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Teotihuacan felpörgetve akciókkal! A város folymatosan bővül és 
növekszik, vonzza a közeli területek lakosait, hogy Teotihuacant 
új otthonukká tegyék. Felépült az új, dicsőséges templom, mely 
vonzza a helyi kormányzókat, hogy keressék az istenek áldását, 
ahogy folytatják a város építését és díszítését. A gyors haladás-
sal új kihívások is megjelennek, ahogy az emberek beáramlása 
és tevékenységük szükségessé teszi az alkalmazkodást az évadok 
változásához.

Fedezz fel új lehetőségeket, hogy gazdagítsd és kibővítsd a
játékélményt! A Teotihuacan: Late Preclassic Period moduláris
kiegészítő a Teotihuacan: City of Gods-hoz és szükséges hozzá
az alapjáték is. Az összes ebben lévő modul kompatibilis
egymással, és használható külön vagy együtt is.

Ha bármi ebben a játékszabályban ellentmondásban van az
alapjáték szabályaival, ez a szabály az érvényes.

▪ 3 új akciótábla

▫ Nemesek (6) akciótábla       templom oldalsávval.

▫ Építészet (7) akciótábla

▫ Fejlesztés (8) akciótábla

▪ 1 lapkatábla

▪ 8 évadlapka

▪ 16 pap- és papnőlapka (10 játékoslapka, 6 Teotibot lapka)

TARTOZÉKOK

ÁLTALÁNOS 
MEGÁLLAPÍTÁSOK
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▪ 1 kiegészítő játéktábla

▪ 8 fakorong 4 színben (játékosonként 2)

▪ 16 imádó fafigura 4 színben (játékosonként 4)

1. 

A modulok listája

▪ Papok és papnők (M1): Az odaadó imádók különleges 
hatásokat és képességeket nyújtanak.

▪ A fejlesztés magassága (M2): A kiegészítő tábla és az új 
templom friss kihívást nyújtanak.

▪ A fejlődés évadjai (M3): A különböző hatások befolyá-
solják az összes évadot és napfogyatkozást.

▪ Építészet (M4): Megújult tervek a Nappiramis szépítésére.

▪ Fejlesztés (M5): Építs piramist az új mérnöki technikák 
használatával.

Új komponensek

Az összes játékos a imádó fafigurákat használja a fakorongok
helyett a templomsávokon való haladás jelzésére.

A pontozósávon, a Holtak útján és a piramissávon továbbra is a
fakorongokat használjátok.

A játékosok a maradék fakorongjaikat használják technológia-
jelzőként, hogy jelezzék a képességeket, amiket a kiegészítőtábla
templomain tüntettek fel, ha az a modul játékban van.

Az egyes modulok szabályai vázolják a játékelőkészítés mó-
dosításait, anélkül, hogy megismételnék az alapjáték szabályait.

Első játék
a Teotihuacan: Late Preclassic Perioddal

Azt javasoljuk, hogy  első néhány játékot a kiegészítő-
vel 1 vagy 2 modullal játsszátok egyszerre, mivel minden 
modul egyedi kihívásokat tartalmaz. Ha mind az öt modult 
egyszerre vezetitek be, megsemmisítő kihívást jelenthet, 
mielőtt gyakorlatot szereznétek ezzel a kiegészítővel.

MODULÖSSZEFOGLALÓ & 
TARTOZÉKHASZNÁLAT
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Ez a modul asszimetrikus játékos képességeket vezet be papok és 
papnők, a sok teotihuacani istenséget imádók formájában. Min-
den ilyen karakter egyedi hatást vagy különleges hasznot nyújt a 
játék folyamán.

Tartozékok
▪ 16 pap- és papnőlapka (10 játékoslapka, 6 Teotibot lapka)

Játékoselőkészítés
A kezdőlapkák kiválasztása után keverjétek meg a 10 pap és
papnő játékoslapkát és osszatok minden játékosnak 2-2-őt.

Minden játékos egyszerre válassza ki az egyiket, amit megtart,
a másokat tegye vissza a játékdobozba.

Nézzétek meg a függeléket a pap- és papnőlapkák állandó
hasznának magyarázatáért.

Teotibot: Szóló szabályok
Az előkészítéskor keverd meg a 6 Teotibot pap- és papnőlapkát,
és ossz egyet Teotibotnak.

