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E L Ő SZ Ó
David S. Anderson tollából, aki az Egyesült Államok-beli Radford Egyetem oktatója, az Amerikai Régészeti Intézet
előadója, a korai maja kultúra eredetének és fejlődésének kutatója, az Ahau társasjáték tanácsadója

“Az első maja piramisok, melyeket valaha láttam, Tikal ősi városának első és második számú
piramisai voltak. Ez a pillanat nem egy idegenvezetésen, vagy akár egy osztályteremben
következett be, hanem amikor éppen a lázadók csapatának szurkolt az egész mozi, amint
elmenekültek a birodalmiak elől a Halálcsillagról. Ugyan George Lucas döntése, hogy egy valódi
maja várost mutasson be a mára kultikussá vált Csillagok Háborújában, nem az egyetlen oka volt
annak, amiért maja régész lettem, a szóban forgó jelenet megismertette velem a dzsungel által
körbenőtt világot, melyben a maják éltek és virágoztatták föl kultúrájukat.
Attól a pillanattól kezdve, amint kiléptem a moziból, öröm és megtiszteltetés volt számomra
tanulmányozni a maja világ romjait és együtt dolgozni a maják mai leszármazottaival. A múltat
jöttem tanulmányozni a Yucatán-félszigetre; megérteni, hogyan éltek az emberek a dzsungelben,
miként építették a kolosszális épületeket, hogyan írtak részletes szövegeket hieroglifákkal, de
ennél sokkal többre bukkantam. Ahogy együtt dolgoztam valódi yucatec maja nyelvet beszélő
emberekkel, olyan társakat találtam, akiknek humora szívélyes, jóindulatú, és akik sohasem
mondtak nemet a kéréseimre - mindig új és új utakat találtak, hogyan segíthetnének. A maja
kultúra számomra mind a múltban, mind a jelenben egy nevetéssel, csodákkal és hatalmas
eredményekkel teli világot jelent.
Örömmel tölt el, hogy az Ahauban a maja háttér nem pusztán egy díszlet, hanem a játék szerves
része. Az Ahaun keresztül egy olyan világba nyerhettek betekintést, ami rendkívül közel áll a
szívemhez, és amit talán így nektek is kedvetek támad meglátogatni.
Jó játékot!”
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1 RULER

A maja civilizáció fénykorának hajnalán járunk. A
preklasszikus korszak múltjának homályába vesző
királyok és palotáik korát hátrahagyva egy új, élénk
korszak veszi kezdetét. A városok párjukat ritkító
szépségű épületekkel telnek meg, népességük pedig
soha nem látott tempóban növekszik. Regionális
hatalmak emelkednek föl és küzdenek a szűkös
nyersanyagokért, és más városállamok feletti
befolyásért, egyes városokkal szövetségeket kötve,
másokat szolgasorba döntve vagy növelve ellenségeik
táborát. Folyamatos háborúk pusztítják a földet,
vagyonok halmozódnak és folynak el, egész dinasztiák
emelkednek föl és buknak el. A túlélésért és a hatalmuk
megőrzéséért az uralkodóknak (maja nyelven ahau vagy
ajaw) nem csak saját alattvalóikat kell lenyűgözniük, de
a környékbéli városállamok lakóit is.
Ehhez nem elég viszkető tollas fejdíszeket viselni, és
nemesekből és papokból álló tanácsra támaszkodni:

ÁTTEKINTÉS
időről időre be kell bizonyítaniuk katonai
rátermettségüket, biztosítaniuk kell a létfontosságú
készleteket az éhínségek elkerülése érdekében,
és hatalmas erődítményeket kell létrehozniuk.
E monumentális építmények közé tartoztak a
piramistemplomok, melyeket egy-egy hatalmas
istenségnek szenteltek abban a reményben, hogy
elnyerjék kegyeiket, és melyek egyúttal az uralkodók
végső nyughelyeként szolgáltak, igazolva mindenki
számára isteni származásukat, amit k’uhul ahau néven,
vagyis istentől eredő uralkodóként emlegetnek.
Az Ahauban egy-egy maja uralkodói dinasztia tagjait
testesítitek meg, akik a hatalmuk kiterjesztésére
törekednek. A célotok az egész Yucatán-félszigetet
a befolyásotok alá vonni. A játék idejét k’atunban

mérjük, ami a maja naptár szerint egy közel 20 évet
felölelő periódus. A játék végén az a játékos győz,
akinek a legnagyobb hírneve van. A játékosok kártyákat
választanak ki, hogy uralkodójukat egy régióba
helyezzék, és onnan egy piramislapkát vegyenek el.
Ezután munkásokat helyeznek el szomszédos városokba,
hogy megidézzék a város istenét, és nyersanyagokat
termeljenek, vagy építsék piramisukat vagy a városukat.
Sokféle módon szerezhetsz hírnevet, és őrizheted meg
az örökkévalóságig az uralmadat: piramistemplomod
építésével, épület- és kincslapkákkal, katonai
összecsapások megnyerésével vagy az istenek kegyeinek
elnyerésével. Minden k’atun végén hírnevet kaphatsz az
alapján, hogy mely isteneket idézted meg, és a
játék végén a kincsekért és egy-egy város fölötti
többségért jár további hírnév. Csak egy játékos válhat a
legfőbb királlyá, hogy egyesítse a területeket, tartós békét
és jólétet teremtsen.

