
Noteikumi 

 
Valdi pār vienu no senajām septiņām varenām pilsētām. Izmanto savas zemes dabas resursus, 
piedalies nebeidzamā progresa gājienā, attīsti savas komerciālās attiecības un aizstāvi savu 
militāro varu. Atstāj savu zīmi civilizācijas vēsturē ceļot arhitektūras brīnumus, kas 
saglabāsies gadsimtiem ilgi. 

Sastāvs 
7 Brīnuma kartes 
7 Brīnuma kārtis 
49 I Laikmeta kārtis 
49 II Laikmeta kārtis 
50 III Laikmeta kārtis 
46 Konflikta žetoni 
24 3 vērtību monētas 
46 1 vērtību monētas 
1 punktu buklets 
1 noteikumu grāmata 
1 palīdzības lapa 
2 < 2 spēlētājs > kārtis 
 
 

Spēles pārskats un mērķis 
Spēle 7 Brīnumi tiek noturēta 3 laikmetos, kur katrā tiek izmantota viena no 3 kāršu kavām 
(Sākumā I Laikmeta kārtis, tad II Laikmeta kārtis, tad III Laikmeta kārtis).  

Šie laikmeti tiek spēlēti ļoti līdzīgi, kur spēlētājiem ir iespēja izspēlēt 6 kārtis, viena laikmeta 
laikā, lai attīstītu savu pilsētu un uzceltu savus pasaules brīnumus. 

Katra laikmeta beigās katrs spēlētājs salīdzina savu militāro spēku ar savām blakus pilsētām 
(kas pieder spēlētājiem pa labi, un pa kreisi no viņa). Trešā laikmeta beigās spēlētāji saskaita 
savus uzvaras punktus : spēlētājs ar visvairāk uzvaras punktiem vinnē spēli. 
 

Spēles elementi 
 
Brīnuma kartes 
Katra karte pārstāv brīnumu, ko spēlētājs var uzcelt un resursus, ko tas saražo no spēles 
uzsākšanas brīža (parādīts kartes augšējā kreisajā pusē). Šīs kartes ir divpusējas un piedāvā 
divus brīnuma variantus. Katra brīnuma sastāvā ir divi, trīs vai četri posmi, kas tiek uzrādītas 
uz kartes. Katram posmam ir celšanas maksa un tas iedod bonusu, kad tiek pabeigts. 
 

Monētas 
Monētas ir paredzētas komerciāliem darījumiem, kas savieno pilsētu ar tās divām kaimiņ 
pilsētām. Spēlētājiem nav monētu ierobežojums, cik daudz tie var iegūt spēles laikā. 
Iegūtās monētas ir vērtas uzvaras punktus spēles beigās. 



 
Konflikta žetoni 
Konflikta žetoni ir paraudzētu, lai parādītu militārās uzvaras un zaudējumus starp kaimiņu 
pilsētām. 
4 tipu žetoni tiek izmantoti: 
- Zaudēšanas žetoni ar vērtību “-1” tiek izmantoti katrā laikmetā, 3 laikmetu ietvaros.  
- Uzvaras žetoni ar vērtību “+1” tiek izmantoti I laikmeta beigās. 
- Uzvaras žetoni ar vērtību “+3” tiek izmantoti II laikmeta beigās. 
- Uzvaras žetoni ar vērtību “+5” tiek izmantoti III laikmeta beigās. 

 
Kārtis 
7 Brīnumos visas Laikmeta kārtis pārstāv dažādas celtnes. 
Ir 7 dažādu tipu celtnes, viegli atpazīstamas ieskatoties kārts malu krāsā. 

  - Neapstrādāti materiāli (brūnās kārtis) : šīs celtnes ražo resursus :   - Rūpniecības preces 

(pelēkās kārtis) : šīs celtnes ražo resursus  :   - Civilpersonu celtne (zilās kārtis) : šīs celtnes 

dod uzvaras punktus.  - Zinātnieku celtnes (zaļās kārtis) : Šīs celtnes dod uzvaras punktus, 

skatoties uz spēlētāja progresu trijās zinātnieku jomās  :  - Komerciālās celtnes (dzeltenās 

kārtis) : šīs celtnes iegūst monētas, ražo resursus, maina komerciālos noteikumus un dažreiz 
iedod uzvaras punktus. 
- Militārās celtnes (sarkanās kārtis) : Šīs celtnes palielina militāro spēku. Šīs celtnes stājās 
spēkā konfliktu situāciju laikā.  
- Ģildes (violetās kārtis) : Šīs celtnes atļauj spēlētājiem iegūt uzvaras punktus pēc speciāliem 
kritērijiem. 
Piezīme : III Laikmeta kavā neietilpst Neapstrādātie materiāli (brūnās kārtis)  un Rūpniecības 
preces (pelēkās kārtis) , bet tajās ietilpst Ģildes (violetās kārtis). 
 

Kāršu cena 
 
Kartiņu augšējā kreisajā pusē ir indikators, kas norāda uz celtnes cenu. Ja tas laukums ir 
tukšs, tad to celtni var celt par brīvu, nemaksājot resursus. 
Piemērs : Tirgus ir par brīvu, Raktuves maksā vienu monētu, Vannām ir nepieciešams viens 
akmens un Arēnai ir nepieciešami divi akmeņi un viena rūda.  
II Laikmeta sākumā dažas celtnes var tikt uzceltas maksājot nepieciešamos resursus, vai 
alternatīva, tās var tikt uzceltas par brīvu, ja spēlētājs uzcelta celtni, kas ir uzrādīta uz kartiņas.  
Piemērs : Staļļu uzbūvēšanai ir nepieciešams viena rūda, viens ķieģelis un viens koks, vai arī, 
ja tev pieder ja tev pieder Aptieka. 
Apakšējās labās puses laukums norāda kura struktūra (ja tāda ir) var tikt uzcelta par brīvu 
pateicoties šai kārtij, nākamajā laikmetā. 
Piemērs : Ja tiek uzcelts I Laikmeta laikā, Skriptoriums dos pieeju uzcelt Bibliotēku un Tiesas 
namu par brīvu II Laikmeta laikā.  
Apakšējā centra laukums norāda kādā konfigurācijā – spēlētāju skaitā – šī kārts var tikt 
izmantota.  
Piemērs : Četru spēlētāju spēlē, 3+ un 4+ kārtis tiek izmantotas.  
 
 
 
 
 



Spēles sagatavošana 
Viena kāršu kava katram laikmetam 
Par katru no trijām kavām, noliec visas kārtis, kas neattiecas uz jūsu spēlētāju skaitu. 
Piemēram : Ja spēlē seši spēlētāji, tad tiek lietotas 3+, 4+, 5+, 6+ kartiņas, savukārt 7+ kartiņas 
tiek atgrieztas atpakaļ spēles kastē. 

III Laikmeta kārtīm :  - Izņem 10 Ģildes ( violetās kārtis) un, slepus no citiem un sevis, izvelc 

tikai nepieciešamo skaitu, atkarībā no spēlētāju skaita. Tad samaisi paturētās Ģildes ar 
pārējām III Laikmeta kārtīm, lai izveidotu pabeigtu kavu. 
 Piezīme : 
- Ja pareizi esi noņēmis nevajadzīgās kārtis spēles sākumā, visām pārējām kārtīm jābūt 
pietiekoši daudz visiem spēlētājiem (7 kārtis katram spēlētājam). 
- Ģilžu skaitam ir jābūt vienāda ar spēlētāju skaitu un pievienojot vēl papildus divas Ģildes. 