A tekintélyes, narancs színű negyedik templom is bekerül a 
játékba. A többi templomtól eltérően, amik egyszeri bónuszt ad-
nak, valahányszor haladtok rajtuk, a narancstemplom lehetővé 
teszi, hogy válassz egy állandó, erős képességet. Ugyan a többi 
templomhoz képest kevesebb lehetőséged van ennél a templom-
nál a haladásra, de a jutalom megéri az erőfeszítést.

Tartozékok
▪ Kiegészítő játéktábla

▪ Az új nemesek (6) akciótábla a templomsávval

▪ Extra fakorongok minden játékosnak

Játéktábla-előkészítés
Tedd a kiegészítő táblát a fő játéktábla mellé. Amikor lerakod a
felfedezés- és templombónusz-lapkákat, ne felejtsd el lerakni
ezeket a lapkákat a templom megfelelő helyeire is.

Mielőtt megkevered az akciótáblákat, cseréld le az alapjáték
nemesek (6) akciótábláját az új nemesek (6) akciótáblára.

Játékoselőkészítés
Minden játékos tegye egy-egy imádóját mindegyik templom legalsó
lépcsőfokára. A fakorongokat a következőkre használjátok:

▪ Különleges képességjelző: 6 korong;

▪ Technológiajelző: 6 korong;

▪  Piramis, Holtak útja és pontozósáv: 3 korong.

A narancstemplom
Az új narancstemplom       funkciója ugyanaz, mint a többi
templomnak a játékban, de csak korlátozott lehetőséged van a
haladáshoz a narancstemplomon:

▪ A nemesek (6) akciótábla imádásmezője lehetőséget ad arra,
hogy imádj a templomnál.

▪ A        templom haladásikon használható bármelyik templo-
mon haladáshoz, beleértve a -t is. .

Amikor olyan lépcsőre lépsz, ami különleges képességet ad
Neked, válassz egy megfelelő szintű (I/II/III) képességet, és tedd
az egyik különleges képességjelződet (fakorongodat) a válasz-
tott képesség mellé, hogy jelezd, ez a képesség már megvan Ne-

1. MODUL - PAPOK ÉS 
PAPNŐK

2. MODUL - A FEJLESZTÉS 
MAGASSÁGA



5

ked a játék hátralévő részében. Nézzétek meg a függeléket a
különleges képességek állandó hasznának magyarázatáért.

Fontos: Sose válassz alacsonyabb szintű képességet, vagy egy
képességet kétszer. Természetesen különböző játékosok
választhatják ugyanazt a képességet, ha szeretnék.

Amikor erre a lépcsőfokra lépsz,
kiválaszhatod egy nem zárolt munkásodat
bárhol a táblán, és mozgathatod visszafelé

(óramutatójárással ellentétes irányban) 1 vagy 2 lépéssel.

Teotibot: Szóló szabályok

Teotibot sosem halad a narancstemplomon a játék során.

A játékelőkészítéskor tedd le Teotibot egyik imádóját a narancs-
templom templom-bónuszlapkájára.

Az első napfogyatkozáskor Teotibot leteszi egy különleges
képességjelzőjét -re.

A második napfogyatkozáskor Teotibot leteszi egy különleges 
képességjelzőjét -re.         

A harmadik napfogyatkozáskor Teotibot leteszi egy különleges 
képességjelzőjét -re.

A Teotihuacan játék 3 évadra osztódik, az első befejeződik az 
első napfogyatkozással, a második évad a második napfogyat-
kozással, stb. Mindne évadban fedjetek fel egy évadlapkát, ami 
kicsit megváltoztatja a játék jellegét az összes játékos számára. 
A következő évadban más hatás érvényesül helyette, folyamatos 
változatosságot biztosítva a játéknak.

Tartozékok
▪ 1 lapkatábla

▪ 8 évadlapka

Játéktábla-előkészítés
Tedd a lapkatáblát a fő játéktábla mellé.

Keverd meg az évadlapkákat, és véletlenszerűen tégy egyet 
a lapkatábla megjelölt helyére.

Évadhatások
Az aktív évad hatása megmarad a következő napfogyatkozás
végéig. Minden napfogyatkozás után cseréljétek le az évadlap-
kát egy véletlenszerűen húzott másik lapkára. Nézzétek meg a
függeléket az évadlapkák különleges hatásainak magyarázatáért.

3. MODUL - A FEJLŐDÉS 
ÉVADJAI
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Teotibot: Szóló szabályok
Teotibotra nincs hatása a következő évadlapkáknak: 1, 3, 4, 7
és 8.