TARTOZÉKOK
75 NYERSANYAGKOCKA
15 db/ nyersanyag: kukorica (sárga), víz (kék),
obszidián (fekete), kakaóbab (barna), mészkő (fehér)

1 K’ATUN
JELÖLŐ
10 VÁROSLAPKA

15 NYERSANYAGLELŐHELY

5 HÍRNÉV LAPKA

5 ISTENSÉG-PONTOZÓLAP

60 PIRAMISLAPKA
12 db / istenség (2
fehér, 2 sárga, 2 barna, 2 kék, 2 fekete, 2
dzsóker)

17 KINCS LAPKA

6 RÉGIÓBÓNUSZ-LAPKA

9 FEGYVER LAPKA

1 DUPLA OLDALÚ JÁTÉKOSTÁBLA

6 SZEREPKÁRTYA

5 JÁTÉKMENET KÁRTYA

AZ 5 JÁT É K O S M I N D E G Y I K É N E K

1 ISTENSÉG-PONTOZÁS
KÁRTYA

15 ÉPÜLET LAPKA
1 ZSÁK A PIRAMISLAPKÁKNAK

EG YSZEMÉL YES J ÁT ÉKMÓ D ESE TÉ N

7 JÁTÉKOSJELÖLŐ KORONG

1 URALKODÓ

15 MUNKÁS

1 DUPLA OLDALÚ
JÁTÉKOSTÁBLA

6 RÉGIÓKÁRTYA

3

6 SZEMÉLYISÉGKÁRTYA

1 NYERSANYAGSZÁMONTARTÓ
KÁRTYA

1 EGYSZEMÉLYES
JÁTÉKMENETKÁRTYA
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ELŐKÉSZÜLE T E K
A JÁT ÉK ELŐ K É S Z Í TÉ S E
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Válasszátok ki a játéktábla azon
oldalát, amelyiken a játékosok száma
föl van tüntetve a táblán felül látható
pontozott kör valamelyikében.
Keverjétek össze a városlapkákat
és véletlenszerűen helyezzétek őket
képpel felfelé a helyükre (hatszögletű
helyekre).
Keverjétek össze a
nyersanyaglelőhelyeket és
véletlenszerűen helyezzétek őket
képpel felfelé a helyszínekre (körök a
városok között).
Keverjétek össze az 5 kezdő
Piramislapkát (melyeket egy
játékosszimbólum jelöl) és osszatok
egyet-egyet minden játékosnak. A
többi piramislapkát tegyétek a zsákba
és rázzátok össze. Ezután
húzzatok két piramislapkát képpel
felfelé helyezve minden régióba, a
négyszöggel jelölt helyekre.
Keverjétek össze az épületlapkákat
és húzzatok őket képpel felfelé, amíg
föl nem töltik a bal alsó sarkot a
játéktáblán. A maradékot tegyétek
képpel lefelé a tábla mellé.
Keverjétek össze a kincslapkákat
és osszátok ki őket képpel felfelé
az épületlapkák felé. A maradékot
tegyétek képpel lefelé a tábla mellé.
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Keverjétek össze a régióbónuszlapkákat, és véletlenszerűen, képpel
felfelé helyezzetek egyetegyet minden régióra a játéktáblán.
Amennyiben ketten vagy hárman
játszotok, csak öt régióbónusz-lapkát
használjatok föl. A nem használtakat
tegyétek vissza a dobozba.
Helyezzétek a fegyverlapkákat a
játéktábla mellé. Ez lesz a készlet.

10

Keverjétek össze az istenségjelölőket
és osszatok ki képpel felfelé egyetegyet minden istenség
templomához.

9

Helyezzétek a k’atun-jelölőt a k’atun-

10 sáv legfelső helyére.

Helyezzétek a hírnévjelölőket a nullás

11 pontra a hírnévsávon. Véletlenszerű

sorrendben helyezzetek egy-egy
játékosjelölőt minden színből a nullás
pontra a hírnévsávon.
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Helyezzétek az összes
nyersanyagkockát a játéktábla mellé.
Ez lesz az általános készlet.
Keverjétek meg a szerepkártyákat,
és képezzetek belőlük paklit annyi
kártyából, amennyi a játékosok száma
plusz egy. A nem használt kártyákat
helyezzétek vissza a dobozba, anélkül,
hogy megnéznétek azokat.
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J ÁT ÉKO ST ERÜ L ET EL Ő KÉ SZÍ TÉSE
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Minden játékos vegye magához a saját színében
az összes tartozékot (1 uralkodó, 7 játékosjelölő
korong, 15 munkás, 1 dupla oldalas
piramistábla és 6 régiókártya). Válasszatok a
játéktábla A és B oldala között, majd minden
játékos fordítsa a választott oldalt maga felé.
Kezdő játékosoknak az A-oldalt ajánljuk.

Minden játékos helyezze a játékos jelölő
korongját a hadi sáv legalsó szintje alá.
Keverjétek meg a játékmenetkártyákat, osszatok
egyet mindenkinek, majd mindenki vegye
el a kártya alján jelölt három nyersanyagot az
általános készletből. Ezeket tegyétek a játéktábla
mellé, saját készletet létrehozva.
Ha már gyakorlottak vagytok, válasszatok
kezdőjátékost, majd órajárásnak megfelelő
sorrendben minden játékos válasszon három
különböző színű nyersanyagot a személyes
készletébe.

