POPRZEZ HISTORIĘ FAQ 1.0
CELE
1. Cel osiągnąć można tylko w swojej turze jako dodatkową akcję czy
również automatycznie w fazie Produkcji?
Jeżeli jest sposób, aby osiągnąć Cel w fazie Produkcji, może
on zostać osiągnięty na oba sposoby.
2. Cele Rozwoju - zawsze gdy wykonam akcję związaną z tą wskazaną
na karcie, przesuwam odpowiadający jej znacznik celu. Jeżeli
posiadam także Cechę poruszającą mój znacznik Celu, czy oznacza to,
że muszę rozpatrzyć 1 akcje mniej za każde poruszenie przez Cechę
tego znacznika?
Tak, na przykład jeżeli Cel nakazuje Splądrować 4 SZARE,
a masz Cechę która przesunęła twój znacznik o 2 pola,
to wystarczy, że splądrujesz teraz 2 SZARE, aby osiągnąć
Cel (możesz również oczywiście dalej przesuwać znacznik
dzięki zdolności Cechy - jeżeli poruszysz go w ten sposób 4
razy, również zrealizujesz Cel).

PROWINCJE
1. Co zrobić z Prowincjami zapewniającymi żetony Technologii lub
Łaski Bogów jeżeli nie posiadam dodatków z tymi frakcjami?
Wtedy usuń te Prowincje z talii. Jeżeli zastanawiasz się do
czego byłbyby Ci potrzebne jeżeli nie grasz Aztekami czy
Atlantydami - pamiętaj, co każdą grę możesz zmieniać
swoją talię frakcyjną, możesz więc dodać/zamienić 10 kart
swojej frakcji na te z dodatków, aby uzyskać jeszcze lepszą
synergię, podczas korzystania z dodatku.
2. Czy Prowincje liczą się jako karty Zwykłe?
Nie (co oznacza, że karty ze zdolnościami “usuń 1 Zwykłą
lokację” nie mogą wskazywać Prowincji).
3. Czy kolory Prowincji liczą się do rozpatrywania zdolności kart (np.
do osiągania Celów)?
Tak.
4. Jeżeli Prowincja zostanie usunięta z Imperium (za pomocą efektu
karty usuń) czy wciąż tracę 5 punktów na koniec gry?
Nie.

ARKUSZ IMPERIUM
1. Co oznaczają kolorowe obwódki na torach Postępu?
Zielony kolor oznacza bonusy otrzymywane na początku
gry, żółty oznacza otrzymywanie żetonów Postępu,
a czerwony bonusy rozpatrywane na koniec gry.

WYNALAZKI
1. Żegluga (ROTE062)
Maks. 4 oznacza 4 razy na grę (aby śledzić liczbę użyć,
możesz używać drewnianych komponentów biorąc je
z zasobów ogólnych i kładąc na tej karcie zawsze, gdy jej
używasz).

KARTY Z INNYCH DODATKÓW
1. Port (JAP060)
Nie otrzymujesz punktów za kolory Wynalazków.