▪ #2 évadlapka: Ez a hatás normál módon érvényesül Teoti-
botra.

▪ #5 évadlapka: Teotibot mindig megkapja ennek a hatás-
nak az előnyeit, ha lehetséges.

▪ #6 évadlapka: Ez a hatás normál módon érvényesül Teoti-
botra.

A Nappiramis szépítésének megújult tervei megjelentek. Fedezd 
fel a díszítés új módjait, és működj együtt a központi piramis 
építésében, az új építés (4) akciótábla használatával. Ahogy ed-
dig is, ez az akciótábla a dekorációk piramishoz adásával 
foglalkozik, csak egy megváltozott módon.

Tartozékok
▪ 1 lapkatábla

▪ 1 építészet  (7) akciótábla

Játéktábla-előkészítés
Mielőtt megkevered az akciótáblákat, cseréld le az alapjáték
díszek (7) akciótábláját az új építészet (7) akciótáblára.

Rakd a lapkatáblát a fő játéktábla mellé.

Miután megkeverted a díszlapkákat, tedd a lapkatábla megfelelő 
helyeire (4 díszt képpel felfelé, a többit képpel lefelé egy pak-
liban).

Fontos: A játék során, miután egy vagy több díszlapkát beépítet-
tetek, ezeket a mezőket töltsétek fel a normál szabályok szerint.

Főakciók
Az összes játékhatás, ami a díszek (7) akciótáblára vonatkozik,
az új építészet (7) akciótáblára is ugyanúgy vonatkoznak.

Amikor főakciót hajtasz végre az új építészet (7) akciótáblán, 
hajtsd végre az akciót ugyanúgy, mint ahogy az erdő (2), kőfej-
tő (3) vagy aranyraktár (4) akciótábla főakciót.

Ha a játékban egy hatás (pl. de nem kizárólag technológialap-
kától, felfedezéslapkától vagy különleges képességtől) arra utasít, 
hogy “úgy hajtsd végre az akciót, mintha eggyel több munkásod 
lenne ott”, azt a plusz (”virtuális”) munkást kezeld úgy, mintha 
az azon az akciótáblán lévő legkisebb értékű munkással azonos 
értékű lenne.

jutalom

A díszlapkát a piramishoz a normál szabályok szerint add, a
költség, lehelyezés, pontozás és templomhaladás tekintetében.

Fontos: Ha egy mező lehetővé teszi, hogy több mint 1 díszlap-
kát adj a piramishoz, ne húzz új díszlapkát, hogy feltöltsd a 
helyeket a köröd végéig.

4. MODUL - 
ÉPÍTÉSZET
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Ha a mező jutalomként aranyat ad, választhatod, hogy először 
az aranyat kapod meg.

Legalább 1 díszlapkát le kell tudnod tenni!

jutalom

Válaszd egy zárolt munkásodat (bárhol, ha van) és szabadítsd fel
ingyen.

Teotibot: Szóló szabályok
Ez a modul nem módosítja Teotibot díszítő akcióját.

Építsd fel a Nappiramist egy teljesen új mérnöki technika 
használatával. Az új fejlesztés (8) akciótábla új módot nyújt 
neked, hogy felépítsd a piramislapkákat, ami enyhe változtatást 
igényel a munkaerő időzítésében.

Tartozékok
▪ 1 lapkatábla

▪ 1 fejlesztés  (8) akciótábla

Játéktábla-előkészítés
Mielőtt megkevered az akciótáblákat, tedd az új fejlesztés (8) 
akciótáblát a fő játéktáblára nyomtatott építkezés(8)  akciótáblára.

Rakd a lapkatáblát a fő játéktábla mellé.

5. MODUL - 
FEJLESZTÉS
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Miután megkeverted a piramislapkákat, tedd őket képpel lefelé
néhány pakliban a lapkatábla mellé, majd húzz 3 lapkát és tedd
képpel felfelé a lapkatábla megjelölt helyére.

Fontos: A játék során, miután egy vagy több piramislapkát felépítet-
tél, a három mezőt töltsétek fel a normál szabályok szerint.

Főakciók
Az összes játékhatás, ami az építkezés (8) akciótáblára vonatkozik,
az új fejlesztés (8) akciótáblára is ugyanúgy vonatkoznak.