3

Régiók és városok
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A játéktáblán régiók és városok helyezkednek
el. 5 vagy 6 régiót láthattok a táblán, amiket
utak választanak el egymástól. A 10 várost
a városlapkák jelzik, amiket szintén az
előkészületek során helyeztek el a táblán.
Minden istenségnek két városa van.
Minden város két vagy három régió között
helyezkedik el, és e régiókkal szomszédosnak
tekintendők.
Azok a városok szomszédosak egymással,
amiket szárazföldi (fehér vonal) vagy vízi
(kék vonal) útvonal köt össze.

J Á T É KME N ET
A játék meghatározott számú k’atunból
(korszakból) áll. Minden k’atunon belül egy
vagy több forduló zajlik le, attól függően,
mikor váltjátok ki a k’atun végét. A játék
minden esetben addig tart, amíg valamelyik
játékos föl nem építette a piramisát vagy 3
k’atun el nem telt.
Minden kör mozgás és akció fázisból áll. A
mozgás fázis alatt a játékosok egyszerre
választanak a kezükben lévő kártyák közül,
eldöntve ezzel, hogy melyik régiót szeretnék
megcélozni az uralkodójukkal.
Az ezáltal kialakuló, több uralkodó közötti
konfliktust föl kell oldani. Majd minden
játékos felvesz a régiójában található
piramislapkák közül egyet.
Az akció fázis alatt minden játékos egy
munkást helyezhet le a régióval szomszédos
városba, megidézheti a város istenét és
nyersanyagot termelhet vagy építhet. A
k’atun végeztével beköszönt a k’atunünnepség, amely során a megidézett
istenségek hírnevet ajándékoznak a
játékosoknak.
Nyersanyagok
Ötféle nyersanyag szerepel a játékban (a
sárga a kukorica, a kék a víz, a fekete az
obszidián, a barna a kakaóbab, a fehér a
mészkő), amiket az öt különböző szín jelöl. A
nyersanyaglelőhelyek színben megegyeznek
a rajtuk termelt nyersanyaggal. Amikor
nyersanyaghoz jutsz, vegyél el egy színben
passzoló kockát az
általános készletből és helyezd a táblád mellé
a személyes készletedbe. Egy nyersanyag
felhasználásához rendelkezned kell az adott
nyersanyaggal a személyes készletedben.
Helyezd vissza a felhasznált nyersanyagot az
általános készletbe. A személyes készleteden
belül akárhány nyersanyagod lehet.
Hírnévlapkák
Ha eléred a 100
hírnévpontot, vegyél el egy
hírnévlapkát és helyezd a
játékostáblád mellé, a 100+
oldalára. Ha eléred a 200
hírnévpontot, fordítsd meg
a hírnévlapkát, hogy a 200+
oldala legyen felül.

MO Z GÁ S F Á Z IS
A mozgás fázis az alábbi lépésekből áll,
ebben a sorrendben:
1. Régióválasztás
2. Konfliktusok feloldása
3. Piramislapkák felvétele
1. Régióválasztás
Minden játékos egyszerre választ két
régiókártyát a kezében lévő lapok közül. Az
egyiket képpel lefelé helyezzétek a játékostábla
bal oldalára; ez a kártya mutatja majd, melyik
régiót céloztátok meg az uralkodóval. A másik

kártyát szintén képpel lefelé a tábla jobb
oldalára tegyétek; ez a kártya mutatja a katonai
erőtöket a lehetséges konfliktusok során.
2 vagy 3 fős játék esetén a 6-os számú kártyák
csak jobbkezes kártyaként használhatók.
Miután minden játékos kiválasztotta a két
kártyáját, fordítsátok őket föl és lépjetek
az uralkodókkal a bal kéz felőli kártyával
kiválasztott területekre.
2. Konfliktusok feloldása
Amennyiben több játékos célozza meg
ugyanazt a régiót, konfliktus alakul ki, melyet
a legnagyobb katonai erővel rendelkező
játékos nyerhet meg. A játékosok katonai
ereje egyenlő a jobb kéz felőli kártyán látható
értékkel, amihez hozzá kell adni minden
birtokolt fegyverlapka számát.
Egyenlőség esetén az a játékos nyer, akinek
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jelölője hátrébb van a hírnévsávon. Amennyiben
a jelölők egy helyen állnak a hírnévsávon, az
a játékos nyer, akinek legfölül van a jelölője.
Jelölőjét a rakás aljára helyezi.
Amikor megnyersz egy konfliktust, egy
mezővel följebb léphetsz a jelződdel a hadi
sávodon.
Valahányszor előrehaladsz a hadi sávodon
(konfliktus által vagy más módon), megkapod
azt a jutalmat, ami azon a mezőn látható,
amelyiken a jelződ befejezi a mozgását. (Lásd a
2. függeléket a hadi sáv jutalmairól.) A legfelső
jutalom csak egyszer kapható meg a játék
során. A következő alkalommal, amikor a hadi
sávon előrehaladnál, hagyd a jelzőt ezen a
ponton, és válaszd bármelyik jutalmat egy
alacsonyabb mezőről.
Az a játékos, aki elvesztette a konfliktust,
az uralkodóját egy új, szomszédos, más
uralkodó által el nem foglalt régióra köteles
átmozgatni. Amennyiben nincs ilyen régió,
bármelyik szabad régióra átléphet. Amennyiben
több játékos is veszít a konfliktus során, a
közülük legmagasabb katonai erővel rendelkező
választ először régiót.

