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4 VP jokaisesta viiden erivärisen kortin setistä, jonka olet rakentanut (ei temppeleitä, korkeintaan 12 VP)

4 VP jokaisesta rakentamastasi temppelistä (korkeintaan 12 VP)

4 VP jokaisesta suosta/pellosta/metsästä/vuoresta jota hallitset (korkeintaan 12 VP)

2 VP jokaisesta viljasta/savesta/puusta/kivestä varastossa (korkeintaan 12 VP)

1/2/3/4/6 VP jokaisesta alueesta, jolla on 1/2/3/4/5 rakennustasi (korkeintaan 12 VP)

Varasta 2 VP yhdestä barbaarikylästä, jonka vieressä sinulla on armeija

Saat 4 rahaa jokaisesta barbaarikylästä jonkun armeijasi vieressä

Yksi armeijasi varastaa 1 VP jokaiselta vastapelaajalta, jolla on alue armeijan vieressä

Jokainen armeijasi liikkuu 0–2 aluetta; saa kulkea vihollisalueiden ja barbaarien läpi; saa kulkea läpi ja pysähtyä veteen, jossa omia laivoja

Yksi armeija liikkuu 0–4 aluetta; saa kulkea vihollisalueiden ja barbaarien läpi; saa kulkea läpi ja pysähtyä veteen, jossa omia laivoja

Yksi armeijasi varastaa 2 rahaa jokaiselta vastapelaajalta, jolla on alue armeijan vieressä

Ota 1/2 rakennusta jokaista aluetta kohti, jossa sinulla on 2+/3+ rakennusta

Aktivoi yksi sininen/ruskea/punainen/vihreä kortti pöydästäsi

1 VP jokaista pöydässä olevaa ruskeaa/punaista/vihreää/sinistä korttia kohti

Nosta 2 korttia jokaista aluetta kohti, jossa sinulla on 3+ rakennusta

Nosta 1 kortti jokaista aluetta kohti, jossa sinulla on 2+ rakennusta

Osta 1–3 tuotetta 1 rahalla/tuote

Myy tuotepari korkeintaan 2 kertaa, 3 VP/kerta

Myy 1–6 savea/kiveä/puuta/viljaa 1 VP/tuote

Myy puuta/viljaa/savea/kiveä 4 rahalla

Suo, jossa on tuotantolaitos, tuottaa yhden tiilen jokaisesta rakennuksesta

Vuoristo, jossa on tuotantolaitos, tuottaa yhden kiven jokaisesta rakennuksesta

Pelto, jossa on tuotantolaitos, tuottaa yhden viljan jokaisesta rakennuksesta

Metsä, jossa on tuotantolaitos, tuottaa yhden puun jokaisesta rakennuksesta

2 viljaa/savea/kiveä/puuta jokaisesta pellolla/suolla/vuorella/metsässä olevasta tuotantolaitoksesta

1 tuotantolaitos tuottaa alueen resurssin

2/3 VP alueista, joissa 4+/5+ rakennusta

1 VP jokaisesta kahdesta alueesta, joilla 2+ rakennusta / jokaisesta alueesta, jossa 3+ rakennusta

3/5/8/10 kultaa alueista, joilla on 2/3/4/5 rakennusta

3 rahaa jokaisesta metsästä/suosta/pellosta/vuoresta

1 VP jokaisesta vuoresta

1 VP jokaisesta pellosta

1 VP jokaisesta suosta

1 VP jokaisesta metsästä

