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Poniższy tekst powstał w głównej mierze na podstawie odpowiedzi udzielanych na forum gier 
planszowych (http://www.gry-planszowe.pl/forum). Dziękujemy wszystkim forumowiczom, 
którzy poświęcają swój czas, aby pomagać innym graczami i przyczynili się do powstania 
FAQ.

Errata

Zmiany zasad

Z uwagi na odkrycie niezamierzonego nieskończonego combo (pętli) postanowiliśmy wprowadzić następującą 
zmianę w zasadach Osadników:
Jeśli w którymkolwiek momencie gry zabraknie kart w talii Frakcyjnej, odrzucone karty Frakcyjne nie są 
przetasowywane, aby utworzyć nową talię.
Karty, w których zmieniono nazwę frakcji na słowo „frakcyjną”, aby uniknąć niepotrzebnych pytań 
spowodowanych przejęciem karty przez Egipcjan: Łowca niewolników, Architekt, Szlak handlowy, 
Świątynia Buddy, Administracja.
Karty, na które zostało wprowadzone ograniczenie punktowe (max 6): Statua, Skład drewna, Piekarz, Miejsce
zgromadzeń, Apartament, Forteca.
Karta frakcji Egipcjan Oaza otrzymuje ograniczenie (karta może zadziałać max 4 razy w ciągu rundy).

Błędy w instrukcji

Instrukcja z podstawki str. 14 – Przykład ataku wirtualnego gracza - prawa strona obrazka (po ataku).
Wystąpił błąd w kolejności, powinno być (patrząc od dołu): robotnik, złoto, drewno.
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Instrukcja do Atlantydów str. 4 - Machina Obronna:
Oryginalna wersja: Pozwala ona natychmiast wyłożyć kartę z ręki jako fundament.
Prawidłowa wersja: Pozwala ona natychmiast wyłożyć dobrane w wyniku tej akcji karty jako fundamenty.

Błędy na kartach

Tragarze
Treść karty powinna brzmieć:
Akcja: Wydaj 1 jabłko, aby wybrać dowolną ze swoich lokacji produkcyjnych i otrzymać Dobra (a nie Dobro, 
jak obecnie), które dostarcza.  
Cieśla 
Niepoprawnie namalowane drogi (mimo, że jest to karta z akcją, drogi namalowane są zarówno w górę, jak i w 
dół, co jest właściwe dla karty z cechą). 

Budowanie talii

Oficjalne stanowisko Portal Games w sprawie budowania talii w formacie standardowym (turniejowym):
Talia zwykła - używamy JEDYNIE kart z podstawki.
Talia frakcyjna- zestaw 30 kart. Można użyć jedynie jednego dodatku. Jeżeli używamy dodatku to talia musi 
zostać złożona tak, aby posiadała 3 karty występujące w 3 kopiach, 6 kart występujących w dwóch kopiach i 9 
kart występujących w jednej kopii.

Zasady ogólne

P: Do czego dokładnie odnosi się termin „Dobro”?
O: Za instrukcją: Termin „Dobro” odnosi się do wszystkiego, co gracze zdobywają w trakcie gry, włączając w to
karty, Surowce, Robotników oraz Punkty Zwycięstwa. Dobra występujące w grze: karta, punkty zwycięstwa, 
robotnik, żeton plądrowania, żeton obrony, żeton złota i surowce – jadło, drewno, kamień.

P:  Czy mając rękę startową nie rozgrywamy już fazy wypatrywania przechodząc od razu do fazy 
produkcji, czy jednak faza wypatrywania odbywa się, dzięki czemu mamy 7 kart na ręce?
O: Rozgrywacie i macie po 7 kart na ręce.

P: Jak rozumieć zapis w instrukcji: „Złoto może być użyte w zastępstwie dowolnego surowca, ale nie 
odwrotnie. Żetonów złota nie można zamieniać na surowce". Przecież to zdanie jest w sobie sprzeczne.
O: Drugie zdanie jest dodane po to, aby uniemożliwić fizyczną wymianę złota na inny surowiec. Np.: grając 
Japończykami moglibyśmy chcieć wymienić złoto na jabłko żeby umieścić je na swojej planszy frakcyjnej aby 
w fazie czyszczenia zostało do kolejnej rundy. 

P: Mam pytania dotyczące złota. W jaki sposób używacie go w grze?
1. Przy budowie lokacji – rozumiem że każdy surowiec który jest potrzebny do budowy może być 
zastąpiony posiadanym złotem? (to właściwie według mnie oczywistość)
2. Przy podpisywaniu umowy – czy jeśli chcemy/możemy, to w tym wypadku jadło możemy zastąpić 
złotem?
3. Przy aktywowaniu akcji w lokacji. Czy w tym wypadku też każdy SUROWIEC można zastąpić złotem?
Np.:. aby użyć akcji w karcie Cech Murarzy czy można dać 1 robotnika i 2 złota?
W zasadach ogólnych jest napisane: "Reguły na kartach mają pierwszeństwo względem reguł ogólnych" i 
stąd moje wątpliwości.
O: 3 razy Tak ;)

P: Czy położenie tarczy na karcie albo stawianie samurajów jest akcją? Czy robi się to niezależnie poza 
wszystkim?
O: Tarcze i samurajów stawiamy bez akcji, ale w swoim ruchu.
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P: Mam pytanie dotyczące budowania lokacji frakcyjnych. Mam zwykłą lokacje wybudowaną i surowce 
potrzebne na frakcyjną. Odrzucam po prostu zwykłą lokację, wydaję surowce i tyle? Czy może 
zamieniam zwykłą lokacje w fundament w jednej akcji, dostaję drewno i w następnej buduje lokacje 
frakcyjną?
O: Po prostu odrzucasz, tak jak podaje przykład w instrukcji. Drewienko oraz fundament dostajesz wyłącznie 
wtedy, gdy dana Lokacja Zwykła zostanie Splądrowana – czy to normalnie "mieczykami", czy w wyniku 
działania innych Lokacji (a więc np. po odpaleniu akcji Hołoty u Barbarzyńców lub Konstruktora Rydwanów w 
Egipcie).

P: Czy jako fundament można wykorzystać każdą kartę, która jest wybudowana?
O: Tak. Zarówno karty zwykłe jak i frakcyjne, choć w przypadku frakcyjnych rzadko jest to opłacalne. Musisz 
także pamiętać, iż zbudowana karta frakcyjna użyta jako fundament zostaje odrzucona ,a więc zgodnie z nowymi
zasadami całkowicie usunięta z gry.

P: Czy użycie własnej karty frakcyjnej jako fundamentu całkowicie usuwa ją z gry?
O:Tak. Zgodnie z nowymi zasadami odrzucone karty frakcyjne nie są przetasowywane i wypadają z gry. 

P: Czy można wybudować dwie takie same budowle? Jeśli tak, to czy cechy jakie posiadają „odpalają” się 
podwójnie? (np.: Administracja u Rzymian) 
O: Można mieć dwie takie same budowle. Oczywiście korzyści otrzymujemy za każdy budynek osobno, więc 
mając kilka kopii dostajemy je kilkakrotnie.
P: Niektóre lokacje poza dostarczaniem natychmiast po wybudowaniu określonego dobra posiadają 
jeszcze bonus za zbudowanie czegoś. Czy oznacza to, że po zbudowaniu otrzymuję to co produkują plus 
bonus a potem w fazie produkcji już tylko produkcja?
O: Dokładanie tak.