Példa: A zöld, piros és a lila játékos mind a hármas
régiót választotta. Jobb kéz felőli kártyáik alapján
a zöld játékosnak 6, a pirosnak 2, a lilának pedig
szintén 2 ereje van. Fegyvere egyiküknek sincs, így
a zöld játékos nyeri a konfliktust. Azon nyomban
följebb léphet a hadi sávon, és megkapja az érintett
mezőn elérhető jutalmat. A piros és a lila játékosnak
új, még üres, szomszédos régióra kell átlépnie. A
piros játékos választ először, lévén a piros játékos
jelölője a lila mögött van a hírnévsávon. A piros
játékos átviszi az uralkodóját a 2-es régióra, majd a
lila a 6-osra.

3. Piramislapkák felvétele
Vegyetek el egyet az uralkodótok
által elfoglalt régióban található
két piramislapkából, és tegyétek a
játékostáblátok melletti készletbe. Az a
játékos kezdje, akinek az uralkodója a
legalacsonyabb számú területen áll éppen. A
lapkákat minden forduló végén újratöltjük.
(Lásd. a forduló végét a 8. oldalon).

A KC I ÓF Á Z I S
A legalacsonyabb számú területen álló
játékos kezd, majd minden további játékos
az alábbi akciókat hajtja végre, ebben a
sorrendben:
1. Munkáslehelyezés
2. Istenségidézés
3. Termelés vagy építkezés
4. Kártyák újrahúzása
A 2-es és a 3-as lépés opcionális.

Egy városban összesen 7 munkás lehet.
Amennyiben ezen korlátozások miatt nem
tudsz munkást lerakni egy szomszédos
területre, még mindig lehelyezhetsz egy
munkást, de veszítesz ezért 5 hírnévpontot.
A játékosok hírnévpontjainak száma
nem lehet negatív; ha 0 alá menne az
érték, nullázd le a hírneved, de helyezd le
ugyanúgy a munkást.
Régióbónuszok
Amennyiben munkásaiddal elsőként veszel
körbe egy régióbónuszt tartalmazó régiót,
elveheted a bónuszjelölőt az adott régióból. A
lapkán szereplő bónuszt rögtön megkapod.
Ezután helyezd a lapkát a jobb kéz felőli
kártyád felé, a fegyver oldalával felfelé. (Lásd
a 2. függeléket a régióbónusz jutalmairól!)

1. Munkáslehelyezés
Helyezd le egy munkásodat az egyik olyan
városba, amely az uralkodód által elfoglalt
régióval szomszédos. Ha nincs elegendő
munkás a személyes készletedben, előbb
vegyél át egyet a sajátjaid közül egy másik
városból.

2. Istenségidézés
Megidézheted annak a városnak az
istenségét, ahova ebben a körben lehelyezted
a munkásodat, majd végrehajthatod azt az
akciót, vagy megkaphatod azt a jutalmat, amit
a megidézett istenség. (Lásd az 1. függelékben
az istenségek képességeit.) A megidézett
istenség ereje egyenlő a piramisodban az adott
istenség lapkáinak számával.
Eldobhatsz tetszőleges számú, az istenség
jelét tartalmazó lapkát a készletedből, hogy
növeld az akció erősségét. Amennyiben
nincsen az istenség jelének megfelelő lapkád
a piramisodban vagy a készletedben, amiket
eldobhatnál, nem tudod megidézni az adott
istenséget.
Helyezd a játékosjelölő korongodat a
megidézett istenség pontozólapjától jobbra,
a legbaloldalibb helyre, feltéve, hogy az
adott istenség legalább egy lapkája be
van építve a piramisodba. A helyen jelölt
hírnévpontot rögtön megkapod.
A jelölőd elhelyezkedésétől függően fogsz
hírnévpontokat kapni a k’atun végén. (Lásd a 4.
függeléket az istenség pontozólapokról!)
Akárhányszor megidézheted akármelyik
istenséget a játék során, ám mindössze egyszer
helyezheted egy jelölődet egy templomhoz
minden k’atun során.

3. Termelés vagy építkezés
Példa: A bézs játékosnak az 1-es régióval
szomszédos minden városban van egy-egy
munkása, így elveheti a régióbónuszt az 1-es
régióból. Jutalma, hogy ingyen beépíthet egy
piramislapkát a készletéből.

