработване  20–21
  Умения  21–22 и 32.
Търговски средства:
 Блокиране  27
 Добив от заселници  26
 срещу Производство  14
 Събиране  14
Фаза Начало на рунда  13–14
 Преглед  13
 Построяване на нови
 градове  13

Фаза Разработване на 
технологии:
 Преглед  13
 Технологична пирамида  11, 21
 Цена на технологиите  21
Фаза Търговия:
 Преглед  14
 Преговори и търговия  15
 Усвояване на търговски
 средства  14 
Фаза Управление на градовете:
 Преглед  15
 Посвещаване на изкуствата 17
 Производство:
  Бойни единици  16
  Сгради  16
  Фигури  15–16
  Чудеса  17
Форми на управление:
 Анархия  14
 Смяна  14
Чудеса:
 Деактивиране  27
 Намалена цена  17
 Построяване  17
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