P: Czy dobrze zrozumiałam z instrukcji, że jeśli budujemy lokację z cechą, która punktuje nam 
wybudowanie lokacji określonego koloru, a sama jest tego koloru, to budując ją dostajemy punkt za jej 
wybudowanie?
O: Tak, dobrze rozumiesz.

P: Czy cechy się dublują? Np.: mam postawione dwa Sfinksy, które dają dodatkowy PZ jeżeli dostaję dwa
lub więcej PZ, więc dostaję bonusowy PZ za każdego Sfinksa 2+1+1 czy tylko 2+1?
O: Tak, cechy dublują się czyli 2+1+1.

P: Pytanie do tekstu na karcie: Zawsze gdy zbudujesz np.: różową lokację otrzymujesz...
Chodzi tu o różową lokację zwykłą czy frakcyjną czy też może nie ma to znaczenia?  Pytam dlatego, 
ponieważ dzisiaj dostrzegłam taki sam domek na dole na rewersie kart zwykłych. Stąd moja wątpliwość.
O: Odnosi się do każdej. Domek oznacza wybudowaną lokacje, zarówno frakcyjną jak i zwyczajną, a 
zaznaczony jest na rewersie, bo kiedy zwykła karta jest fundamentem to posiada tylko ową cechę.

P: Jest taka karta „Tragarze” która brzmi: „Akcja: wydaj 1 jabłko, aby wybrać dowolną ze swoich lokacji
produkcyjnych i otrzymać Dobro, które dostarcza.” Jak rozumiem gdy mamy np.: budowle produkującą 
mieczyk i ludzika, to musimy wybrać jedno z tych dwóch? Tak samo gdy mamy np.: budowle 
produkującą powiedzmy x złota (gdzie x liczba naszych złotych budowli), to dostajemy tylko jedno złoto 
czy całą produkcję ?
O: Nie. Na kartę wdarł się błąd, powinno znajdować się tam słowo „dobra”, czyli dopierasz zawsze wszystkie 
możliwe dobra, jakie produkuje karta.

P: Czy podczas fazy akcji mogę „w jednym ruchu” podpisać kilka umów, wybudować kilka budynków, 
splądrować kilka lokacji...? Tak jak mogę wysłać wielokrotność pary robotników po różne dobra.
O: Nie. Wysłanie robotników po surowce i podwójne użycie niektórych lokacji z zapisem „Możesz aktywować 
ją dwa razy” jest jedynym wyjątkiem.

P: Czy jak się ma dwa takie same budynki, można w jednej kolejce odpalić dana akcje x 2 (albo x 4 w 
przypadku niektórych)?
O: W jednej rundzie możesz wykonać akcję jednym budynkiem. Jeżeli na budynku jest napisane, że może być 
aktywowany dwukrotnie wtedy wyjątkowo możesz aktywować budynek obydwa razy podczas swojej rundy.
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P: Jeśli budynek pozwala wykonać akcję dwukrotnie to oznacza, że w całej grze mogę wykonać ją 2 razy 
czy tez 2 razy na każdą na rundę (jedną z pięciu w grze).
O: Dwa razy na rundę w dwóch niezależnych akcjach, bądź od razu podwójnie. 

P: Jeżeli dobieramy 2 karty np.: z akcji plądrowania karty „Zamek” to czy mogę dobrać jedna kartę 
frakcyjną i jedna zwykła?
O: Możesz dobrać z któregokolwiek stosu chcesz również jedną z jednego drugą z drugiego. Pamiętaj tylko, że 
zdolności niektórych kart wyraźnie wskazują, z którego stosu należ dociągnąć. Jednak gdy nic nie jest napisane, 
wtedy masz pełną dowolność.

P: Czy możemy plądrować swoje karty, które są wyłożone na stole (zbudowane) jeżeli tak to 1 czy 2 
mieczami? I czy dostajemy domek (fundament) i drewienko za taką kartę?
O: Tylko Barbarzyńcy za pomocą budynku: „Hołota” mają taką opcję. Plądrujesz wtedy swoje lokację „płacąc” 
ludźmi. Inaczej się nie da.

P: Czy plądrując kartę z ręki jednym mieczem dostajemy tylko surowce czy może również domek 
(fundament) i drewienko? 
O: Tylko zawartość pola plądrowania.

P:  Czy po splądrowaniu japońskiej karty frakcyjnej, gracz frakcją japońską otrzymuje drewienko i 
domek (fundament)?
O: Nie. Plądrowane karty frakcyjne są odrzucane bez jakichkolwiek profitów dla gracza plądrowanego.

P: Jeśli przeciwnik splądruje Japończykom kartę frakcyjną to ląduje ona na stosie kart odrzuconych a 
więc jest usunięta z gry?
O: W myśl nowych zasad tak.
P: Jeśli Japończycy lub Rzymianie przy pomocy swoich kart frakcyjnych (nie pamiętam nazw) zniszczą 
budynek frakcyjny wroga to karta ta  ląduje na stosie kart odrzuconych?
O: Nie, zarówno karty Inżyniera (Rzym) jak i Garnizon (Japonia) mówią o usunięciu karty z gry. Usuwasz więc 
wybraną lokację przeciwnika całkowicie z gry. Choć zgodnie z nowymi zasadami odrzucenie karty frakcyjnej 
równa się de facto z usunięciem jej z gry…

P: Gdy w fazie akcji wszyscy już spasują z wyjątkiem jednego gracza, to czy może on wykonać dowolną 
liczbę akcji czy tylko jedną (a więc jego ostatnią)?
O: Tyle ile chce lub może, jedna po drugiej.

P: Czy spasowanie jest akcją?
O: Nie. Gracz może wykonać dowolną z dostępnych akcji albo spasować wtedy jesteś chroniony przed 
plądrowaniem. Pamiętajmy, że nie można łączyć akcji i pasowania.

P: Gra na 2 graczy (Egipt, Rzym). Mąż spasował, ja jeszcze wykonywałam różne akcje. Jedną z nich była 
wymiana 2 ludków na surowiec. Mąż miał kartę frakcyjną (nie pamiętam, czy grał Egiptem czy Rzymem),
która pozwalała mu pobierać 1 ludka za każdym razem, gdy przeciwnik dokonuje wymiany. Czy należy 
mu się ten bonus, gdy on już spasował?
O: Po spasowaniu nie można wykonać akcji, ani być celem ataku. Czerpanie korzyści z karty bez wydawania 
dóbr nie jest akcją, a więc nadal czerpie korzyści, czyli dostaje ludzika.

P: Nie mam kart na ręce, ale mam jeszcze surowce i ludzika. Czy muszę spasować nie mogąc wykonać 
żadnego ruchu? Czy też mogę czekać aż przeciwnik wymieni np.: 2 ludzików na surowiec i dzięki 
zdolności jednej z kart Egiptu dostać ludzika po czym wymienić ich na kartę?
O: Jeśli nic nie da się zrobić, musisz spasować. Instrukcja „wykonuje Akcję lub pasuje”.