Lehelyezési korlát: az egy városon belüli
munkásaid maximális száma egyenlő a
piramisodba beépített, a város istenségével
azonos jelű lapkák számával + 1.
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Legelőször is döntsd el, hogy termelsz vagy
inkább építkezel.
Termelés
Kimeríthetsz egy nyersanyaglelőhelyet,
mely szomszédos azzal a várossal,
ahol a köröd első lépéseként munkást
helyeztél le. A nyersanyaglelőhellyel
szomszédos minden munkás után elvehetsz
egy nyersanyagot az általános készletből;
a nyersanyaglelőhely színe határozza
meg, melyikből vehetsz. Ezután tedd át
a nyersanyaglelőhelyet a tábláról a bal
szélső üres helyre a naptárban (a tábla
tetején lévő bal felső sarokban található
körbe). A kimerített nyersanyaglelőhely
az adott k’atunon belül már nem ad több
nyersanyagot.

Példa: A piros játékos úgy dönt, kimeríti a fekete,
obszidián-lelőhelyet, mivel azzal a várossal
szomszédos, ahova a piros játékos éppen munkást
helyezett. A piros játékosnak három munkása
szomszédos a nyersanyaglelőhellyel, így hármat
vehet el a fekete nyersanyagból. A fekete nyersanyaglelőhelyet ezután a naptár bal szélső üres
helyére teszi át.

Építkezés
Nyersanyagok kitermelése helyett építkezhetsz
is. Annyi lapkát építhetsz, amennyi a
munkásaid száma abban a városban, ahová a
köröd első lépéseként munkást helyeztél le.

Kereskedés: Ha olyan nyersanyagot
kellene felhasználnod, amivel nem
rendelkezel, a hiányzó nyersanyag
helyett felhasználhatsz két bármilyen
más típusú nyersanyagot.

Ahhoz, hogy egy piramislapkát építs be a
készletedből a piramistemplomod 1./2./3./4.
emeletére, 1/2/3/4 nyersanyagot kell
felhasználnod a beépített lapka színében.
Helyezd a piramislapkát egy olyan üres mezőre,
ami alatt közvetlenül két másik lapkahely
nem üres. Ahhoz, hogy piramislapkát építhess
a 3. emeletre a piramistemplomodban,
rendelkezned kell legalább 1 épületlapkával.
Ahhoz, hogy piramislapkát építhess a
4. emeletre a piramistemplomodban,
rendelkezned kell legalább 2 épületlapkával.
Ennek ellenére építhetsz a 3. vagy 4. emeletre,
ha már nincs elvehető épületlapka.
Mikor lehelyezel egy piramislapkát, 1

hírnévpontot kapsz minden szomszédos
lapka után, aminek a színe vagy az
istenségszimbóluma megegyezik a
lehelyezett lapkáéval (2 hírnévpontot,
amennyiben mind a szín, mind a szimbólum
azonos). Amennyiben jutalom jár az adott
helyre történő építésért, ezt a jutalmat azonnal
megkapod a 2. függelékben részletezettek
szerint.
Azok a piramislapkák, amiken az összes
nyersanyag színe szerepel, jokernek
számítanak, és tetszőleges színű nyersanyaggal
építhetők meg. Helyezz egy nyersanyagkockát a
választott színből a lapkára, és innentől kezdve
a játék végéig ez marad a beépített joker-lapka
színe.
Egy épületlapka megépítéséhez használd
föl egy, a kínálatban szereplő épületlapkán
jelzett nyersanyagokat, és helyezd a lapkát
a játékostáblád alján a bal szélső üres
épületlapka helyre. A helyen látható jutalmat
rögtön megkapod. Minden épületlapka

azonnali bónuszt vagy folyamatos
képességet ad, amit egyből felhasználhatsz
(lásd a 4. függeléket a részletekért). Egy
játékosnak legfeljebb négy épületlapkaja
lehet.

A kincslapkák építéséhez használj fel két
azonos színű nyersanyagot, majd vegyél egy
lapkát a kínálatból, és helyezd a lapkát a
piramisod mellé. A játékban kétféle kincs
van: halotti maszkok sötétbarna háttérrel és
szobrocskák sötétsárga háttérrel. Továbbá
vannak joker-kincsek, melyek
a játék végi pontozás során
bármelyik típusnak számíthatnak.
A játék végén mind a maszkok,
mind a szobrocskák után
4. Kártyák újrahúzása
Ha kevesebb, mint két kártya van a
kezedben, vedd vissza az összes eldobott
kártyádat, valamint azokat, amiket ebben a
körben kijátszottál. Minden egyéb esetben
dobd el az ebben a körben kijátszott
kártyáidat képpel felfelé egy személyes
dobópakliba a játékostáblád mellé. Az
eldobott kártyák nyílt információnak
számítanak, képpel felfelé kell tárolnod
ezeket.
2 vagy 3 fős játék esetében akkor is vedd
vissza az összes kártyádat a kezedbe, ha a
kezedben csak 6-os vagy annál magasabb
számmal rendelkező kártyák vannak.