Amikor főakciót hajtasz végre az új fejlesztés (8) akciótáblán,
hajtsd végre az akciót ugyanúgy, mint ahogy az erdő (2), kőfej-
tő (3) vagy aranyraktár (4) akciótábla főakciót.

Ha a játékban egy hatás (pl. de nem kizárólag technológialap-
kától, felfedezéslapkától vagy különleges képességtől) arra utasít,
hogy “úgy hajtsd végre az akciót, mintha eggyel több munkásod
lenne ott”, azt a plusz (”virtuális”) munkást kezeld úgy, mintha
az azon az akciótáblán lévő legkisebb értékű munkással azonos
értékű lenne.

jutalom

A piramislapkát a piramishoz a normál szabályok szerint add, a
költség, lehelyezés, pontozás és templomhaladás tekintetében.

Legalább 1 piramislapkát le kell tudnod tenni!

jutalom

Válaszd egy zárolt munkásodat (bárhol, ha van) és szabadítsd fel
ingyen.

Teotibot: Szóló szabályok
Ez a modul nem módosítja Teotibot építkezés akcióját.

Játékterv: Daniele Tascini, with Rainer Åhlfors és Andrei 
Novac

Szóló szabályk: Turczi Dávid, Rainer Åhlfors

Játékfejlesztés: Andrei Novac, Turczi Dávid, Błażej 
Kubacki, Rainer Åhlfors

Angol szabályok: Rainer Åhlfors, Błażej Kubacki

Artwork: Magdalena Klepacz, Paulina 
Wach, Odysseas Stamoglou

Grafikai terv: Agnieszka Kopera, Rainer Åhlfors

Magyar fordítás: Guszty (rozvanyia@gmail.com)

Külön köszönet a szóló szabályok teszteléséért Nick Shawnak. 

Külön köszönet Kaleb Åhlforsnak, Thomas Aikensnek, 
McKenna Aikensnek és a többieknek.

© 2019 Board & Dice. Minden jog fenntartva. További infor-
mációkért a Teotihuacan: City of Gods-szal és a kiegészítővel
kapcsolatban, látogasd meg a boardanddice.com oldalt.

Törött vagy hiányzó tartozék? Ugyan gondot fordítunk arra, hogy 
a játék teljes legyen, a gyártási hibák miatt előfordulhat hibás 
vagy hiányzó alkatrész. Ha ez előfordulna, vedd fel a kaőcsola-
tot velünk a 

boardanddice.com/customer-support/ 

hogy megkapd gyorsan a cserét, és a bocsánatkérésünket.

IMPRESSZUM
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Szakértő piramis változat

A szakértő játékosoknak a tervezők javasolnak egy alternatív
pontozási módszert a piramislapkákhoz. A piramisépítéskor az
1/3/5/7 (plusz az illeszkedő szimbólumok miatt) megkapott
győzelmi pont helyett csökkentsétek ezeket az értékeket 1/2/3/4
(plusz az illeszkedő szimbólumok miatti) győzelmi pontra.

Szakértő előkészítés változat

A nagyobb kihívást jelentő játék érdekébn módosítsátok az
alapjáték előkészítésének 10. pontját az alábbiak szerint:

Papok és papnők

01. Quetzalcohuātl — Az élet, a fény és a bölcsesség 
kígyóistene

▫ Miután egy maszk-felfedezéslapkát megszerzel, azonnal lépj egyet 
egy tetszőleges templomsávon és kapsz 1 tetszőleges nyersanyagot.
▫     Soha nem vehetsz el nem maszk felfedezéslapkát.

02. Tlāloc — az eső, a villám és a vihar istene
▫ Amikor kifizetted a normál kakaóárat az erdő (2), kőfejtő (3) vagy 
aranyraktár(4) akciótábla főakciójáért, egy másik játékos nem zárolt 
munkását tekintheted úgy, mintha a sajátod lenne. 
▫     Amikor piramislapkát raksz le, 1 általad választott további nyers-
anyagot kell fizetned.

03. Chalchiuhtlicue — a víz, a tavak, a folók és a
patakok istennője

▫ Bármelyik akciótáblán a főakció végrehajtásának ára csak pontosan 
1 kakaó.

OPCIONÁLIS SZABÁLYOK FÜGGELÉK

2 játékos

3 játékos

4 játékos
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04. Oxomoco — az éjszaka és a csillagok istennője

▫ Amikor a nemesek (6) vagy díszítés/építészet (7) akciótábla fő akcióját 
hajtod végre, úgy hajtsd végre az akciót, mintha lenne ott még egy 
munkásod.