P: Jeśli buduję nową lokację, to punkty doliczam od razu i na koniec gry dodaje do tego co zostało mi na 
stole (w sensie lokacje), czy tylko na koniec zliczam punkty z lokacji? 
O: Punkty zliczasz na bieżąco z wyjątkiem punktów za zbudowane lokacje które doliczasz na koniec.
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P: Przejmuję kontrolę nad kartą przeciwnika, która produkuje karty frakcyjne. Czy dostaję zatem jego 
karty frakcyjne, czy swoje?
O: Portal przyjął stanowisko, że w takim przypadku dostajemy karty właściwe dla naszej frakcji, nawet jeśli 
treść przejętej karty mówi inaczej.

P: Czy jeśli dobieram 2 karty (np z akcji lub z plądrowania), to ciągnę dwie na raz, czy mogę wybrać 
jedną, oglądnąć i zadecydować, z którego stosu pociągnę drugą?
O: To drugie.

P: Pytanie czy można z tą samą karta podpisać umowę kilka razy? Czy inny gracz przejmując budynek 
Japończyków może podpisać umowę z tą kartą zaznaczając ją swoją (dwie umowy na jednej karcie, ale 
dwóch nacji)?
O: Dostałem odpowiedź od Portal Games. Z jedną kartą można podpisać tylko jedną umowę.

Frakcje

Barbarzyńcy

P: W jaki sposób działa karta: „Hołota”?
O: Plądrujesz swoja lokację za pomocą ludzi. Plądrowana lokacja daje Ci 2 surowce z pola plądrowania + karta 
staje się fundamentem, czyli dodatkowo otrzymujesz 1 drewno. 

P: Czy jeśli na jakiejś Lokacji zwykłej u Barbarzyńców położony jest żeton obrony, to Hołota wciąż może 
go splądrować za pomocą 2 Robotników czy musimy doliczyć +1 ?
O: Żeton obrony nie ma wpływu na akcję Hołoty.

P: W jaki sposób wybrać kartę do splądrowania kartę z ręki Przeciwnika używając Mrocznej Kaplicy 
Barbarzyńców?
O:  Na karcie nie ma nic o plądrowaniu karty z ręki przeciwnika. Jest napisane „Wydaj 1/2 miecze, aby 
natychmiast splądrować kartę z ręki albo lokację przeciwnika". Ta karta nie pozwala plądrować na jakiś innych 
zasadach, jedynie zmienia zdobycz z akcji plądrowania.

P: Mroczna Kaplica Barbarzyńców - poprzez „dobra” rozumiemy tylko surowce czyli jadło, kamień i 
drewno czy też wliczamy w to dodatkowo złoto i karty?
O: Wliczają się też karty, złoto i punkty zwycięstwa. Gdyby chodziło tylko o surowce pisałoby surowce, a nie 
dobra.
P: Czy Karta wybudowanie karty „Wioska” daje mi 2 pracowników czy 1?
O: Dwóch, 1 jako bonus i 1 jako natychmiastową korzyść.

P: Czy karta Napaść (zawsze gdy Plądrujesz otrzymujesz 1 PZ) działa w połączeniu z Hołotą – dając 
dodatkowy punkt oraz z Mroczną kaplicą – dając dodatkowy punkt gdy użyje akcji tej karty i plądruje 
przeciwnika.
O: Napaść wspiera zarówno Hołotę jak i Mroczną Kaplicę.

P: Sabotażyści - czy można splądrować surowce znajdujące się np. u Egipcjan na Składzie czy tylko te 
‘luźne’?
O: Surowce lądują na składzie po spasowaniu, więc jeżeli gracz nie spasował możesz podprowadzić dowolne 
dobro.

Rzymianie

P: Rzymscy „Szpiedzy”. Czy jeśli przeciwnik nie ma umów to gracz prowadzący Rzymian może po prostu 
wydać 1 robotnika aby otrzymać 1 PZ?
O: Nie. Warunkiem zdobycia punktu jest odrzucenie umowy przeciwnika. Nie odrzucasz umowy, nie dostajesz 
punktu.
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P: Rzymski „Skład” (instrukcja str. 11) mówi: "Jeśli stracisz tę Lokację np.: zostanie splądrowana albo 
odrzucisz ją jako koszt budowy Lokacji Frakcyjnej…" Przecież to jest Lokacja Frakcyjna której nie 
używa się jako kosztów budowy ani nie można ich plądrować. O co chodzi?
O: Po pierwsze, Lokację frakcyjną także można poświęcić, aby wybudować inną lokację. Po drugie, na chwilę 
obecną plądrować można tylko Lokację Japończyków, ale być może w kolejnych dodatkach coś się zmieni. Poza
tym są karty (choć mało), które pozwalają niszczyć lokacje innych nacji, nie tylko Japończyków.

P: Czy bonus za budynki określonych kolorów w Imperium Rzymskim (np.: 1 PZ za każdy czerwony) 
naliczane są w momencie budowy karty z takim bonusem? Jeśli wybuduję później jakiś budynek w 
podanym kolorze to bonusu już nie otrzymuję?
O: Tak, bonus za kolory budynków bierze się w momencie zbudowania karty dającej ów bonus. Dlatego warto 
taką kartę kłaść na koniec, a potem bez żalu zburzyć.

P: Czy kartą "Inżynierowie" (Rzym) mogę odrzucić dowolną lokację z Imperium przeciwnika czy tylko 
zwykłą?
O: Dowolną.

P: Rzymska Ambasada - posiadając Jeźdźców Kenjiego (dobierasz tyle kart zwykłych ile masz samurajów
[max. 5], jedną zatrzymujesz, jedną oddajesz przeciwnikowi, resztę wtasowujesz), rozumiem, że odpalanie
na tej karcie Ambasady nie ma żadnego sensu, z racji tego, że Rzym nie ma możliwości posiadania 
samurajów? 
O: Na to wygląda, że nie mając samurajów nic nie zyskamy. 

P: Rzymska Ambasada odpalona na budynkach produkcyjnych, które dają karty frakcyjne - zamieniasz 
np. japońskie karty na rzymskie (Swiątynia Buddy)?
O: Karty zamieniasz na właściwe dla swojej frakcji, czyli w tym przypadku rzymskie.

Egipcjanie 

P: Egipska karta Złoty Bazar: akcja wydaj 1 jabłko aby otrzymać 1 złoto i 1 PZ 
Karta wydaje się mi i żonie bez sensu bo zapętla się, dostajesz złoto które może zastępować jabłko ruch 
można wykonywać nieskończoną ilość razy?
O: Każdą akcję z karty można wykonać tylko raz na rundę, no chyba, że karta dopuszcza dwukrotną akcję. 
Ewentualnie można to podwoić (lub potroić) poprzez karty "czyszczące" np. Królewski basen. Tak czy inaczej 
mamy ściśle ograniczoną liczbę tych "zapętleń".

P: Królewski Basen. Czy mając wybudowane 2 takie karty, można użyć jednej, aby oczyścić drugą? Na 
karcie jest napisane, że można za jej pomocą usunąć dobra z innej kary, jednak nie wiem czy słowo 
"inna" oznacza jedynie inny egzemplarz, czy też inny typ karty.
O: Mając zbudowane dwie karty można użyć jednej, aby oczyścić drugą.