Forduló vége

Példa: A piros játékos egy épületlapkát épít,
elvéve azt a kínálatból, felhasználja a lapkán
feltüntetett 4 nyersanyagot, és kap egy szabadon
választott nyersanyagot az általános készletből
az adott helyre történő építkezésért jutalomként.
Ezután a játékos a barna napistenlapkát építi a
piramistemploma 3. emeletére, és ezért 3 kakaót
fizet. Az alatta lévő két barna lapka megegyezik
a most épített lapka színével, és egy másik alatta
lévő lapka is megegyezik a szimbólumával, ezért a
játékos azonnal 3 hírnévpontot kap. A piros játékos
szintén azonnal 4 hírnevet kap azért, mert a piramis
3. emeletén lévő mezőre épít.
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Mikor minden játékos befejezte az akció
fázist, töltsétek föl az összes lapkahelyet a
játéktáblán oly módon, hogy 2 piramislapka
jusson minden régióba, és 4 épületlapka,
valamint 3 kincslapka legyen a kínálaton.
Amennyiben a piramislapkákat tartalmazó
zsák teljesen kiürül, rakjátok vissza az
eldobott lapkákat, keverjétek meg őket és
a továbbiakban húzzatok a zsákból. Ha
még mindig van üres piramislapkahely, a
legtöbb piramislapkát felhalmozó játékos(ok)
köteles(ek) személyes készletükből eldobni
annyi lapkát, hogy a játéktáblát teljesen
föl lehessen tölteni. A k’atun-ünnepség
elérkeztével (lásd. 9. oldal) pontozásra kerül
sor. Ha még nincs ünnepség, új forduló
kezdődik a mozgás fázissal.

A JÁT ÉK VÉGE É S A
VÉGSŐ PONT OZ Á S

EGY KORSZAK VÉGE:
K’ATUN-ÜNNEPSÉG

A játék a 3. k’atun végéig tart, vagy annak
a fordulónak a végéig, amiben bármelyik
játékos befejezi a piramist, attól függően,
hogy melyik következik be előbb. Mindkét
esetben tartsd meg k’atun-ünnepséget, majd
jöjjön a játék végi pontozás.

A k’atun-ünnepség az alábbi módokon
váltható ki:
(A) amikor a naptáron a játékosok számát
jelző mezőre felkerül egy nyersanyaglelőhely;
(B) a játékostáblán 5 vagy kevesebb
nyersanyaglelőhely maradt,
(C) vagy ha egy játékos befejezte a piramisát.
Fejezzétek be az aktuális fordulót, majd
hajtsátok végre a katun-ünnepséget az
alábbiak szerint:

Végső pontozás
- Kincslapkák: minden játékos alábbi
számú hírnévpontot kap az összegyűjtött
maszkok és szobrocskák száma alapján:

1. Léptesd a k’atun-jelölőt eggyel lejjebb a
k’atun-sávon.
2. Pontozz le minden templomot: minden
játékos, aki játékosjelző korongot helyezett
el egy templomban, hírnévpontot szerez az
adott istenség-pontozólap alapján (lásd a 3.
függeléket).
3. Keverd meg a kimerített
nyersanyaglelőhelyeket, és véletlenszerűen
helyezd el ezeket a játéktábla minden üres
nyersanyaglelőhely mezőjére (körére).
4. Tedd vissza a játékosjelölő korongokat
a táblán lévő templomokból a személyes
készletedbe.

Példa: egy nyersanyaglelőhely került a kétjátékosszimbólumra a naptárban, ami azt jelenti, hogy
véget ért az első k’atun ebben a kétfős játékban. A
játékosok a következőképpen szereznek hírnevet:
1. Az Esőisten a legnagyobb piramis lapkáinak
száma alapján ad hírnévpontokat. A
legnagyobb piramis lapkáinak száma 4. Ezért a
bézs és a piros játékos is 4-4 hírnévpontot
szerez.
2. A Jaguáristen egy olyan játékos hadisávlépéseiért és fegyverei alapján ad hírnevet, aki
e kettőből összesítve a legtöbbet birtokolja. A piros
játékos 2-t lépett előre a hadi sávján, és
egy
fegyvere is van. Ezért a bézs játékos 3 hírnévpontot
szerez.
3. A Napisten a legnagyobb személyes készletben
lévő erőforrások száma alapján ad
hírnévpontokat. A legnagyobb ilyen személyes
készlet 6 nyersanyagkockát tartalmaz. A
piros
játékos 6 hírnévpontot szerez.

1
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7+
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12

17

23

29

Példa: a bézs játékos egy szobrocskát, két halotti
maszkot és egy joker-kincslapkát gyűjtött össze,
aminek alapján összesen 10 hírnévpontot kap.

Városok: minden város 5 hírnévpontot
ad annak a játékosnak, akinek a legtöbb
munkása van ott. Döntetlen esetén minden
érintett játékos 2-2 hírnévpontot szerez.

Példa: A narancssárga játékos 5 hírnévpontot kap,
mivel övé az egyetlen munkás Tikalban. A bézs
színű játékos 5 hírnévpontot kap, amiért Seibalban
van a legtöbb munkása, és 5 hírnévpontot azért
is, mert övé az egyetlen munkás Caracolban. A
narancssárga és a bézs színű játékosok mindegyike
2-2 hírnévpontot kap, mivel holtversenyben vannak
Yaxchilánban.

A legnagyobb hírnévvel rendelkező játékos
nyer. Döntetlen esetén az a játékos nyer, aki
a legtöbb lapkát (piramislapkát, épületet és
kincset) építette. Ha a végeredmény továbbra
is döntetlen, a holtversenyben lévő játékosok
osztoznak a győzelmen.
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1 . F Ü GG EL É K :

ESŐISTEN (CHAAC)

NAPISTEN (KINICH AHAU)

ISTENSÉG KÉPESSÉGEK
Lásd a 7. oldalon az istenidézés részleteit.
Emlékeztetőül: az isten által megidézett
akció ereje megegyezik a piramisodban
lévő, egyező lapkák számával, plusz a
tartalékodból eldobott, egyező lapkák
számával.