05. Xīpe Totēc — az élet, a halál és az újjászületés 
istene; a mezőgazdaság és betegségek istene

▫ Nem kell kakaót fizetned a többi játékos nem zárolt munkása után, 
és amikor az imádás mező mindkét lehetőségét kihasználod.
▫ Amikor a saját munkásaid felszabadításáért fizetsz kakót, 2 kakaót 
fizess munkásonként, de összesen nem többet, mint 5 kakaó.

06. Xolotl — a halál istene
▫ Minden felemelkedéskor 2 jutalmat válassz (egyformát vagy külön-
bözőt)
▫ Amikor templomhaladást kapsz, először fizess 1 kakaót vagy 3 győzel-
mi pontot. Ha nem tudsz vagy nem akarsz fizetni, a templomhaladás elvész.

07. Ehēcatl — a szél istene
▫ A normál köröd során a munkásod 1 további helyet léphet. (Más 
szavakkal a lépésed során a munkásod 1, 2, 3 vagy 4 akciótáblányit 
mozoghat. A #7 évadlapkával kombinálva ez a mozgás 2-5 akciótáblányi). 
Alternatívaként fizethetsz 3 kakaót, hogy egy munkásodat BÁRMELYIK 
akciótáblára áthelyezd.
▫ Amikor kakaóbegyűjtés akciót hajtasz végre, eggyel kevesebb 
kakót kapsz (minimum 0 kakaó).
▫     Soha nem fizetsz kakóval a saját munkásod felszabadításáért.

08. Tōnacācihuātl — a termékenység istene

▫ Tartsd meg mind a 4 neked osztott kezdőlapkát. Két lapka hasznát 
megkapod a játék elején, a harmadik lapka hasznát az 1. napfogyatkozáskor, a 
negyedik lapkáét a 2. napfogyatkozáskor. (Ha a kezdőlapka-választós vál-
tozattal játszotok, és ezt a lapkát kapod, húzz helyett másikat)
▫ Amikor a nemesek (6) vagy díszítés/építészet (7) akciótábla fő akcióját 
hajtod végre, fizess 1 további fa nyersanyagot.

09. Huītzilōpōchtli — a háború istene

▫ Valahányszor kapsz 1 győzelmi pontot, kapsz még 1 győzelmi pontot.
▫ Minden napfogyatkozáskor, amikor a munkásaid bérét számolod ki,
fizess 1 további kakaót minden munkásodért.

10. Xōchipilli — a virágok,  művészet, a tánc és az 
ének istene

▫     A technológiák arany ára csökken 1 arannyal (minimum 0 arany)
▫ Bármikor kutathatsz elérhető technológiát, akkor is ha csak 1 munká-
sod van az alkímia (5) akciótáblán.
▫     Sosem választhatsz imádást.
▫ Ha nagy templomlépcsőre lépsz, sosem válaszhatod a felfedezéslapka 
elvételét.
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S01. Metztli — a Hold istennője

▫ Teotibot kap 3 kakaót, valahányszor egy munkásodat olyan akciótáblára 
mozgatod, ahol Teoibot nem zárolt munkása áll.

S02. Tlāhuizcalpantecuhtli — a hajnal és a reggeli 

csillag istene
▫ Amikor 2-t vagy 3-at dobsz Teotibot akciójának - ha lehetséges, 
Teotibot azonnal fizet 2 kakaót, majd:

▪ Először végrehajtja a “2, 3” akciót a szokásos módon.
▪ Ezután végrehajtja a “11, 12” akciót extra akcióként (Távolítsd el és pótold 
az aktivált lapkákat minden akció után a szokásos módon. Az iránylapkát 
csak azután fordítsd meg és mozgasd, miután mindkét akciót végrehajtotta.)

▫ Amikor 11-et vagy 12-t dobsz Teotibot akciójának - ha lehetséges,
Teotibot azonnal fizet 2 kakaót, majd:
▪ Először végrehajtja a “11, 12” akciót a szokásos módon.
▪ Ezután végrehajtja a “2, 3” akciót extra akcióként (Távolítsd el és 
pótold az aktivált lapkákat minden akció után a szokásos módon. Az 
iránylapkát csak azután fordítsd meg és mozgasd, miután mindkét akciót 
végrehajtotta.)