P: Czy Egipcjanie wykorzystując Świątynię Ra mogą przejąć lokację frakcyjną? Czy może mogą wybierać
tylko z lokacji zwykłych przeciwnika? Czy dobrze rozumiem, że mogą aktywować tą kartę tylko raz na 
turę? Tylko po co wtedy byłyby aż 4 "Specjalne Żetony Egiptu"?
O: Mogą przejąć lokację zwykłą jak i frakcyjną. Kartę aktywujesz teoretycznie raz na turę ale korzystając z 
Królewskiego Basenu można użyć Świątyni Ra parę razy w jednej turze.

P: Świątynia Ra. Co się dzieje, jeśli nie mam już dostępnych żetonów Egiptu? (Sytuacja taka może 
nastąpić jeśli na stole mam Świątynię Ra i 2x Królewski basen) Przejmuję budynek i zaznaczam to w inny 
sposób, czy nie mogę wykonać tej akcji?
O: Na str. 3 instrukcji w ramce jest napisane: „surowce, robotnicy i żetony nie są ograniczone liczba elementów 
w pudełku" . A żeton świątyni Ra to właśnie żeton. Oczywiście można sie upierać ze to twierdzenie dotyczy 
nieograniczoności dóbr a żeton Ra do takich nie należy. Ale surowce nie są żetonami i są oddzielnie wymienione
tak więc przejmujesz i oznaczasz w inny sposób.

P: Czy gracz, który za pomocą Świątyni Ra przejął jakąś lokację przeciwnika, może dalej czerpać z niej 
korzyści, jeśli przeciwnik spasował?
O: Zgodnie z odpowiedzią Trzewika może. 
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P: Czy przejmowny budynek za pomocą Świątyni Ra liczy się jako "nowo wybudowany"? Dwie sytuacje:
1. Przejmujemy budynek z produkcją.
Czy gracz dostaje produkowane dobra? – dobra przyznawane są teoretycznie w momencie wybudowania i
przygotowania do nowej tury...
2. Przejmujemy budynek z bonusem za zbudowanie np.: dający 1 ptk zwycięstwa za każdy szary budynek.
Czy doliczany jest ten bonus?
O: Nie jest to nowo wybudowany budynek. W obydwu sytuacjach odpowiedź brzmi: nie.

P: Świątynia Ra. Czy można poświecić przejęty budynek na fundament?
O: Nie.

P: Świątyni Ra. Jest napisane, że gracz grający Egiptem traktuje przechwycona lokację jakby była 
jego/na jego stole? Jeśli zatem jest to zwykła lokacja to czy gracz od którego ją przechwycono może ją 
splądrować?
O: Według BGG przejętą lokację można splądrować. Jeśli budynek taki zostanie splądrowany przez innego 
gracza, Egipt dostaje 1 drewno i ściąga swój znacznik ze zniszczonego budynku. Właściciel w kolejnej rundzie 
odzyskuje swoją lokację czyli w tym przypadku fundament. 
Jeśli zaś Egipt splądruje tą (obecnie własną lokację) używając innej lokacji, która pozwala na plądrowanie 
swoich lokacji to otrzymuje drewno natomiast właściciel w kolejnej rundzie odzyskuje swoją lokację czyli w 
tym przypadku fundament.
Należy przy tym pamiętać że „żaden z graczy nie może odrzucić przejętej Lokacji, aby wybudować inną swoją 
Lokację”.

P: Przejmując Egiptem karty Brama i Kapliczka w 5 rundzie przejmuję również surowce dołączone do 
tych kart? Czy na koniec gry mogę sobie dopisać punkty w ten sposób zdobyte?
O: Przejmujesz karty z całym dobrodziejstwem inwentarza. Ale, i tak nie możesz ruszyć kart spod Bramy / 
Surowców z Kapliczki, więc nie robi Ci to różnicy. Idąc dalej, Świątynia Ra ma na karcie napisane „[przejmij] 
do końca rundy”. Zaś instrukcja mówi, że: „Po zakończeniu piątej rundy każdy gracz podlicza swój ostateczny 
wynik” (strona 7). Ergo, przejęcie Bramy / Kapliczki w 5 rundzie nic Ci nie da, ponieważ na finalne 
punktowanie wracają one do właściciela.

P: Przejmując Świątynia Ra Japoński Szlak Handlowy czyją kartą Egipcjanin zaznacza podpisanie 
umowy – własną, czy Japońską?
O: Używa się własnej karty frakcyjnej.

P: Karta Sfinks. Zagrywam akcję bodaj murarza – „jedna skała daje Ci PZ, możesz użyć dwa razy”. 
Używam od razu dwukrotnie – dostaję PZ 1+1, czy w kombinacji ze Sfinksem 2+1?
O: Autor na forum BGG odpowiedział, iż w takim wypadku nie dostajesz bonusu ze Sfinksa. To są dwie osobne 
"akcje" za 1 punkt każda (mimo, że grane razem).

P: Mam pytanie odnośnie działania Sfinksa (podobne pytanie pojawiło się już wcześniej, ale nadal nie 
wiem kiedy dokładnie sfinks daje dodatkowy punkt a kiedy nie). Rozważam 3 następujące sytuacje:
1. Posiadam lokację z akcją, która daje 1 PZ za oddanie określonych dóbr. Na karcie jest napisane, że 
można aktywować ją dwa razy. Jeśli aktywuję ją dwa razy w jednej akcji to dostaję dodatkowy PZ za 
sfinksa, czy nie bo liczy się to jako 1PZ + 1PZ? 
2. Posiadam lokację „Aleja sfinksów” oraz Sfinksa. Czy jak aktywuję ją dwukrotnie w jednej akcji 
oddając 4 złota to otrzymuję łącznie 6 PZ (4PZ za aktywowanie + 2PZ za sfinksa - bo zapunktował za 
każde 2 PZ)? Czy też dostaję po prostu 4PZ za aktywowanie akcji + 1 PZ za sfinksa (łącznie 5PZ) - bo 
zapunktował raz za minimum 2 zdobyte punkty?
3. Buduję lokację która daje punkty za budynki określonego koloru – przykładowo mam 3 takie budynki, 
to wówczas sfinks daje mi dodatkowy punkt?
O: Sfinks daje Ci bonus zawsze, gdy w wyniku swojej akcji zdobywasz dwa punkty. Cecha ta działa też w Fazie 
Produkcji, czyli np.: na kartę Gwardia Faraona. Na niektórych kartach zaś masz wyraźnie napisane, że "tę akcję 
możesz uruchomić dwukrotnie" (czy jakoś tak). I wszystko jasne.
1) Nie, ponieważ obie aktywacje to są dwie akcje, czyli dostajesz 1 + 1, bonus nie działa.
2) Otrzymujesz 6 punktów, ponieważ uruchomiłeś na raz dwie akcje, obie dały 2 punkty, czyli (2+1)+(2+1)=6
3) Oczywiście, budowa także jest jedną z akcji (budowanie, plądrowanie, podpisywanie umów, odpalanie akcji, 
pas), więc bonusy z różnych budynków także podlegają "usfinksowieniu", o ile dają Ci przynajmniej dwa 
punkty.
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P: Sfinks daje 1PZ przy przynajmniej dwóch zdobytych punktach. Czy karta ta uaktywnia się przy 
kartach:

a) „bonus za wybudowanie: za każdą kolor w imperium dostajesz 1 punkt”
b) „zawsze gdy zbudujesz kolor dostajesz punkt”