  
Brīnumi 
Samaisi 7 brīnuma kārtis, aizklātas, un pasniedz vienu no tām katram spēlētājam. Šajā posmā 
tiek noskaidrots un apstiprināts kādu Brīnuma karti katrs spēlētājs saņem un kurā pusē viņš 
atrodas. 
Piezīme : 
- Pirmajai spēlei ir ieteicams izmantot “A” pusi, jo ar to ir vieglāk spēlēt. 
- Ja visi spēlētāji piekrīt, tad Brīnuma kartes var tikt izvēlētas, nevis iedotas katram veiksmes 
dēļ.  

 
Monētas 
Katrs spēlētājs sāk ar trīs “1” vērtības monētām, kuras viņš novieto uz savas kartes. 
Pārējās monētas paliek bankā (Drīkst mainīt savas 3 “1” vērtības monētas pret 1 “3” vērtību 
monētu, un otrādāk) 

 
Konflikta žetoni 
Paņem Konflikta žetonus no rezervēm, blakus monētām. 

 
7 Brīnumu būvēšana 
Visu 3 laikmetu laikā spēlētājiem būs iespēja būvēt celtnes (kārtis) un Brīnumus (kartes). 
- Lielākajai daļai celtņu ir resursu maksa, dažas no celtnēm ir par brīvu un par dažām jāmaksā 
ar monētām, ka arī bezmaksas celšanas iespēja. 
- Brīnumiem būs resursu cena. 

 
Monētu cena 
Dažām brūnajām kārtīm ir monētu cena, kura ir jāsamaksā bankai tajā pašā gājienā, kad celtne 
tika uzbūvēta. 
Piemērs : Kokmateriālu pagalms maksās vienu monētu. 

  
Bezmaksas būvēšana 
Dažas celtas var celt bez maksas un uzlikt tās laukumā nemaksājot par neko. 
Piemērs : Austrumu maiņas punkta būvēšana ir bez maksas. 

  



Resursu cena 
Dažām kārtīm ir resursu cena. Lai tās uztaisītu ir nepieciešami korespondenti resursi un/vai 
iegādāties to no vienas vai divām kaimiņu pilsētām.  

 
Ražošana 
Resursu ražošanu pilsētā nodrošina Brīnumu karte, tās brūnās kārtis, tās pelēkās kārtis un 
dažas dzeltenās kārtis. 
Lai uzbūvētu celtni spēlētājam ir jāsaražo nepieciešamo resursu skaitu, kas ir norādīts uz 
kartiņas. 
Piemēram : Giza ražo 2 akmeņus, 1 māls, 1 rūda, 1 papiruss un 1 tekstils : 
- Tās spēlētāji var uzbūvēt Barakas (maksā 1 rūdu) vai arī Skriptoriumu ( maksā 1 papirusu), 
takā viņa pilsēta saražo pietiekoši daudz resursus 
- Tās spēlētāji nevar uzcelt Kanālus (maksā 3 akmeņus), jo viņa pilsēta ražo tikai divus 
akmeņus, bet nepieciešami ir trīs. 
Svarīgi :Resursi netiek tērēti būvēšanas laikā. Tie var tikt lietoti katru gājienu, visas spēles 
laikā. Pilsētas ražošana nekad nevar tikt samazināta (kārtis nekad netiek atmestas). 
 

  
Komercija 
Bieži spēlētājam būs nepieciešami resursi, ko viņa pilsēta nevar saražot. Ja šie resursi atrodas 
blakus pilsētā – spēlētāji no labās un kreisās puses – spēlētājam ir iespēja nopirkt 
nepieciešamos resursus caur komerciju. 
Resursi, kurus spēlētājs drīkst nopirkt no kaimiņu pilsētām ir: 
- Sākotnējie pilsētas resursi, kas tiek uzrādīti uz kartes. 
- Resursi no viņa brūnajām kārtīm (neapstrādātie materiāli) 
- Resursi no viņa pelēkajā kārtīm (ražošanas labumi) 
Savukārt, tas ir neiespējami iegadāties resursus, kuri tika ražoti no dažām komerciālām 
celtnēm (dzeltenās kārtis), vai arī Brīnumiem : Šie resursi ir rezervēti to īpašniekam. 
Par katru resursu, ko iegādājies, ir jāmaksā divas monētas īpašniekam. 
Noskaidrošana : 
- Pārdodot resursu kaimiņu pilsētai neliedz spēlētājam to izmantot, tā paša gājiena laikā, viņš 
paša celšanas mērķiem. 
- Tas ir iespējams, nopirkt vienu vai vairākus resursus no abām kaimiņu pilsētām tajā pašā 
gājienā. 
- Nopirktie resursi var tikt izmantoti tikai tanī gājienā, kurā tie tika iegādāti. 
- Spēlētāji nekad nevar atteikt pārdot resursus. 
- Dažas komercijas celtnes (dzeltenās kārtis) samazina monetāro vērtību resursu iegādāšanai 
no 2 uz 1. 
- Ja abas kaimiņu pilsētas ražo kāroto resursu, tam spēlētājam ir tiesības pirkt no jebkura 
spēlētāja.  
- Lai pirktu resursus, spēlētājam vajag būt monētām gājiena sākumā. Monēta, kura tika iegūta 
no komercijas nevar būt izmantota šajā gājienā, tikai nākamajā. 
Piemērs A : Spēlētājs vēlās uzcelt universitāti (maksā 2 koki, 1 stikls, 1 papiruss). Viņa pilsēta 
ražo tikai vienu koku un vienu stiklu. Viens no viņa kaimiņiem ražo koka resursu, tikmēr cits 
ražo papirusa resursu. Spēlētājs samaksā divas monētas katram kaimiņu spēlētājam, lai 
saņemtu savus resursus un uzceltu vēlamo celtni. 
Piemērs B : Vienā spēles gājienā abas kaimiņu pilsētas nopērk divus akmeņus, kas maksā 8 
monētas (2 par katru resursu). Tajā pašā gājienā viņš var uzcelt Bibliotēku (maksā 2 akmeņus 
+ 1 tekstils) pateicoties viņš resursiem, pat, ja viņš pārdeva tos saviem kaimiņiem. 
 



Piemērs C : Iepriekš minētais spēlētājs vēlās uzcelt Forumu ( maksa 2 māli); viņš ražo vienu mālu 
un kaimiņu pilsēta arī ražo pāris mālus. Viņa gājiena sākumā viņam nepietiek monētu savā 
glabātuvē. Ja pat kāda kaimiņu pilsēta nopērk no viņa resursu šajā gājienā, viņš nedrīkst tērēt tās 
monētas, lai nekavējoties nopirktu sev to celtni. Tās monētas būs pieejamas komercijai tikai 
nākamajā gājienā. Spēlētājam ir jāizvēlas cita darbība. 

  
Būvēšana par brīvu (Ķēdes) 
Dažām no II laikmeta un III laikmeta celtnēm, pa labi no resursu cenas, ir citas celtnes vārds no 
iepriekšējā laikmeta. Ja spēlētājs ir uzcēlis šo celtni iepriekšējā laikmetā, tad viņš drīkst celt šo 
celtni par brīvu, tas nozīmē, ka viņam nevajadzēs tērēt resursus. 
Piemērs :Bibliotēka var tikt uzcelta bezmaksas II laikmetā, ja I laikmeta laikā viņš uzcēla 
Skriptioniumu. 
Piemērs : I laikmeta laikā uzceltais Teātris atļauj spēlētājam uzcelt Statuju II laikmeta laikā par 
brīvu un tas atļauj spēlētājam uzcelt Dārzus III laikmeta laikā nemaksājot par resursiem. 

  
Spēles pārskats. 
Spēle sākās I laikmetā, turpinās II laikmetā un beidzas III laikmetā. Uzvaras punkti tiek skaitīti 
tikai III laikmeta beigās. 