FŐISTEN (ITZAMNA)

?

Minden megidézéshez használt Napistenlapkáért kapsz 1 hírnévpontot, és
visszavahetesz a kezedbe egy eldobott
kártyát vagy egy a körben kijátszott kártyát.
Akkor is használhatod egy szerepkártyát ebben
a körben, ha visszavetted azt a kezedbe a
Napisten megidézésével.

Példa: a lila játékos elhelyezett egy munkást
egy Esőisten-városban, megidézve az Esőistent.
A játékosnak van egy kék Esőisten-lapkája a
piramisában, és eldobott egy fehér Esőisten-lapkát,
ezért elvesz egy kék és egy fehér nyersanyagkockát
az általános készletből.

Vegyél el egy piramislapkát, plusz 1 piramislapkát minden akcióerő után. Minden lapka a
játéktábláról vagy a húzózsákból vehető el.

?

Vegyél el a megidézett Esőisten-lapka
színével megegyező nyersanyagkockát az
általános készletből.

JAGUÁRISTEN

Példa: A lila játékos három Napisten-lapkát aktivál,
3 hírnevet szerez, és visszaveszi kezébe az ebben a
körben kijátszott 2 kártyáját.

TOLLASKÍGYÓ

?
Mozgasd egy vagy több munkásodat
bármelyik városból egy szomszédos városba.
Annyi mozgatásod van, amennyi a megidézett
Jaguáristen ereje. A köröd első lépéseként
lehelyezett munkás nem mozgatható.
Ugyanazt a munkást többször is mozgathatod.
Mozgatáskor a lehelyezési korlátok a
célvárosra vonatkoznak (lásd a 7. oldalon).
Akkor is elvehetsz egy régióbónuszlapkát, ha
a Jaguáristen igénybevételével van legalább
egy munkásod minden városban, mely
egy régióbónuszlapkát tartalmazó régióval
szomszédos. Ily módon akkor vehetsz el egy
vagy több régióbónuszlapkát, miután befejezted
a munkásaid mozgatását.

Példa: a zöld uralkodó egy munkást helyezett
Tikalba, aktiválva a játékos két főistenlapkáját.
A játékos elveszi a Tollaskígyó joker-lapkát az 1.
régióból, a fekete Tollaskígyó lapkát a 3. régióból, és
végül húz egy piramislapkát a zsákból.

+ 3

Példa: a piros játékos egy munkást helyezett le
egy Jaguár-városban, megidézi a Jaguáristent,
aktiválva az egyetlen Jaguáristen-lapkát a piramis
templomában. A piros játékos áthelyezi munkását
egy szomszédos városba.
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Vedd le az egyik munkásodat egy városból, kivéve
egy Tollaskígyó-városban lévő munkásodat. Ha nem
tudsz levenni egy ilyen munkást, nem idézheted
meg ezt az istent. 3 hírnevet kapsz minden, a
megidézéshez használt egyedi színű Tollaskígyólapkáért. 2 hírnevet kapsz minden olyan használt
lapkáért, aminek színe megegyezik egy másik, az
idézéshez használt lapkáéval.

= 7
Példa: A zöld játékos elhelyezett egy munkást
Uxmalba, mely a Tollaskígyó városa. Ezután a
játékos megidézi a Tollaskígyót, leveszi munkását
Chichen Itzából, és 7 hírnevet kap a megidézéshez
használt fehér és 2 kék Tollaskígyó-lapka alapján.

2. F Ü G GE LÉ K

Válassz egy kincslapkát a
kínálatból vagy a pakliból.

HADI SÁV, PIRAMIS ÉS RÉGIÓS
BÓNUSZJUTALMAK

Szerezz 2 hírnevet minden
egyes fegyveredért, beleértve az
épületeken lévő fegyvert is.

Azonnal építs meg egy
piramislapkát a tartalékodból
ingyen.

Eldobhatsz egy erőforrást a
személyes készletedből, hogy a
kínálatból épületlapkát építs.
Ezzel a bónusszal nem építhetsz
labdateret.

Azonnal építs meg egy
épületlapkát a kínálatból ingyen.
Azonnal meríts ki egy
nyersanyaglelőhelyet bárhol a
játéktáblán (és vedd magadhoz
az erőforrásokat a 7. oldalon
leírtak szerint). Helyezd ezt a
nyersanyaglelőhelyet a naptár
helyett a játéktábla mellé.
Helyezz le egy munkást bármely
városba, figyelmen kívül hagyva
a lehelyezési korlátozásokat (a
részleteket lásd a 7. oldalon).
Lépj előre kétszer a hadi sávon
a jelölőddel. Csak azon a mezőn
nyerheted el a jutalmat, ahol a
jelölőd befejezi a mozgást.

Tedd a játékjelző korongodat
a bal szélső szabad helyre
bármelyik templom mellé,
anélkül, hogy megidéznéd az
istent.
Azonnal vegyél magadhoz egy
tetszőleges nyersanyagot az
általános készletből.

?