O: W pierwszym przypadku Sfinks zadziała, jeśli w swoim imperium masz już zbudowane przynajmniej 2 lub 
więcej wymaganych lokacji, gdyż karta nie daje 1+1+1...pkt. tylko jako swoją cechę (działanie) określa wartość 
punktów która jednorazowo wejdzie na konto np.:. 5 pkt. za 5 brązowych budowli. Gdybyś jednak miał dwie 
takie konusujące karty i powiedzmy wystawił określony rodzaj budynku wtedy Sfinks by nie zadziałał bo jest +1
i +1. Jednak jeśli masz 2 karty dające 1 PZ za każdy czerwony budynek i stawiasz taki budynek, to nie dostajesz 
PZ ze Sfinksa (bo to +1, +1, a nie +2).
W drugim przypadku Sfinks nie zadziała gdyż dostajesz x razy ale po 1 pkt. Przykład: masz jednego Sfinksa, 
masz kartę wspólną punktującą szare budynki, masz przejętą Świątynią RA rzymską kartę Sztab także 
punktującą szare budowle i budujesz szarą Piramidę. Dostajesz 1PZ z karty wspólnej, 1PZ ze Sztabu i tyle. 
Sfinks nie punktuje, ponieważ dostałeś 1PZ + 1PZ. Gdyby Sztab i karta wspólna punktująca za szare dawały by 
po 2PZ wtedy dostałbyś za zbudowanie Piramidy 6PZ (2PZ punktująca szare karta wspólna + 1PZ Sfinks, 2PZ 
Sztab + 1PZ Sfinks) ale tak a kombinacja w grze nie występuje.

P: Czy Sfinks zadziała przy kartach które dają 1PZ za każde dobro na niej?
O: Sfinks daje ekstra punkty przy jednorazowym zdobyciu 2 lub więcej PZ. Jeśli na karcie leży więcej niż jedno 
dobro dostaje się punkty bo to jednak jeden efekt, z którego jednorazowo dostajesz X punktów.

Sfinks - podsumowanie
1. Karty punktujące „zawsze gdy wybudujesz kolorowy budynek dostajesz 1 PZ” nie sumują się i nie odpalają 
Sfinksa. Każda z takich kart dostarcza po 1 PZ przy budowie danej lokacji, a nie 2+.
2. Magazyny produkujące „1 PZ za każdy surowiec na tej karcie” odpalają Sfinksa, jeśli jest na nich 2+ 
surowców.
3. Karty punktujące za bonus za zbudowanie „Dostajesz 1PZ za każdy kolorowy budynek znajdujący się w 
twoim imperium” odpalają Sfinksa, jeśli tych budynków jest 2+.
4. Karty dające 1PZ za akcję nie dają bonusu ze Sfinksa, nawet jeżeli aktywujemy daną kartę dwukrotnie w 
jednej turze.
5. Karty dające 2PZ za akcję (np.: Aleja Sfinksów) dają nam bonus ze Sfinksa. Jeżeli aktywujemy taką kartę 
dwukrotnie podczas naszej tury dostajemy w sumie aż 6 punktów (Sfinks aktywuje się dwukrotnie).

Sfinks NIE daje dodatkowego 1PZ przy końcowym podliczaniu wybudowanych kart frakcyjnych mających 
wartość 2PZ

P: Egipska Ambasada (wydaj złoto, aby natychmiast aktywować jedną budowlę z akcją przeciwnika. 
Zapłać standardowy koszt tamtej budowli) - rozumiem, że możemy skorzystać tylko z takiej budowli, 
która nie była jeszcze aktywowana, a aktywując ją w ten sposób, blokujemy przeciwnikowi możliwość 
użycia jej 
O: Zgadza się. 

P: Gram Egiptem. Czy jeżeli wybudowałem kartę produkcyjną i otrzymałem z niej dobra np. złoto to czy 
to złoto mogę od razu wykorzystać aby opłacić łowców niewolników i zgarnąć 2 pkt. za wybudowanie 
egipskiej karty? Z powyższego posta wnioskuję, że tak, ale wolę się upewnić.
O: Zgadza się, można tak zrobić. 

P: Nowe Miasto - zawsze gdy zbudujesz rzymską, dostajesz ludka.  
Administracja - zawsze gdy zbudujesz rzymską, dostajesz złoto lub punkt. 
Czy w takim wypadku, gdybym Świątynią Ra przejął którąś z ww budowli, to nie patrzę też na to, że 
chodzi o rzymskie, tylko budując budynki swojej frakcji (w tym wypadku egipskie), czerpałbym ww 
korzyści?
O: Z info, które otrzymałem od Portalu:
- jeżeli przejmiemy Świątynią Ra Administrację, to otrzymujemy złoto lub punkt za wybudowanie EGIPSKIEJ
- jeżeli przejmiemy Świątynią Ra Nowe Miasto, to otrzymujemy robotnika za wybudowanie EGIPSKIEJ
Generalnie, jeżeli karta wspomina o konkretnej frakcji ("dobierz dwie JAPOŃSKIE", "za wybudowanie 
RZYMSKIEJ" etc.) to w przypadku aktywacji / przejęcia ww karty przez przeciwnika, używa on tejże karty tak 
jakby chodziło o jego frakcje. 
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P: Pytanie o kartę Królewski Basen z frakcji Egipcjan. Kiedy używamy akcji Basenu, żeby zdjąć z innej 
karty dobra - czy od razu możemy użyć akcji tej karty, z której zdjęliśmy dobra, czy w jednej akcji 
zdejmujemy dobra, a dopiero w kolejnej możemy użyć karty? Chodzi o tekst "Możesz ją ponownie 
aktywować". Czy oznacza to, że można to zrobić od razu, czy po prostu jest to informacja, że zdjęcie 
surowców pozwala na przyszłe aktywowanie karty w tej samej rundzie (ale kolejnej akcji)?
O: Dopiero w kolejnej akcji można użyć "oczyszczonej" karty.

Japończycy

P: Japończycy mogą plądrować swoje lokacje frakcyjne z ręki. A czy mogą to robić jeśli ich lokacja 
została już wystawiona?
O: Nie. Tylko z reki. (Jest karta u barbarzyńców – Hołota, co pozwala plądrować wystawione swoje karty. Poza 
tym wyjątkiem, nie można tego robić.)

P: Zgodnie z instrukcją lokacje Japończyków po splądrowaniu nie są zamieniane w fundament tylko 
odrzucane. Czy jednak grający Japończykami otrzymuje 1 drewno za swoją splądrowaną lokację 
frakcyjną (jak przy plądrowaniu zwykłej lokacji)?
O: Otrzymanie jednego drewna jest częścią "Zamiany lokacji w Fundament", więc nie otrzymuje drewna.

P: Po co stawiać samuraja przed Bramą czy Kapliczką, jeśli nie mają one pola splądrowania i w związku z
tym nie można ich plądrować? 
O: Bo inne lokacje mogą dawać Ci punkty za wystawionych samurajów.
P: Czy można usunąć kartę Kapliczka lub Brama Japończyków za pomocą karty Inżynierowie Rzymian? 
O: Tak.