  
Laikmeta pārskats 
Katra laikmeta sākumā katrs spēlētājs saņem septiņas kārtis, izdalītas nejauši, no noteiktās 
kavas. Katrs laikmets sastāv no sešiem spēles gājieniem. Katra gājiena laikā spēlētāji 
vienlaicīgi izspēlē vienu kartiņu. 
Spēles gājieni ir sekojoši: 
1. Izvēlies kārti 

2. Darbība   

3. Atdot savas kārtis spēlētājam pa labi vai arī pa kreisi un saņem sev kārtis no spēlētāja, kurš 
sēž tev blakus. 

 
1. Izvēlies kārti 
Katrs spēlētājs apskatās savas kārtis, nerādot tās pārējiem, un vienu no tām novieto aizklātu, 
nerādot to citiem cilvēkiem. Pārējās kartiņas tiek novietotas blakus kaimiņam no kreisās puses 
un viņa paša (skatīt laikmeta beigas). 

 
2. Darbība 
Kad visi spēlētāji ir izvēlējušies kārti, kuru izspēlēt, tie vienlaicīgi veic darbību. 
Trīs darbības ir iespējamas ar izvēlēto kārti: 
a. Uzcelt celtni 
b. Uzcelt posmu savam Brīnumam 
c. Atmest kārti, lai dabūtu trīs monētas. 
Piezīme : spēlējot pirmo reizi ir ieteicams sekot citu spēlētāju darbībām, lai iepazītos labāk ar 
spēli. 
 
 
 
 



  
2.a. Uzcelt celtni 
Visbiežāk spēlētāji uzcels sev izvēlēto celtni (skatīt būvēšanu 7 Brīnumos). 
Svarīgi :Spēlētājs nekad nedrīkst uzcelt divas vienādas celtnes (tās, kurām ir vienādi 
nosaukumi/vienāda ilustrācija). 
 
Kāršu novietošana 
Brūnās un pelēkās kārtis ir jānovieto vienu zem otras, sākot ar Brīnumu kartes augšējo kreiso 
pusi. Tas atļauj spēlētājiem ātri apskatīt visu spēlētāju saražotos resursus. Pārējās kārtis ir 
novietotas atklāti spēlētāja Brīnumu kartes centrā. Visi šie laukumi atbilst spēlētāja pilsētai. 
Lai saglabātu vietu uz savas Brīnumu kartes ir ieteicams likt vienādas krāsas kārtis vienu otrai 
virsū, atstājot redzamu tās vārdu. 
 

2.b. Uzcelt posmu savam Brīnumam 
Lai uzceltu Brīnuma posmu spēlētājam ir jāizmanto kārts pēc savas izvēles, kā būvēšanas 
tirgus: 
Lai tā darītu, spēlētājam ir jāsamaksā cena, kas ir norādīta uz viņa Brīnuma kartes, nevis to, 
kas ir norādīta uz celtnes kārts. Spēlētājs tad izspēlē aizklāto kārti, pa pusei aizklātu zem 
Brīnuma kartes, lai parādītu citiem spēlētājiem, ka tas posms tika uzcelts. Tai kārtij nav 
nekādas ietekmes un neskaitās kā celtne. 
Piemērs :Spēlētājs vēlas uzcelt sev Brīnumam otro posmu, Aleksandrijas Bāku. Viņš izvēlas 
vienu kārti no savas rokas. Viņa pilsēta iedod viņam divas rūdas vienības, lai veiktu šo 
celšanu, tad spēlētājs novieto savu kārti priekšā brīnuma posmam, pa pusei aizsegtu aiz viņa 
kartes, lai parādītu citiem spēlētājiem, ka posms ir uzcelts 
Celšanas cena 
Celšanas tirgus 
 
Sakarība : 
- Brīnuma posmiem obligāti ir jāsāk celšana no kreisās puses un jābeidz ar labo pusi. 
- Brīnumu celšana nav obligāta. Spēlētājs var uzvarēt spēli nepabeidzot, vai pat neiesākot savu 
Brīnumu.  
- Kārts, kura tika nolikta zem Brīnumu kartes ir vienmēr aizklāta. Spēlētājiem ir ieteicams 
izmantot tādu kārti, kuru nevēlās atdot citiem spēlētājiem (skatīt Kustību nākamajai rokai). 
- Lielākai daļai Brīnumu ir trīs posmi, kas nav asociēti ar laikmetiem. Tas nozīmē, ka ir 
iespējams uzbūvēt vairākus Brīnuma posmus vienā laikmetā, vai arī sākt tos taisīt III laikmetā. 
– Katru posmu var uzcelt tikai vienreiz spēlē. 

  
2.c. Izmet kārti, lai iegūtu 3 monētas. 
Spēlētājs var izvēlēties izmest savu kārti un pievienot trīs monētas savai krātuvei. Tāda veida 
atmestas kārtis tiks novietotas aizklātas un veidos atmesto kāršu kavu, kas atradīsies galda 
vidū. Ir ieteicams atmest kārti, kuru tu nevari uzcelt, bet savukārt tavam pretiniekam par to 
kārti ir interese. 
Piezīme : Ja spēlētājs izvēlējās kārti un viņš nevar uztaisīt celtni vai arī Brīnuma posmu, tam 
spēlētājam ir obligāti jāatmet kārts un jāpievieno savai krātuvei 3 monētas. 

  
3. Padod kārtis nākamajam spēlētājam. 
Katrs spēlētājs padod savas kārtis kaimiņu spēlētājam. 
Esi uzmanīgs: Kāršu mainīšanas virziens mainās katru laikmetu. 
 



- I laikmeta laikā kārtis tiek padotas spēlētājam pa kreisi (plkst. rādītāja virzienā). 
- II laikmeta laikā kārtis tiek padotas spēlētājam pa labi (pretēji plkst. rādītāja virzienā). 
- III laikmeta laikā kārtis tiek padotas spēlētājam pa kreisi (plkst. rādītāja virzienā). 

 
Speciālais gadījums : sestais gājiens 
Katra laikmeta sestajā un pēdējā gājienā spēlētāji saņems divu-kāršu roku no kaimiņu 
spēlētājiem. Katrs spēlētājs tad izvēlas vienu (kā iepriekšējos gājienos) un otra kārts ir 
atmesta, aizklāta. Izvēlētās kārtis tiek izspēlētas kā parasti. Tad laikmets beidzas.  
Skaidrojums: Neizvēlētās un atmestās kārtis ir atmestas un spēlētājs nesaņem 3 monētas par 
to. 
Piemērs : Sofija saņem septiņas kārtis pirmā laikmeta sākumā. Pirmajā gājienā viņa izspēlē 
vienu izvēlēto kārti. Tad viņa padod atlikušās sešas kārtis spēlētājam, kas sēž viņai pa kreisi 
un iegūst sešas kārtis, no spēlētāja, kas sēž viņai pa labi. Vēlāk, sestajā spēles gājiena beigās 
viņa saņem divas kārtis no spēlētāja labajā pusē. Viņa atmet vienu no tām un novieto otru 
spēles laukumā iegaumējot spēles noteikumus. 

 
Laikmeta beigas 
Katrs laikmets beidzas pēc sestā spēles gājiena. Pēc tam spēlētājiem ir jāsāk atrisināt savi 
militārie konflikti. Katrs spēlētājs salīdzina savus vairogus, kas atrodas uz viņu militārajām 
celtnēm (sarkanās kārtis) ar kopējo kaimiņu pilsētu reģioniem. 
-Ja spēlētājam ir vairāk nekā kaimiņu pilsētām, tas spēlētāj iegūst attiecīgo laikmetu uzvaras 
žetonu ( I laikmets +1, II laikmets +3, III laikmets +5). 
- Ja spēlētājam ir mazāk nekā kaimiņu pilsētām, tas spēlētāj iegūst zaudēšanas žetonu (-1 
uzvaras punkts) 
-Ja spēlētājam ir vienāds skaits ar kaimiņu pilsētām, neviens žetons netiek iegūts. 
Katrs spēlētājs tad iegūst, skatoties pēc situācijas, 0, 1 vai 2 žetonus, ko viņš novieto uz sava 
Brīnuma kartes. 
 