S03. Ītzpāpālōtl — istennő és a paradicsom ura

▫ A felemelkedéskor Teotibot halad egyet minden templomon 
(ahelyett, hogy a szokásos 5 győzelmi pont jutalmat venné el).

S04. Tezcatlipōca — az obszidiánus, a jóslás és a 
kísértés istene.

▫ Miután sikeresen begyűjtött egy maszk-felfedezéslapkát - ha lehetséges,
Teotibot elkölt 1 követ, hogy felépítsen 1 piramislapkát (követve a normál 
szabályokat), és ezután, ha lehetséges, Teotibot elkölt 1 aranyat, hogy le-
rakjon 1 díszlapkát (követve a normál szabályokat).
▫ Ha nem sikerült maszk-felfedezéslapkát begyűjtenie - Teotibot kap 2 
továbi kakaót (öszesen 7 kakaót).

S05. Chantico — a tűz és vulkánok istennője

▫ Miután sikeresen végrehajtotta a díszítés akciót - ha lehetséges, 
Teotibot elkölt 1 követ, hogy felépítsen 1 piramislapkát (követve a normál 
szabályokat).
▫ Miután sikeresen végrehajtotta az építés akciót - ha lehetséges, Teoti-
bot elkölt 1 aranyat, hogy lerakjon 1 díszlapkát (követve a normál szabá-
lyokat).

S06. Mictēcacihuātl — az alvilág istennője

▫ Sosem kapsz győzelmi pontot, ha Teotibot olyan technológialapkát sze-
rez be, ami neked is megvan.
▫ Miután sikeresen végrehajtotta az alkímia akciót - ha Teotibotnak van 
1 vagy több aranya, Teotibot végrehajtja az akciót még egyszer.
▫ Ha sikertelen az alkímia akció végrehajtása - Teotibot kap 5 kakaót, 
azon felül, amit a normál szabályok szerint kap a sikertelen akció után.
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Évadlapkák

A napfogyatkozás-pontozáskor 
fizess 1 kakaót minden munkásért 
és 1 további kakót minden 5 értékű 

munkásért.

Valahányszor előrelépsz a 
Holtak útján, azonnal kapsz 2 

győzelmi pontot.

A felemelkedés után az új 
munkásodat a választásod 

szerinti akciótáblára teheted.

A saját színű munkásaidat ne vedd 
számításba a kakóbegyűjtéskor és a 

főakcióért fizetéskor.

Miután haladtál a templomsávon A napfogyatkozás-pontozáskor 
minden lépés a piramissávon 5/4/3 

győzelmi pontot ér az első/második/
harmadik napfogyatkozáskor.

Amikor normál kört hajtasz 
végre, 2, 3 vagy 4 akciótáblányit 

kell mozgatnod a munkásodat
óramutatójárás-irányban. 

Nincs speciális hatás.
OPCIONÁLIS SZABÁLY: 

Visszarakhatod ezt a lapkát a do-
bozba az előkészítés előtt, hogy 

biztosan legyen évadhatás a játék-
ban minden napfogyatkozáskor.

Különleges képességek

Az erdő (2), a kőfejtő (3) és az 
aranyraktár (4) akciótábla 

főakciójának kakaóára csökken 
eggyel (legalább 0 kakaó).

Amikor az imádás akciót 
választod, végrehajthatod
mindkét lehetőséget kakaó 

fizetése nélkül.

Amikor a díszítés/építészet (7) 
akciótábla főakcióját hajtod végre, 
az akciót úgy hajtsd végre, mintha 

még egy munkásod lenne ott.

Kapsz 1 nyersanyagot, amikor 
fejlesztéslapkát veszel el 

(használható a lapka árának 
kifizetésekor).

Az új munkásod (felemelkedés 
uátn) 2-es értékkel kezd.

A napfogyatkozás-pontozáskor 
számolj úgy, mintha a Holtak útján 

2-vel magasabb pozíción lennél.

A napfogyatkozás-pontozáskor 
nem kell bért fizetned a 

munkásaidnak.

A napfogyatkozás-pontozáskor 
a legnagyobb értékű maszkkés-
zletedet úgy pontozd, mintha 
eggyel több maszk lenne benne.

8 különböző maszkból álló 
készlet 36 győzelmi pontot ér.

9 különböző maszkból álló 
készlet 45 győzelmi pontot ér.
10 különböző maszkból álló 

készlet 55 győzelmi pontot ér.

( / / / )

fizethetsz 2 kakaót, hogy haladj 
egy másik templomon is.

( / / )
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