P: Jeżeli można usunąć kartę Kapliczka lub Brama Japończyków tak to co się dzieje z surowcami 
będącymi w Kapliczce lub kartami będącymi w Bramie? Czy to przypadkiem nie jest tak, że na koniec 
fazy produkcji wszystkie dobra są z takich kart zabierane (no poza kartami pod Bramą) i wędrują na 
naszą pomoc. Tak więc niszcząc taką kartę, nie mam tam żadnych dóbr?
O: Niestety dobra przepadają. Sytuacja którą opisujesz dotyczy lokacji z Cechą „możesz przechowywać” 
(obojętne, czy produkcyjnych z cechą, czy "czystych z cechą). Na Kapliczce masz napisane "możesz odłożyć", 
czyli kładziesz permanentnie. Wyraźnie mówi o tym instrukcja w objaśnieniach kart, str. 11. Ponadto Karty 
Kapliczka i Brama wyraźnie mówią "w dowolnym momencie swojej tury". Czyli tak samo jak żeton obrony. 
Ponieważ spasowanie kończy turę, jak i ogólnie Fazę Akcji gracza w danej rundzie, po nim już nie możesz nic 
zrobić. Teoretycznie możesz odłożyć Surowce tuż przed spasowaniem; ale to wciąż jest przed, nie po. Schemat, 
który podajesz, tyczy się przechowywania dóbr na kartach / planszy frakcji, co rzeczywiście odbywa się w Fazie 
Czyszczenia.

P: Czy Lokacji Frakcyjnej może pilnować zarówno Samuraj, jak i Żeton Obrony? 
O: W podstawowej wersji gry Lokacji Frakcyjnej nie może pilnować Samuraj i Żeton Obrony gdyż ten ostatni 
kładzie się tylko i wyłącznie na Lokacje Zwykłe – nigdy frakcyjne. Zatem nie ma możliwości łączenia ich. W 
dodatku jest karta która pozwala stawiać samurajów na Lokacjach Zwykłych (Straż Daimyo). Objaśnienie w 
instrukcji precyzuje, że można ich stawiać razem z tarczką (Żetonem Obrony).

P: Czy wystawieni samurajowie zostają na lokacji na stałe (ew. do splądrowania) i nie wpływają na 
poziom produkcji robotników? Tzn. jeśli mam z frakcji i kart np.: 5 robotników, to nawet jeśli na planszy 
stoi już 6 samurajów, to nadal w fazie produkcji otrzymują 5 robotników?
O: Wystawieni samurajowie zostają do momentu splądrowania i nie wpływają na dalszą produkcję robotników.

P: Czy lokacją Japończyków „Garnizon” można usunąć lokację frakcyjną innego gracza? 
O: Tak. Garnizon może usuwać lokacje frakcyjne, podobnie jak Inżynierowie w talii Rzymu.

P: Jak działa karta „Szlak Handlowy” ? – "Akcja: Wydaj 1 żywność aby wybrać lokację frakcyjną 
przeciwnika i Podpisz z nią Umowę. Dobierz kartę z japońskiej talii i umieść ją zakryta pod lokacją 
przeciwnika, aby zaznaczyć umowę". Czy otrzymuję zasoby przynależne do umowy nadrukowanej na 
karcie lokacji przeciwnika (którą zaznaczyłem swoją kartą)?
 O: Tak. Działa to jak podpisanie umowy z kartą frakcyjną z ręki, więc od razu otrzymujesz zasoby.
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P: Szlak handlowy. Co się dzieje, jeśli nie mam kart w talii, bo wszystkie leżą już na stole albo są na ręce? 
Podpisuję umowę i zaznaczam ją w inny sposób, czy nie mogę podpisać umowy?
O: Kiedyś było powiedziane, że jeżeli w instrukcji nie ma czegoś z góry zabronionego / narzuconego to 
przyjmuje się wersje, że jest to dozwolone. Ale Trzewik odpowiedział na BGG w taki sposób: „Jeśli nie masz 
już kart frakcyjnych w decku i nie masz stosu odrzuconych kart frakcyjnych, z których można by zrobić nowy 
deck, to nie możesz używać akcji Szlaku Handlowego”. 

P: Czy można skorzystać ze zdolności Szlaku handlowego/Damy szpiega i Negocjatora?
O: Niestety nie. Jest to napisane w instrukcji „Jeśli posiadasz Umowy z Lokacjami przeciwnika (dzięki karcie 
Szlak handlowy), to nie możesz użyć takiej Umowy, kiedy aktywujesz Akcję Negocjatora” Co prawda przy 
samym opisie karty Dama szpieg w instrukcji z KPP nie ma żadnych ograniczeń – a zgodnie z hasłem, że jeśli 
nie jest coś zabronione jest dozwolone – teoretycznie można by wykonywać takie połączenie to jednak autor 
wypowiedział się, inaczej. Cytat z instrukcji głównej informujący gracza, że nie może użyć negocjatora na 
umowie z lokacji przeciwnika dotyczył tylko Szlaku handlowego gdyż w podstawce tylko ta karta umożliwiała 
podpisanie takiej umowy (stąd tekst w nawiasie, który nakierowuje użytkownika na konkretną kartę). W dodatku
doszła Dama. Tekst w nawiasie może być zrozumiany dwuznacznie. Niemniej należy interpretować go jako 
przykład karty o pewnym działaniu. 
 
P: Opis sytuacji – 5 tura, Japonia, brak stosu kart frakcyjnych (wszystkie są na ręce, zbudowane lub 
podpisane jako umowy). Na stole leży zbudowany m.in. Dom Gejsz x2 (który daje produkcję 3 ludzików 
za 3 różowe budynki) i Gorzelnia Sake (która daje 1 PZ i 1 złoto za zbudowanie różowej budowli). 
1.Zagrywam budynek frakcyjny wymagający zburzenia innego budynku. Burzę Dom Gejsz, który ląduje 
na stosie odrzuconym jednocześnie tworząc talię 1 karty frakcyjnej do wzięcia za ludziki. 
2.Płacę 2 ludziki, biorę ten budynek do ręki. 
3.W następnej turze buduję go płacąc drewno i jednocześnie burzę drugi Dom Gejsz. Otrzymuję 1 złoto, 1
PZ i 2 ludzików. 
4.Za otrzymane 2 ludziki biorę z powrotem kartę Dom Gejsz z talii frakcyjnej. 
5.W następnej turze buduję znowu ten budynek, tym razem za otrzymane złoto z cechy i tak w kółko. 
Podsumowując – wykonując tą sekwencję nie tracimy surowców i co turę otrzymujemy 1 PZ. Gdybyśmy 
mieli dodatkowe różowe budynki i/lub budynek Kantyna, która daje 1złoto i 1PZ za zbudowanie 
różowych budynków to możemy szybciej nabijać punkty. 
Powyższa sytuacja była rozegrana z przeciwnikiem 1vs1. Nawet gdy zburzył mi różowy budynek 
frakcyjny to lądował on na wierzchu talii i bez problemu brałem go z powrotem 2 ludzikami. 
Kierowałem się zasadą z instrukcji "Jeśli w którymkolwiek momencie gry zabraknie kart w którejkolwiek
talii, należy potasować odpowiednie karty odrzucone i utworzyć z nich nową talię”. Co o tym myślicie?
O: Wszystko się zgadza się. Idąc tym tropem można znaleźć jeszcze inne pętle w grze. Natomiast oficjalna 
odpowiedź twórcy na tego typu sytuacje brzmi: „Jeśli w którymkolwiek momencie gry zabraknie kart w talii 
Frakcyjnej, odrzucone karty Frakcyjne nie są przetasowywane, aby utworzyć nową talię”.