Piemērs : II Laikmets tikko beidzās, Alexandria (3 vairogi) dala kreiso robežu ar Rhodes (5 
vairogi) un Ephesusu no labās puses(2 vairogi). Alexandria saņem zaudēšanas žetonu (-1 
uzvaras punkts) un novieto to uz savas Brīnumu kartes, kā arī uzvaras žetonu (+3 uzvaras 
punkti, II laikmets), novieto to labajā kartes pusē 

 
Spēles beigas 
Spēle beidzas pēc trešā laikmeta, pēc konfliktu žetonu izdalīšanas. Katrs spēlētājs saskaita 
savus civilizāciju punktus un spēlētājs ar visvairāk punktiem uzvar. Ja gadījumā ir neizšķirts, 
spēlētājs ar visvairāk monētām uzvar. Ja ir neizšķirts dēļ monētām, tad tālāk uzvaras kondīciju 
nerisina.  
Piezīme : Iekš spēles kastē ir buklets ar punktu skaitu, kas palīdzēs atrisināt punktu skaitīšanu 
pirmajās spēlēs. Vai arī liks atcerēties vēsturiskas spēles. 
Saskaitīt visus punktus  

 
Skaitīt uzvaras punktus šādā secībā: 
1. Militārie konflikti 
2. Glabātuves kontenti 
3. Brīnumi 
4. Civilpersonu celtnes 



5. Zinātniskās celtnes 
6. Komercijas celtnes 
7. Ģildes 

 
1. Militārie konflikti 
Katrs spēlētājs saskaita savus uzvaras un zaudējuma punktus (šis skaits var būt negatīvs!). 
Piemērs : Alexandria ir pabeigusi spēli ar sekojošiem žetoniem : +1, +3, +5, -1, -1, -1 kas 
sasniedz kopā sešus punktus.  

 
2. Glabātuves konflikti 
Par katrām 3 monētām, kuras tev pieder spēles beigās, iegūsti vienu uzvaras punktu. 
Pārpalikuma monētas nedod uzvaras punktus.  
Piemērs : Alexandria pabeidza spēli ar 14 monētām savā bankā, kas iedot viņam 4 uzvaras 
punktus (4 reizes pa 3 monētām plus daļējais sets). 

 
3. Brīnumi 
Katrs spēlētājs tad pievieno sev uzvaras punktus par saviem brīnumiem. 
Piemērs : Alexandria ir uzcēlis visus 3 posmus savam brīnumam (A puse) ; 10  uzvaras punkti 
(3 par pirmo fāzi un 7 par trešo fāzi, kuri tiek pieskaitīti kopējam punktu skaitam. 

 
4. Civilpersonu celtnes. 
Katrs spēlētājs pievieno sev uzvaras punktus no savām civilpersonu celtnēm. Tas skaits ir 
norādīts uz civilpersonu kārts. 
Piemērs : Alexandria uzcēla sekojošās civilpersonu celtnes : Altāris (2UP), Kanāls (5UP) un 
Pilsētas halle (6UP) sakrājot kopā 13 uzvaras punktus. 

 
5. Zinātniskās celtnes 
Zinātniskās celtnes iegūst punktus divos dažādos veidos : no vienādu simbolu pāriem vai arī 
no 3 dažādiem simboliem.  

Uzmanību : uzvaras punktu iegūšana ir kumulatīva. 
 
Identisku simbolu pāri 
Par katriem 3 esošajiem zinātniskiem simboliem spēlētājs iegūst sekojošos punktus: 
- tikai 1 simbols : 1 uzvaras punkts. 
- 2 vienādi simboli : 4 uzvaras punkts. 
- 3 vienādi simboli : 9 uzvaras punkts. 
- 4 vienādi simboli : 16 uzvaras punkts. 
Piezīme : 
- Punktu skaits, ko no vienādiem simboliem kāpinātiem kvadrātā. 
- Ir 4 zaļas kārtis katram simbolam, kas maksimums dod 16 uzvaras punktus par katru simbolu 
grupu. 
- Šis kopējais skaits var būt palielināts ar zinātnieku ģildi un Babilonas brīnumu : 5 identiski 
simboli iedod 25 uzvaras punktus un 6 identiski simboli iedod tev 36 uzvaras punktus. 
Piemērs : Alexandria uzcēla sešas zinātnieku celtnes ari sekojošiem simboliem : 3, 2, 1. Tie 
kopā nopelna 9 punktus par katru veidu, kas viņiem ir pa 3 (3x3). 4 punkti, ja ir (2x2) un 1 
punkts par (1x1), kas kopā iedod 14 uzvaras punktus. 
 
 



  
3 dažādu simbolu pāri 
Par katru no 3 dažādiem simboliem spēlētājs iegūst 7 uzvaras punktus. 
Piemērs : Sekojot augšējam piemēram, Alexandria uzcēla sešas zinātniskas celtnes, bet tikai 
vienai ir 3 dažādu simbolu grupas, tie nopelna sev 7 papildus uzvaras punktus, kas kopā 
sniedz 21 uzvaras punktu. Ja Alexandria uzceltu struktūru ar noteiktu simbolu, viņš iegūtu : (9 
+ 4 + 4) + (7 + 7) = 31 uzvaras punktu 

 
6. Komerciālās celtnes 
Dažas komerciālās celtnes dod uzvaras punktus III laikmetā. 
Piemērs : Alexandria sev uzcēla Komerciālo kambari. Šī celtne dod 2 uzvaras punktus par 
katru pelēko kārti, kas atrodas pilsētā. Alexandria izspēlēja divas pelēkās kārtis : 4 uzvaras 
punkti. 

  
7. Ģildes 
Katra ģilde dod noteiktu uzvaras punktu skaitu, skatoties uz spēlētāja pilsētas un/vai kaimiņu 
pilsētu konfigurāciju (skatīt celtņu aprakstu). 
  
Stratēģiski padomi 
• Noliegt pretiniekus : lai uzvarētu 7 Brīnumos, tev vajag visu laiku vērot savas kaimiņu 
pilsētas, lai analizētu to stratēģiju. Mēģini noliegt viņu izmantojot kārtis, kas dos viņiem 
priekšroku. Vari tās izmantot, lai celtu sev Brīnumu posmus vai arī iegūt papildus monētas. 
• Stratēģijas : dažādas stratēģijas var novest līdz uzvarai : specializē vienas krāsas struktūras, 
vai arī, sakrāj dažādu tipu struktūras, sāc karot ar savu militāro spēku, saražo pietiekami 
daudz labumus, vai paļaujies uz komerciāliem darījumiem. 
• Progresa gaita : Ja tu cel zinātniskas celtnes, mēģini savākt pēc iespējas vairāk simbolus, lai 
iegūtu vairāk punktus. 

 
“Eksperta” variants priekš diviem spēlētājiem. 
Sekojošās izmaiņas palīdzēs spēlēt šo spēli diviem spēlētājiem.  
Papildinājumā pie spēles pamat noteikumiem, tev vajadzēs divas specifiskas kāršu kavas, kas 
atrodas kastē.  
Uzmanību : Mēs iesākam izspēlēt pāris spēles ar vismaz 3-7 spēlētājiem pirms mēģināt spēlēt 
šo spēli ar diviem spēlētājiem! 
Robežas kārtis 
Brīvo pilsētu kārtis 

 
Spēles sagatavošana. 
Spēlētāji izmanto tās pašas kārtis kā 3 spēlētāju konfigurācijā (tikai 3+ kārtis). 
Katram spēlētājam tiek izdalīta karte un tad tiek novietota trešā karte tiem blakus. Šī pilsēta 
tagad saucās Brīvā pilsēta šajā variantā. 
Robežu kārts tiek novietota starp abiem spēlētājiem. 
Katram spēlētājam iedot 7 kārtis rokā un atlikušās 7 kārtis veido vilkšanas kavu, novietota 
aizklāti pa labi no Robežu kārts. 
Spēlētāji un Brīvā pilsēta saņem 3 monētas no bankas, lai uzsāktu spēli. 

