
7 CUDÓW ŚWIATA POJEDYNEK SOLO

WARUNKI ZWYCIĘSTWA

PRZYGOTOWANIE GRY

PRZEBIEG ROZGRYWKI

KONIEC GRY

POZIOM TRUDNOŚCI

UWAGI

W tym wariancie grasz przeciwko Stefanowi – nie jest 
najmądrzejszy, ale oszukuje.

 • Jeśli buduje Mauzoleum – wylosuj kartę
 • Jeśli buduje cud, który niszczy kartę zasobu –      
  zniszcz ostatnio zbudowaną.
• Jeśli Stefan nie może zbudować cudu, bierze lewą     
 dolną kartę z piramidy i buduje ją bezkosztowo. Jeśli
 budynek daje mu złoto, bierze je do końcowego 
  punktowania. Jeśli zbuduje drugi symbol nauki, bierze  
 pierwszy żeton postępu z lewej.

Graj, dopóki Stefan nie wygra militarnie/naukowo lub 
era III dobiegnie końca. Policz punkty według
standardowych zasad.

• Podczas przygotowania daj Stefanowi 1-3 losowe karty  
 gildii zakryte. Na koniec gry odkryj je i daj Stefanowi   
 oszukane złoto i punkty.
• Dodatkowo możesz zamienić tyle samo kart gildii w    
 talii ery III, ile dostał Stefan, na zwykłe karty,
 odrzucone podczas przygotowania.

• Stefan korzysta z zasobów jedynie do budowy cudów, wszystkie inne  
 budynki są dla niego darmowe. Nie wydaje na nie ani zasobów, ani   
 złota.
• Stefan nigdy nie wymienia pieniędzy na zasoby, jest  zbyt skąpy.
• Stefan korzysta z zasobów żółtych kart Karawanseraj oraz Forum   
 według standardowych zasad – wybiera jeden zasób na rundę.

Gracz może wygrać tylko, jeśli na koniec ery III zdobył 
więcej punktów niż Stefan. Stefan może wygrać
militarnie, naukowo, bądź na punkty.

Daj Stefanowi żeton postępu Architektura, będzie mógł 
go używać w trakcie gry, także podczas punktowania 
końcowego. 
Losowo przydziel po 4 cuda świata sobie i Stefanowi. 
Reszta według standardowych zasad.

Tura gracza jest taka sama jak podczas standardowej 
rozgrywki. Gracz zawsze zaczyna każdą erę.

• Sprawdź czy posiada zasoby do zbudowania jednego ze  
 swoich cudów (pamiętaj, że Stefan buduje niższym
 kosztem – posiada żeton postępu). Jeśli może, to bierze
  najniższą lewą kartę z piramidy i używa jej do budowy   
 swojego cudu, otrzymując nagrodę za zbudowanie.    
 Jeśli może zbudować więcej niż 1 cud, to buduje ten    
 znajdujący się najniżej i w kolejnej rundzie buduje    
 kolejny.
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