Atlantydzi

P: Grając Atlantydami mam lokację zwykłą Dostawca (1 złoto i 1PZ zawsze gdy budujesz szarą), na niej 
dwie zębatki: żeton podstawowej technologii i żeton zaawansowanej technologii punktującej. W następnej
kolejce buduję szarą lokację więc cecha działa podwójnie (dostaję wszystko razy dwa?) czyli 2 złota i 2 PZ
za wybudowanie karty szarej, a z technologii punktującej kolejne 2 punkty (gdyż cecha została odpalona 
podwójnie)?
O: Wszystko poprawnie

P: Grając Atlantydami mam lokację zwykłą Kopalnia złota (Akcja: wydaj 1 ludzia aby otrzymać 1 złoto - 
możesz aktywować 2x). Sytuacja jak wyżej na karcie dwie zębatki: żeton podstawowej technologii i żeton 
zaawansowanej technologii punktującej. Żeton technologi podstawowej pozwala mi wykonać akcję w 
sumie 4 razy tak?. jak wykonam je naraz co chyba nie jest zabronione to otrzymam 4 złota i 4 PZ czy 4 
złota ale tylko 1 PZ?
O: Zębatka na karcie ze zdolnością, którą możesz użyć x razy powoduje x+1 nie 2x, więc można użyć max 3 
razy, przy każdym użyciu 1złota + 1 punkt
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P: Położenie żetonu podstawowej technologii na wybudowaną wcześniej zwykłą lokację produkcyjną nie 
dostarcza ponownie dóbr od razu, lecz dopiero w następnej rundzie?
O: Tak, produkcja dopiero w następnej kolejce.

P: Nie pamiętam nazwy karty, ale jej działanie sprowadza się do tego, że po odpaleniu akcji pozwala 
wybrać lokację produkcyjną przeciwnika i otrzymać dobra których dostarcza. Jak to będzie z kartami 
opatrzonymi zębatkami podstawowej technologii. Otrzyma podwójną ilość dóbr czy tak jakby zębatki nie 
było. Czy w takim wypadku właściciel karty grający Atlantydami otrzyma 1 PZ, jeżeli na karcie był żeton 
zaawansowanej technologii punktującej (a karta ta mimo wszystko poszła w ruch za sprawą przeciwnika)
O: Atlantydzi dostają PZ, ale my dostajemy zasoby 1x.

P: Karta Tragarze pozwala wydać jabłko, aby wskazać swoją lokację produkcyjną i uzyskać dobra, 
których dostarcza. Przy wskazaniu lokacji z żetonem Atlantydów dostajemy dobra razy dwa, czy to 
jednak nie produkcja i dostajemy je tylko raz?
O: Koło zębate nie podwaja produkcji tylko produkuje kolejny raz. Czyli nie, w wyniku tragarzy uzyskamy tylko
"wydrukowaną" produkcję znajdującą się na karcie.

P: Żeton technologii + technologii punktującej leżący na karcie: "Wydaj 1 luda za 1 drewno. Można 2x". 
Kładę luda: 1 pkt., kładę w kolejnej turze: 1 pkt., kładę trzeci raz: 1 pkt. Czy jest to dobrze? Czy 
wykonuje akcję czwarty raz? A co, jeśli położę od razu 2 ludy? 1 pkt. czy 2 pkt?
O: Technologia pozwala aktywować kartę raz więcej, czyli w tym przypadku maksymalnie 3x. Możesz wykonać
wszystkie aktywacje na raz i dostać 3 punkty oraz 3 drewna za 3 ludzi lub robić to pojedynczo, raz na turę z 
takim samym efektem.

Wariant solo

P:  W fazie ataku wirtualnego gracza jest zapis, żeby odkryć kartę ataku. W podpunkcie A do punktu 1 
jest uwaga, że jeśli nie znajdzie się pasująca lokacja, nic się nie dzieje i przechodzimy do kolejnej rundy. 
Co zatem z poleceniem dwukrotnego wykonania ataku? Dla przykładu – mam odkryte drewno (z 
przygotowania). Pierwszy atak - odkrywam złoto. Sprawdzam – nie ma lokacji ze złotem. Czy przechodzę 
do rundy 2 (barbarzyńcy stwierdzili, ze nie ma u mnie nic ciekawego) czy wykonując 2 atak odkrywam 3 
kartę – jedzenie – i rozpatruje ewentualne plądrowanie na podstawie 3 kart?
O: Gracz wirtualny zawsze atakuje dwa razy, niezależnie od wyniku pierwszego ataku czyli wykładasz 3 kartę. 

P: Przechodzenie kart ataku na spod stosu. Kolejność przykładu z instrukcji nie jest dla mnie do końca 
jasna. Wyjściowy układ to (od góry, czyli od spodu) złoto, robotnik, drewno. Użyto drewna i złota, one 
zatem trafiają na spód. Dlaczego zatem nowa kolejność to robotnik, drewno i złoto na wierzchu? Jak 
powinno być? Przypadkiem nie drewno, złoto i robotnik? 
O: Prawa strona obrazka (po ataku) ma błąd w kolejności, powinno być (patrząc od góry): drewno /złoto/ludek.

P: W rozgrywce solo karty ataku nie są numerowane, więc nie jestem pewien, czy dostajemy losową ich 
garść, czy we wszystkich egzemplarzach gry rozkład jest taki sam: 3x karta, 3x złoto, 3x drewno, 2x PZ, 
2x kamień, 2x ludzik i 1x jadło (co oznacza, że lokacja z dwoma radłami jest nieplądrowana.
O: Tak – taki jest rozkład kart ataku

P: Gracz wirtualny atakuje tylko lokacje zwykłe? Czy może być zatem tak (jeśli mądrze idziemy we 
frakcyjne i dopisze szczęście przy odkrywaniu kart ataku) że przez 2 – 3 rundy gry nie stracimy żadnej 
swojej lokacji w wyniku ataku WG?
O: Tak, tylko zwykłe. Tak, możemy mieć takie szczęście i nie stracić nic.

P: W wariancie solo gracz wirtualny dostaje 2 lokacje co rundę. Rozumiem, że tylko te dwie lokacje mogę 
plądrować i używać na nich moich akcji? Jeśli wpadnie coś do jego Kolekcji to nie ma możliwości już tego 
wyjęcia?
O: Tak, można plądrować tylko te 2 lokacje. Kolekcja jest „nienaruszalna”.