  



Spēles pārskats. 
Spēle spēlējas tāpat it kā tanī piedalītos 3 – 7 spēlētāji.  
Atšķirība Brīvās pilsētas valdīšanā : Spēlētāji spēlēs pēc kārtas, izspēlējot ne tikai savas 
kārtis, bet arī Brīvās pilsētas arī. 
 

1. Izvēlies kārti. 
Spēlētājs, kurš kontrolē Brīvās pilsētas kārtis paņem pirmās sev kārti no vilkšanas kavas. Tas 
spēlētājs tad paņems divas kārtis no savas rokas, pirmo priekš savas pilsētas un pēc tam 
vienu priekš Brīvās Pilsētas, kamēr viņa pretinieks izvēlās priekš sevis. Katrs spēlētājs tad 
novieto atlikušās kārtis blakus robežu kārtij, katrs savā pusē. 
Skaidrojums : 
Brīvā pilsēta nedrīkst atmest kārti, lai iegūtu 3 monētas, tikai tad, ja tā nevar to kārti izspēlēt. 
Tam spēlētājam ir jāizvēlas, kad iespējams, kārts, kas var tikt novietota Brīvajā pilsētā (celtņu 
būve vai arī Brīnuma posma celšana). Šīs kārts izvēle ir veikta pēc izvēlētās kārts, ko vajag 
izspēlēt priekš spēlētāja pilsētas. 
Robežu kārts 

 
2. Darbība 
Spēlētājs, kuram pieder Brīvās pilsētas kārts un to izspēlē, kamēr pretinieks izspēlē savu 
darbību. 
Brīvās pilsētas noteikumi : 
- Brīvā pilsēta var iegādāties resursus no savām kaimiņu pilsētām atbilstoši parastajiem 
komercijas noteikumiem. Kad resurss ir pieejams abās kaimiņu pilsētās, spēlētājs, kurš 
kontrolē Brīvo pilsētu izvēlas no kuras pilsētas pirkt resursu (neskatoties uz to cenu). 
- Ja izvēlētā kārts, Brīvajā pilsētā, var gūt labumu no bezmaksas celtniecības, tad tai celtnei ir 
jābūt obligāti uzceltai. 
Piezīme : laikmeta sestajā gājienā, Brīvās pilsētas vilkšanas kavā ir palikusi tikai viena kārts. Šī 
pēdējā kārts ir atmesta tanī pat laikā, kad tiek atmesta septītā un pēdējā spēlētāju kārts. 

 
3. Kustība uz nākamās rokas 
Kad visas trīs kārtis ir izspēlētas, spēlētājs paņem kavu ar kārtīm, kas atrodas otrās robežas 
pusē. Nākamā gājiena laikā, otrs spēlētājs spēlēs Brīvās pilsētas vietā, un tā tas turpināsies 
līdz spēles beigām. 
Piemērs : Ludvigs un Pēteris sāk jaunu spēli. Viņi saņem savas 7 kartiņas un no atlikušajām 
septiņām viņi uztaisa vilkšanas kavu, novieto pa labi no robežas kārts. Ludvigs, pa labi no 
brīvās pilsētas, pievieno savai rokai Brīvās pilsētas kārti. Pirmā spēles gājienā Pēteris izvēlās 
vienu no savām kārtīm, ko izspēlēt un Ludvigs izvēlās pirmo kartiņu no Brīvās pilsētas 
vilkšanas kavas un pievieno to savai rokai. Viņš tad izvēlās vienu kārti priekš savas pilsētas un 
vienu priekš Brīvās pilsētas. Spēlētāji atklāj savas izvēles, sākot ar Brīvo pilsētu un izspēlē tās. 
Tad viņi paņem kavu ar kārtīm no otras robežas puses. Pētera īpašumā nonāk brīvās pilsētas 
kārts priekš spēles otrā gājiena. Tātad, tagad viņam ir tā priekšrocība izvēlēties kartiņu priekš 
savas un Brīvās pilsētas. 

 
Laikmeta beigas 
Spēlētājs, kurš uzsāk ar Brīvās pilsētas, kartiņu izmaina katru laikmetu : 
- I laikmets : Kārts tiek paturēta spēlētājam pa kreisi no Brīvās pilsētas. 
- II  laikmets : Kārts tiek paturēta spēlētājam pa labi no Brīvās pilsētas. 
- III laikmets  : Kārts tiek paturēta spēlētājam pa kreisi no Brīvās pilsētas. 
Konfliktu noteikumi paliek nemainīti. 



 
Spēles beigas. 
Spēlētājs ar visvairāk uzvaras punktiem uzvar. Ja gadījumā ir neizšķirts, tad spēlētājs ar 
visvairāk monētām uzvar. 
 
Ludovika pilsēta 
Ludovika izspēlētā kārts priekš viņa pilsētas 
Gājiena beigās Ludoviks novieto kārtis šeit  
Ludovika izspēlētās kārtis priekš Brīvās pilsētas 
Gājiena beigās Piero novieto kārtis šeit 
Piero izspēlētā kārts priekš viņa pilsētas 
Piero pilsēta 
Brīvās pilsētas kava 
Brīvā pilsēta  

 
Brīnumu Apraksts 
Septiņās kartēs, kas pārstāv pilsētas un tās Brīnumus, ir vairāk spēles variācijas, jo ir divas 
puses (A un B) 

Puse [A] 
A puse tiek organizēta pēc tāda paša principa : 
- Pirmais posms ir 3 punktu vērts. 
- Trešais posms ir 7 uzvaras punktu vērts. 
- Otrais posms dod specifisku Brīnuma efektu : 
Skaidrība: resursi, kurus saražo kartes, neskaitās kā kārtis.  
 

Rhodes Koloss 
Spēlētājs pievieno sev 2 vairogus katra konflikta izšķiršanā.  

 
Aleksandrijas Bāka 
Spēlētājs dabūs vienu no 4 neapstrādāto materiālu tipu resursu [Akmens, Māls, Koks, Rūda] 
katru gājienu. 
Skaidrība : šo resursu nedrīkst izmantot komercijā. 

 
Artēmisa Templis iekš Ephestusas 
Spēlētājs izvelk 9 monētas no bankas un pievieno tās savai glabātuvei. 
Skaidrība : 9 monētas tiek izvilktas no bankas tikai vienreiz uzreiz, kad šis posms tika uzcelts. 

  
Babilonas Gaisa dārzi 
Spēles beigās spēlētājs izvēlas papildus zinātnisku simbolu pēc savas izvēles.  
Skaidrība : Simbola izvēle tiek izvēlēta spēles beigās, kad tiek skaitīti uzvaras punkti, ne tad, 
kad tiek uzcelts Brīnums. 
 

Zeva statuja Olimpijā 
Spēlētājs drīkst uzbūvēt jebkuru celtni, vienreiz laikmetā, par brīvu. 
Skaidrība : Spēlētājs drīkst novietot izvēlēto kārti kā celtniecības tirgus, virs Brīnumu kartes un 
to nomainīt, kad šī spēja tika izmantota. 

 



Halicarnassus Mauzolejs 
Spēlētājs drīkst izskatīt visas atmestās kārtis šajā spēlē (atmestās monētu dēļ, kā arī tās, 
kuras tika atmestas laikmeta beigās), izvēlies vienu un uzcel to sev par brīvu. 
Skaidrība : Šī spēja paliek aktīva tikai gājiena beigās, kad šis posms tika uzcelts. Ja spēlētājs 
atmeta kārtis šajā gājienā (sestā gājiena beigās), spēlētājs drīkst izvēlēties arī vienu no tām 
kārtīm. 