Vegyél a kezedbe egy
szerepkártyát. A szerepkártyák
leírását lásd az 5. függelékben.
Lépj előre a jelződdel a hadi
sávon, és a szokásos módon
szerezd meg a jutalmat.

?

Azonnal szerezd meg a körön
belül jelzett hírnevet.

3. F ÜGGE L É K
ISTENSÉG-PONTOZÓLAPOK
Emlékeztetőül: minden templom a játék
globális státusza alapján ad hírnevet, nem
feltétlenül a játékos saját teljesítménye
alapján.
Azon játékos hadi sávon tett
lépéseinek és fegyvereinek száma, aki e kettőből együttesen a
legtöbbet birtokolja.
Nyersanyagkockák száma a
legnagyobb személyes nyersanyagkészletben.
A piramislapkák száma a
legnagyobb piramisban.
Egy játékos tulajdonában
lévő legtöbb épületlapka és
kincslapka száma.
Munkások száma a két
legnépesebb városban (a két
legtöbb munkással rendelkező városban).
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4. F ÜGGE L É K:
ÉPÜLET LAPKÁK

Őrtorony: vedd el a
jelzett számú fegyvert
az általános készletből.

Labdatér: amikor megépíted
ezt a lapkát, a hadi sávon
elhelyezett jelződ alapján
nyerd el a jutalmat. Vegyél
egy fegyvert is az általános
készletből.
Városkapu: minden
akciófázisban te leszel az
első játékos, függetlenül az
uralkodód pozíciójától.

Kapu: az akciófázisodban
a húzópakliból egy
piramislapkát húzhatsz.

Piac: az építkezés során
legfeljebb 3 nyersanyagot
helyettesíthetsz bármilyen
más nyersanyaggal.

Kincspiac: amikor egy
kincslapkát építesz vagy
szerzel, azonnal szerezz
3 hírnévpontot is (a játék
végén a műtárgyakból
szerzett hírnéven felül).

5. F ÜGGE L É K :
Palota: 3 további
hírnévpontot ad a játék
végén minden olyan
városért, ahol a legtöbb
munkásod van.

Királyi palota: minden
döntetlent megnyersz,
beleértve a játék közbeni
konfliktusokat és a
várostöbbséget a játék
végén.
Akropolisz: ha a mozgás
fázis végén az uralkodód
által elfoglalt régióval
szomszédos városokban
neked van a legtöbb
munkásod, szerezz 3
hírnévpontot.
Királyi emlékmű: mostantól
1 helyett 2 hírnévpontot
kapsz minden egyező jelű
vagy színű szomszédos lapka
után, amikor beépítesz egy
lapkát a piramisodba.
Istenek kegyelme: ha az
akciófázis „termelj vagy
építs” lépésében termelsz,
eggyel több nyersanyagot
kapsz.

Óriás sztélé:
ha az akciófázis „termelj
vagy építs” lépésében
építesz, eggyel több
lapkát építhetsz meg.

S ZEREPKÁRTYÁK
Ha beépíted a szerepkártya-jutalmat mutató
mezőt a piramisodban, vedd el a rendelkezésre
álló szerepkártyákat. Válassz egyet, és vedd
azt a kezedbe. Tedd vissza a megmaradt
szerepkártyákat képpel lefelé a játéktábla
mellé. Minden játékosnak csak egy
szerepkártyája lehet. A szerepkártyák
bal vagy jobb oldali kártyaként is
kijátszhatók, az egyetlen kivétel a
8. oldalon található szabály két-három
fős játék esetén. Minden szerepkártya egyedi
különleges képességgel rendelkezik, amit csak
abban a fordulóban használhatsz, amelyikben
kijátszottad.

FŐPAPNŐ
Képesség:bármelyik
istenséget
megidézheted, azaz
nem feltétlenül
csak azon város
istenségét, amelyikbe
ebben az akció
fázisban lehelyezted a
munkásodat. Adj hozzá
1-et a megidézett isten
erejéhez. A pluszerő az általad választott
bármely színre vonatkozhat, ha a hatás a
színt is figyelembe veszi.

ÉPÍTŐMESTER

Képesség: ha
piramislapkát,
épületlapkat vagy
kincslapkát építesz,
minden építés egy
nyersanyaggal
kevesebbe kerül.

HADVEZÉR
Képesség: miután az
összes játékos felfedte
lapjait a mozgás
fázisban, de még a
konfliktus feloldása
előtt uralkodódat
áthelyezheted bármely
szomszédos területre
(akár egy másik játékos
uralkodója foglalja,
akár nem).

QUEEN
Képesség:
lehelyezhetsz egy
további munkást
abba a városba, ahol
a másik munkásodat
is lehelyezted. A
lehelyezési korlátok itt
is érvényesek.

KERESKEDŐ
Képesség: ha úgy
döntesz, hogy termelsz,
a játéktáblán bárhol
kimeríthetsz egy
nyersanyaglelőhelyet,
azaz nem feltétlenül
csak azon munkás
mellett, akit ebben a
körben lehelyeztél. Az
általános készletből 2 további nyersanyagot
is kapsz, az általad választott szín(ek)ben.
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TÁNCOS
Képesség:

megidézhetsz egy
másik istent ahelyett,
hogy termelnél vagy
építenél ebben az
akció fázisban.