P: Czy żeton Tarczy chroni przed plądrowaniem Wirtualnego Gracza?
O: Nie, żetony tarcz nie są używane w grze solo. Wyjątkiem są Atlantydzi.
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P: Jak używać karty Barbarzyńców „Sabotażyści” w grze solo?
O: Podpisz z nią kontrakt albo zwyczajnie zbuduj i niech Ci da punkty na koniec. Niektóre interakcyjne karty nie
mają zastosowania w grze solo np.: „Hodowca skorpionów”. Jak przyjdą dodatki będzie sobie można zrobić talię
nieinterakcyjną, pod grę solo.

P: Czy grając barbarzyńcami w wersji solo karta „Rabusie” odrzuca kartę ataku?
O: Tak, instrukcja każe traktować karty ataku jako umownego przeciwnika.

P: Rzymscy „Szpiedzy” w opcji solo. Generalnie akcja bezużyteczna, ale zastanawiam się czy nie można 
jej użyć w celu podebrania Wirtualnemu Graczowi karty Ataku i umieszczenia jej w swoich umowach 
(traktując pole Celu jako przedmiot umowy).
O: Dokładnie tak to jest opisane w instrukcji.

P: Czy jeżeli grając Japonią w wersji solo w pierwszej rundzie postawiłem „Ninja” – mogę kraść umowy 
przeciwnika kosztem jednego pachoła. Kradnę zatem jedyną kartę wirtualnego, dostaję z niej dobro. 
W jaki sposób wirtualny atakuje mnie po czyszczeniu? Tylko za drugim dociągiem? Mogę mu ukraść tę 
jedyną pseudo umowę?
O: Możesz ukraść. Wirtualny Gracz atakuje, tylko za drugim dociągiem.

P: Czy można używać otwartej produkcji wirtualnego gracza? 
O: Tak, można.

P: Witam, mam pytanie czy w grze solo można używać żetonu tarcz służących do obrony przed atakiem 
wirtualnego gracza?
O: Tylko grając Atlantydami i na specjalnych zasadach. Pozostali nie dostają żetonu obrony w grze solo.

Dodatek – Każdy potrzebuje przyjaciela

P: Karty z otwartą produkcją – na przykładzie egipskiej karty Skarbiec – „Otwarta produkcja: 1 złota”. 
Czy oznacza to, że gracz egipski otrzymuje w fazie produkcji 1 złoto? Jakby to była zwyczajna karta 
produkcyjna? Czy też, że inni gracze za robotnika dostają złoto (maks. 2 na rundę)
O: Właściciel Skarbca otrzymuje 1 złoto w fazie produkcja, a rozwijając odpowiedź…
Otrzymujesz produkowane dobro w momencie zbudowania lokacji i w każdej fazie produkcji. Pozostali gracze 
otrzymują produkowane dobro po wysłaniu robotnika do tej lokacji, jednocześnie Ty otrzymujesz robotnika. 
Karta z otwartą produkcją może "pomieścić" dwóch takich robotników innych graczy.
Przykład: 
runda 1: stawiasz Skarbiec – 1 złoto dla Ciebie; gracz 2 i 3 wysyłają po jednym robotniku, kładą ich na Skarbiec 
– po 1 złocie dla gracza 2 i 3, a 1 + 1 robotnik z puli dla Ciebie; gracze nie mogą już wysłać robotników, 
ponieważ na Skarbcu jest już dwóch.
Profit dla Ciebie w tej rundzie: 1 złota i dwóch robotników.
runda 2: faza produkcji – 1 złoto dla Ciebie; pozostali gracze nie wysyłają robotników.
Profit dla Ciebie w tej rundzie: 1 złota. Pamiętać należy, że jeden gracz może wysłać max. jednego ludka. 

P: Mam kartę, która pozwala wybrać kartę produkcyjna przeciwnika, robię akcję,
wybieram kartę przeciwnika, która produkuje np.: liczbę kamienia w zależności od ilości kart szarych 
(Gruzowisko). Ile kamienia ja dostanę? 
a)tyle, ile ja mam szarych,
b)tyle ile on ma szarych
c)nie mogę tej karty użyć na takim budynku.
Podobne pytanie do kart z produkcją i cechą... (dodatek)
O: Jeżeli piszesz o Świątyni RA to  przejmowanie jej nie ma większego sensu (nie odpalisz produkcji). Jeśli zaś 
piszesz o karcie z dodatku „Rzymska ambasada” wtedy dostajesz tyle kamienia ile posiadasz budynków szarych 
w Twoim imperium (oczywiście max. 3).
Nie doprecyzowałem pytania... Chodziło mi właśnie o kartę "Rzymska ambasada", na której jest 
napisane: Akcja: Wydaj 1 ludzika, aby wybrać jedną z lokacji produkcyjnych przeciwnika i otrzymać 
dobra, których dostarcza.
O: Dostajesz tyle kamienia ile posiadasz budynków szarych w Twoim imperium (oczywiście max. 3).
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P: Czy można korzystać z otwartej lokacji u gracza, który spasował?
O: Gracz, który spasował "nie może być celem akcji innego gracza".

P: Czy po wystawieniu karty która umożliwia otrzymanie PZ za przechowywane na niej dobra (maks. 3) 
można wrzucić posiadane dobra i zgarnąć produkcję PZ jak w przypadku innych produkcyjnych od razu 
przy postawieniu, czy tu musimy czekać na następną kolejkę aż wykorzystamy cechę przechowywania?
O: Jeśli chodzi o karty z produkcją i cechą, to możesz wstawić tam dobra dopiero w fazie czyszczenia, a punkty 
przybędą w dopiero w kolejnej rundzie (patrz z instrukcja akapit „Lokacje z produkcją i cechą”).

P: Czy po wystawieniu karty która umożliwia otrzymanie PZ za przechowywane na niej dobra (maks. 3) 
można wrzucić tam zamiast np.: kamieni – monety? 
O: Generalnie karty tego typu precyzyjnie określają jakie dobro/ jaki rodzaj surowca można na nim 
przechowywać. Złota można użyć w zastępstwie dowolnego surowca nie można go jednak wymienić na 
surowiec by fizycznie leżał na jakiejś karcie/planszy (patrz też pytanie o zapis terminu złoto w instrukcji – 
początek FAQ) frakcji jako dany surowiec tak więc nie, nie można wykonać takiej zamiany. Gdyby na karcie 
napisane było dowolne dobro wtedy monety jak najbardziej mogłyby sobie leżeć.

P: Grając ostatnio Egiptem stworzyła mi się nieskończona pętla produkująca złoto z kart:
- Królewski Basen (2),
- Tragarze,
- Dary dla Faraona.
Na darach położyłem 5 sztuk złota, a miałem jeszcze dwie w zapasie no i złoto leciało i leciało. Czy to 
legalne? Wątpliwość dotyczy tego czy w fazie akcji mogę trzymać złoto na karcie, co umożliwiałoby mi 
zbieranie z niej korzyści tragarzami itp.
O: Towary na magazyny (w tym Dary dla Faraona) kładzie się w fazie czyszczenia.

Dodatek – Trzej przyjaciele z boiska
P: Jaki jest sens karty Atlantydów Przebudownik 3000 (dobrze pamiętam?) z najnowszego dodatku. 
Cytuję z pamięci, ale mówi ona: "Cecha: Wszystkie twoje Fundamenty zyskują kolor biały". Przyznam 
szczerze, że nie trybię - do czego właściwie ma służyć ta karta?
O: Takie fundamenty mogą stanowić część białych zestawów.
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