  
Gizas Piramīdas 
Piramīdām nav speciālu īpašību, bet otrais posms ir vērts piecus uzvaras punktus. 

 
Puse [B] 
B Puse ir nedaudz sarežģītāka. Neskatoties uz to, abas puses ir pietiekami balansētas un var 
tikt izmantotas vienas spēles ietvaros. 

 
Rhodes Koloss 
Koloss tiek uzcelts divu gājienu laikā: 
- pirmais posms ir vērts 1 vairogu, 3 monētas un 3 uzvaras punktus. 
- otrais posms ir vērts 1 vairogu, 4 monētas un 4 uzvaras punktus. 

 
Aleksandrijas Bāka 
- pirmais posms atļauj spēlētājam dabūt vienu no 4 neapstrādāto materiālu tipu resursu 
[Akmens, Māls, Koks, Rūda] katru gājienu. 
- otrais posms atļauj spēlētājam dabūt vienu no 3 ražošanas materiālu tipu resursu [Stikls, 
Tekstils, Papiruss] katru gājienu.  
- trešais posms ir vērts 7 uzvaras punktus. 
Skaidrība : šo resursu nedrīkst izmantot komercijā. 

 
Artēmisa Templis iekš Ephestusas 
- pirmais posms ir vērts 4 monētas un 2 uzvaras punktus. 
- otrais posms ir vērts 4 monētas un 3 uzvaras punktus. 
- trešais posms ir vērts 4 monētas un 5 uzvaras punktus. 
Skaidrība : monētas tiek izvilktas no bankas tikai vienreiz uzreiz, kad šis posms tika uzcelts. 
 

 
Babilonas Gaisa dārzi 
- pirmais posms ir vērts 3 uzvaras punktus. 
- otrais posms iedod spēlētājam iespēju izspēlēt septīto laikmeta kārti, neatmetot to, kā visi 
pārējie. Šī kārts var tikt uzcelta, samaksājot par to, var tikt atmesta, lai iegūtu 3 monētas vai arī 
uzcelt Brīnuma trešo fāzi. 
- trešais posms dod vienu zinātnisku simbolu pēc spēlētāja izvēles. 
Skaidrība : 
- sestā gājiena laikā spēlētājs izspēlē abas kārtis, kas viņam ir palikušas rokā. Ja Brīnuma 
otrais posms vēl nav uzcelts, Babilonas spēlētājs drīkst to uzcelt sestajā gājienā un tad 
izspēlēt septīto kārti, tā vietā, lai to  
- Simbola izvēle ir atlikta līdz spēles beigām, nevis tad, kad šis Brīnuma posms tika uzcelts. 

  
Zeva statuja Olimpijā 
- Pirmais posms atļauj spēlētājam pirkt neapstrādātus materiālus [Akmens, Māls, Koks, Rūda] 
no viņa divām kaimiņu pilsētām un maksājot par tām tikai vienu monētu, divu vietā. 



- otrais posms ir vērts 5 uzvaras punktus. 
- trešais posms atļauj spēlētājam nokopēt Ģildi (violeto kārti) pēc viņu izvēles, no kāda no 
kaimiņu pilsētas . 
Skaidrība : 
- pirmais posms ir ekvivalents diviem Tirgus Punktiem, Austrumu vai Rietumu (dzeltenās 
kārtis) : to efekts nav kumulatīvs, bet Austrumu vai Rietumu tirgus punkts ir vēl aizvien 
iespējams. 
- trešais posms atļauj izvēlēties Ģildi, kuru drīkst nokopēt un šo izvēli ir jāveic spēles beigās, 
kad skaita punktus. Pieskaitīt attiecīgos uzvaras punktus par nokopēto ģildi. 
-Ģildes īpašnieku, Ģildes kopēšana nekā neiespaido. 

  
Halicarnassus Mauzolejs 
- pirmais posms ir 2 uzvaras punktu vērts un spēlētājs drīkst apskatīties visas atmestās kārtis, 
paņemt vienu sev un uzcelt to par brīvu. 
- otrais posms ir 1 uzvaras punktu vērts un spēlētājs drīkst apskatīties visas atmestās kārtis, 
paņemt vienu sev un uzcelt to par brīvu. 
- trešajā posmā spēlētājs drīkst apskatīties visas atmestās kārtis, paņemt vienu sev un uzcelt 
to par brīvu. 
Skaidrība : šis speciālais efekts tiek veikts gājiena beigās, kad šis posms tika uzcelts. Ja 
spēlētājs atmet kārti tajā gājienā (piemēram, sestā gājiena beigās, laikmeta beigās), spēlētājs 
drīkst izvēlēties arī no tām kārtīm. 
 

  
Gizas Piramīdas 
Piramīdām ir 4 posmi, par katru no posmiem dabūs uzvaras punktus (3,5,5,7), kas kopā ir 20 
punkti. 

 
Kāršu saraksts un ķēdes 
Kārts vārds 
Kārts biežums pēc dalībnieku skaita. 
Efekts 
Celšanas cena 
 

I Laikmets 
II Laikmets 
III Laikmets 
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Société » biedri, Grenoble klubs, Dragons Nocturnes playnight meetings biedri, the Belgo-Ludiques 2010 
spēlētāji, « Offs » dalībnieki no Cannes FIJ, spēlētāji no Gathering of Friends 2010, spēlētāji no 
ludopathique meetups, spēļu veikals no Toulouse festival. 

Tulkojums : Rihards Krasovskis 

Autors vēlās pateikties Bruno Cathala par 2 spēlētāju iespējas idejām. 

The sombrero-wearing beļģi vēlās pateikties Geoff -Imma break your face- Picard, Alexis -bocce- Desplats, 
Philippe Mouret, John -I cut prototypes- Berny, A la guerre, kurš atpazīsi sevi, kā savu kiborgu, Liège 
Objectifs-Jeux Club biedrus, 20.100, Feu.F.L.AN organizatorus, Stefan Glaubitz. 
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Simbolu apzīmējums 
I Laikmeta kārtis 

kārts ražo attēloto neapstrādāto materiālu 
 
Māls 
Rūda 
Akmens 
Koks 
 
kārts ražo vienu no diviem attēloto neapstrādāto materiālu, katru gājienu 
Skaidrība : Spēlētājs drīkst izmantot vienu vai otru resursu, lai uzbūvētu celtni vai Brīnuma 
posmu, bet ne abus vienā gājienā. Kaimiņu pilsētas drīkst iegādāties abus, neskatoties, ko 
īpašnieks ir izvēlējies ražot. 
  
kārts ražo attēloto apstrādāto materiālu 
 
Stikls 
Stelles 
Papiruss 
 
Kārts ir vērta attēloto uzvaras punktu skaitam. 
 
Kārts iedod vienu vairogu 
 
Kārts stājās spēka tikai tad, kad tiek skaitīti uzvaras punkti. 
 
Kārts stājās spēka tikai tad, kad tiek skaitīti uzvaras punkti. 
 



Kārts stājās spēka tikai tad, kad tiek skaitīti uzvaras punkti. 
 
Kārts ir vērta attēloto monētu skaitam, monētas ir nekavējoties izņemtas no bankas, kad kārts 
ir izspēlēta. 
 
Sākot nākošajam gājienam, kur šī celtne tika uzbūvēta, spēlētājs var nopirkt neapstrādātus 
materiālus no kaimiņu pilsētām tikai par 1 monētu, 2vietā. 
 
Sākot nākošajam gājienam, kur šī celtne tika uzbūvēta, spēlētājs var nopirkt apstrādātus 
materiālus no kaimiņu pilsētām tikai par 1 monētu, 2 vietā. 
Skaidrība priekš Austrumu Tirgus punkta, Rietuma Tirgus Punkta un tirgus : bultiņa apliecina, 
kurās kaimiņu pilsētām ir pieejama atlaide.  

 
Kartes 
Vienreiz laikmetā, spēlētājs var uzbūvēt vienu celtni par brīvu. 

 

Spēlētājs drīkst izspēlēt pēdējo kārti katrā laikmetā, tā vietā lai to atmestu. Šo kārti drīkst 
izspēlēt, ja par to samaksā, atmest, lai iegūtu 3 monētas vai arī izmantot, lai būvētu Brīnuma 
posmu.  

Spēlētājs drīkst apskatīt visas atmestās kārtis, no spēles sākuma, paņemt vienu no tām un 
uzcelt to par brīvu. 

Spēles beigās, spēlētājs drīkst nokopēt Ģildi (violetā kārts) pēc viņa izvēles, kas tika uzcelta 
kaimiņu pilsētā. 

 
II Laikmeta kārtis 
kārts ražo attēloto apstrādāto materiālu 
 
Kārts iedod divus vairogu 
 
Kārts ir vērta vienu monētu par katru uzbūvēto brūno kārti spēlētāja pilsētā UN par abām 
kaimiņu pilsētām. 
Skaidrība : Brūnās kārtis, kas tika uzceltas tajā pašā gājienā, kad Vīna Pagalms, arī tiek 
ieskaitītas. 
 
Kārts ir vērta divas monētas par katru uzbūvēto pelēko kārti spēlētāja pilsētā UN par abām 
kaimiņu pilsētām. 
Skaidrība : Pelēkās kārtis, kas tika uzceltas tajā pašā gājienā, kad Bazārs, arī tiek ieskaitītas. 
 
Katru gājienu kārts ražo vienu vienību no četriem neapstrādātie materiālie, pēc spēlētāja 
izvēles. 
Skaidrība : Šos resursus kaimiņu pilsēta nopirkt nevar. 
 
Katru gājienu kārts ražo vienu vienību no trijiem apstrādātie materiālie, pēc spēlētāja izvēles. 
Skaidrība : Šos resursus kaimiņu pilsēta nopirkt nevar. 

 
III Laikmeta kārtis 
Kārts iedod trīs vairogu 



 
Kārts dod 3 monētas par katru Brīnuma posmu, kas tika uzcelts pilsētā, tad, kad šī kārts ienāk 
spēlē (3, 6, 9 vai 12 monētas). Spēles beigās šī kārts ir vērta uzvaras punktus par katru 
Brīnuma posmu uzceltu (1, 2, 3 vai 4 punkti). 
 
Kārts dod 1 monētu par katru brūno kārti, kas pieder spēlētāja pilsētai, kad šī kārts ir izspēlēta. 
Spēles beigās šī kārts ir vērta 1 uzvaras punktu par katru brūno kārti, kas pieder spēlētāja 
pilsētā. 
 
Kārts dod 2 monētu par katru pelēko kārti, kas pieder spēlētāja pilsētai, kad šī kārts ir 
izspēlēta. Spēles beigās šī kārts ir vērta 2 uzvaras punktu par katru pelēko kārti, kas pieder 
spēlētāja pilsētā. 
 
Kārts dod 1 monētu par katru dzelteno kārti, kas pieder spēlētāja pilsētai, sevi iekaitot, kad šī 
kārts ir izspēlēta. Spēles beigās šī kārts ir vērta 1 uzvaras punktu par katru brūno kārti, kas 
pieder spēlētāja pilsētā. 
 
 
Skaidrība par Arēnu, Ostu, Komercijas kambari un Bāku : Monētas tiek paņemtas tikai vienu 
reizi, kad celtne tiek uzbūvēta. Uzvaras punkti tiek skaitīti spēles beigās, skatoties pēc kārtīm 
un Brīnumu posmiem, kas tika uzcelti līdz šim punktam. 

 
Ģildes 
Lielākā daļa Ģildes ir vērtas uzvaras punktus, balstītas uz kaimiņu pilsētu celtnēm. 
Piezīme : Divas bultas uz abām no attēlotās kartiņas nozīmē, ka kārtis no kaimiņu pilsētām arī 
tiek ieskaitītas, bet ne tam spēlētājam, kuram pieder šī kārts. 
 
Spiegu Ģilde : 1 uzvaras punkts par katru sarkano kārti abās kaimiņu pilsētās. 
 
Maģistra Ģilde : 1 uzvaras punkts par katru zilo kārti abās kaimiņu pilsētās. 
 
Strādnieku Ģilde : 1 uzvaras punkts par katru brūno kārti abās kaimiņu pilsētās. 
 
Amatnieku Ģilde : 2 uzvaras punkts par katru pelēko kārti abās kaimiņu pilsētās. 
 
Tirgotāju Ģilde : 1 uzvaras punkts par katru dzelteno kārti abās kaimiņu pilsētās. 
 
Filozofu Ģilde : 1 uzvaras punkts par katru zaļo kārti abās kaimiņu pilsētās. 
 
Pārējās Ģildes nopelna sev punktus ar atšķirīgiem noteikumiem. 
 
Celtnieku Ģilde : 1 uzvaras punkts par katru Brīnumu posmu abās kaimiņu pilsētās. UN tavā 
pilsētā.  
 
Jūrnieku Ģilde :  1 uzvaras punkts par katru brūno, pelēko un violeto kārti tavā pilsētā.1 
Skaidrība : Jūrnieku Ģilde skaitās šiem punktiem klāt, jo tā ir violetā kārts. 
  
 
Stratēģu Ģilde : 1 uzvaras punkts par katru zaudēšanas žetonu abās kaimiņu pilsētās. 
 



Zinātnieku Ģilde : spēlētājs saņem papildus zinātnisku simbolu, pēc viņa izvēles 
Skaidrība : Simbola izvēle tiek veikta spēles beigās, nevis tad, kad šī Ģilde tika uzcelta. 
 
Skaidrība: Resursi no kartes nav uzskatāmi par kārtīm (Vīna Pagalms, Bazārs, Ģildes, ...). 
 
 

Ātrie noteikumi 
Uzstādīšana p.3 
Katrs spēlētājs saņem Brīnuma karti un 3 monētas ar vērību 1. 
Izvelciet nepieciešamo kāršu skaitu no 3 kavām, skatoties pēc spēlētāju skaita, un pārējās 
nolieciet atpakaļ kastē. Piezīme, priekš III Laikmeta nejauši izvēlaties Ģildes (violetās kārtis)  
un iemaisiet tās kavā. 
 

Spēles pārskats p.5 
Spēle sākās I laikmetā, turpinās II laikmetā un beidzas III laikmetā. Uzvaras punkti tiek skaitīti 
tikai III laikmeta beigās. 

 
Laikmeta pārskats 
Katra laikmeta sākumā spēlētāji iegūst 7 kārtis rokā, izdalītas nejauši (Visas tā laikmeta kārtis 
tiek izdalītas spēlētājiem). Katrs Laikmets tiek izspēlēts 6 spēles gājienu laikā, kuros spēlētāji 
izspēlēs vienu kārti vienlaicīgi. 

 

1. Izvēlies kārti 
Katrs spēlētājs paskatās savā rokā, nerādot to citiem spēlētājiem, un izvēlas vienu kārti, ko 
viņš novieto aizklāti uz galda. Kad visi spēlētāji ir tā izdarījuši, laiks pienācis darbībai. 

 

2. Darbība 
Ir pieejamas 3 darbības ar izvēlēto kārti: 
- Uzbūvēt celtni, kas norādīta uz tās kārts (nedrīkst celt divas vienādas celtnes): tā kārts ir 
novietota uz spēlētāja kartes, atklāta. 
- Uzbūvēt Brīnuma posmu (tādā secībā, kā norādīts uz kartes, no kreisās puses uz labo): tā 
kārts ir novietota zem kartes, aizklāta. 
- Atmet kārti, lai dabūtu 3 monētas no bankas, kārts tiek novietota atmesto kāršu kavā. 

 

 



3. Padod kārtis nākamajam spēlētājam. 
Katrs spēlētājs paņem kārtis, ko viņam ir iedevis kaimiņš 
Kāršu padošanas rotācija mainās katru laikmetu : plkst. rādītāja virzienā I Laikmetā, pret plkst. 
rādītāja virzienā II Laikmetā un plkst. rādītāja virzienā III Laikmetā, 
Sestā spēles gājiena beigās, katrā Laikmetā, pēdējā kārts netiek padota, bet gan atmesta, 
aizklāti. 
 

Uzbūvēt 7 Brīnumus p.4 

Celtnes 
- Monētu cena : monētas tiek maksātas bankai. 
- Bezmaksas būvēšana : celtne tiek būvēta bezmaksas. 
- Resursu cena : norādītie resursi ir ražoti spēlētāja pilsētā, vai arī nopirkti izmantojot 
komercijas noteikumus. 
- Bezmaksas būvēšana (ķēde) : Ja iepriekšējā Laikmetā spēlētājs uzbūvēja celtni, kas atrodas 
blakus resursu cenai, tad tas spēlētājs drīkst būvēt šo celtni bezmaksas. 
 

Brīnumi 
- Resursu cena : norādītie resursi ir ražoti spēlētāja pilsētā, vai arī nopirkti izmantojot 
komercijas noteikumus. 
 

Ražošana 
- Pilsētas resursi ir ražoti pateicoties Brīnumu kartei, tās brūnajām kārtīm, pelēkajām kārtīm un 
dažām dzeltenajām kārtīm. 
- Lai uzbūvētu Brīnuma posmu neizmantojot komerciju, spēlētāja pilsētai ir jābūt spējīgai 
saražot norādītos resursus uz Brīnuma kartes. 
- Resursi netiek tērēti būvēšanas laikā. Tie var būt lietoti katru gājienu, visas spēles ilgumā. 
Pilsētas ražošana nekad nesamazināsies. 
 

Komercija 
- Katrs spēlētājs var mainīties tikai ar savām kaimiņu pilsētām. 
- Par katru nopirkto resursu ir jāmaksā 2 monētas tās īpašniekam (spēlētāji nekad nevar atteikt 
mainīties). 
- Pārdodot resursu, neaizliedz tās īpašniekam to resursu izmantot pašam, tajā pašā gājienā. 

 

 

 

 



Kāršu sastāvs p.3 

Resursu cena 
Bezmaksas 
Celtnes nosaukums 
Spēlētāju skaits 
Efekts  
Nākotne bez ķēdes 

 

Laikmeta beigas p.5 
Katrs laikmets beidzas pēc sešiem spēles gājieniem. 
Pēc tam spēlētājiem ir jārisina savi militārie konflikti. 
Katrs spēlētājs salīdzina savu vairogu simbolu skaitu viņu militārajās celtnēs (sarkanās kārtis) 
ar kaimiņu pilsētu kopējo skaitu : 
- Ja spēlētājam ir vairāk vairogi nekā kaimiņu pilsētai, tad tas spēlētājs iegūst uzvaras žetonu. 
Katrs uzvaras žetons dod noteiktu punktu skaitu katrā laikmetā (I Laikmets +1, II Laikmets +3 
vai III Laikmets +5) 
- Ja spēlētājam ir mazāk vairogi nekā kaimiņu pilsētai, tad tas spēlētājs iegūst zaudēšanas 
žetonu (-1 uzvaras punkts) 
- Ja spēlētājam ir vienāds skaits vairogu ar kaimiņu pilsētām, tad netiek paņemts neviens 
žetons. 
Katra Laikmeta laikā katrs spēlētājs dabūs, skatoties uz situāciju, 0, 1 vai 2 žetonus, kuri tiek 
novietoti uz spēlētāja Brīnuma kartes. 

 

Spēles beigas un punktu skaitīšana p.6 
III Laikmeta beigās, kad konfliktu žetoni tika izdalīti, spēlētāji saskaita savus uzvaras punktus : 
1. Militārie Konflikti: punkti no konfliktu žetoniem. 
2. Glabātuves krājumi: 1 uzvaras punkts par katrām 3 monētām (atlikuma monētas punktus 
nedod).  
3. Brīnumi: punkti tiek iegūti tā, kā norādīts uz Brīnuma kartes. 
4. Civilpersonu celtnes: punkti ir norādīti uz kārtīm. 
5. Komercijas celtnes: punkti ir norādīti uz kārtīm. 
6. Ģildes: Punkti ir norādīti uz kārtīm. 
7. Zinātnes celtnes 

Kopā: 21 punkti 

 
 



Kastes Apakša 
Valdi pār vienu no senajām septiņām varenām pilsētām. 
Izmanto savas zemes dabas resursus, piedalies 
nebeidzamā progresa gājienā, attīsti savas komerciālās 
attiecības un aizstāvi savu militāro varu. Atstāj savu zīmi 
civilizācijas vēsturē ceļot arhitektūras brīnumus, kas 
saglabāsies gadsimtiem ilgi. 7 Brīnumi ir stratēģijas spēle, 
paredzēta 2 – 7 spēlētājiem. 
 
 
Vairāk kā 30 internacionālas balvas ! 

 
Saturs 

• 7 Brīnuma kartes 
• 7 Brīnuma kārtis 
• 49 I Laikmeta kārtis 
• 49 II Laikmeta kārtis 
• 50 III Laikmeta kārtis 
• 46 Konfliktu žetoni 
• 24 3 vērtību monētas 
• 46 1 vērtības monētas 
• 1 punktu buklets 
• 1 noteikumu grāmata 
• 2 “2 spēlētāju” kārtis 
 
Māksla 
 
Brīdinājums 
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Kārtis 
 
Kokmateriālu Pagalms 
Akmens Bedre 
Mālu Baseins 
Rūdas Raktuve 
Koku Ferma 
Izrakumi 
Mālu Bedre 
Baļķu Pagalms 
Meža Ala 
Raktuves 
Stelles 
Stiklapstrāde 
Prese  
Barakas 
Stokādes  
Sargu Tornis 
Aptieka 
Skriptoriums 
Darbnīca 
Austrumu Apmaiņas Punkts 
Rietumu Apmaiņas Punkts 
Tirgus 
Taverna  
Teātris 
Lombards 
Altāris 
Dušas 
 
Kokzāģētava 
Karjeras 
Ķieģeļu pagalms 
Lietuve 



Staļļi  
Sienas 
Loku Šāvēju Laukums 
Trenēšanās Laukums 
Laboratorija  
Skola 
Ambulance  
Bibliotēka 
Vīna Pagalms 
Bazārs 
Forums 
Karavānu apmetne 
Tiesu nams 
Statuja 
Templis 
Kanāls 
 
Cirks 
Arsenāls 
Nocietinājums 
Aplenkumu Darbnīca 
Observatorija  
Akadēmija 
Universitāte 
Namiņš 
Pētījumu Kabinets 
Arēna  
Komercijas Kambaris 
Patvērums 
Bāka 
Pils 
Dārzi 
Panteons  
Pilsētas Halle 
Senāts 
Strādnieku Ģilde 
Amatnieku Ģilde 
Tirgotāju Ģilde 
Filozofu Ģilde 
Spiegu Ģilde 
Stratēģu Ģilde 
Jūrnieki Ģilde 



Zinātnieku Ģilde 
Maģistra Ģilde 
Celtnieku Ģilde 


