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Passuth László:
Esőisten siratja Mexikót (részlet)
A tiszti asztal mellett egybehajoltak a kapitányok. Ez lesz az 
első, komoly ütközet. Még nem lenne késő, mindent  itthagyni,  
s visszamenni a hajókra a csónakokon. Cortés megingatta fejét:  
Castilia becsülete, urak, most mást követel! Halk hangon be-
széltek, a parancsok rövidek és pontosak voltak, mindnyájan  
érezték, valódi vezér kezében vannak, atűzkeresztség előtt.

- Mocsaras, ingoványos rész ez, táborunk mögött, ha  beszorí-
tanak ide minket, végünk van. Ezért nekünk kell támadni. A 
domboldalra mennek fel az ágyúk, Mesa gondjaira. A gyalog-
ság felett  Ordaz parancsol, mi meg, lovasok,  megkerüljük a 
kukoricaültetvényeket, s hátba támadjuk az indiánokat. Ma nem 
kímélünk puskaport. Úr kegyelme legyen velünk.

Szemben állt a fekete, messze néző Ordazzal, akit ellenségének  
tett meg a fáma. Kezet adtak egymásnak. Aztán végiglovagolt  
a katonasorok előtt. A halálba indulók egyszerre meglendültek, 
lelkes kiáltás, lekapott sisakok lengetése, lándzsák ütemes 
koppanása kísérte. Támadás, ez lett a jelszó a tabascói síkon, 
kora reggel.

Mindnyájan segítettek felvontatni az ágyúkat a magaslatra, s  
egyenként cipelték a súlyos kőgolyókat. A lovasok elindultak  
bal kézre, csak annyit láttak, hogy Diego de Ordaz felemeli vas-
öklös kezét. »Orate« lehet a parancs, mert mellre dobbannak  a 
kezek, egy pillanat mindenkinél az Úristennek van szánva, 
aztán egyszerre megszólalnak a kornétások.

Ordaz számította a távolságot. Még huszonöt-harminc lépés-
nyire esnek le előttük a parittyakövek, s csak fáradt nyílvesszők  
érik el pajzsaikat. Megállt a domboldal alatt. A kardja magasba  
lendült, s  ebben a pillanatban eldördült tizennégy vastorok. 
Megingott a szemben imbolygó, hullámzó, tarka tollas ember-
tömeg. A spanyolok kinyújtott lándzsahegye megindult a rés 
felé. A zavar az indiánoknál csak egy pillanatig tartott, aztán 
már új meg új csoportok indultak meg a veszélyeztetett betö-

réshez. Kéktollasok, tarkán kevertek, festett arcú valamennyi,  
ördögien  üvöltő, ugrándozó, mégis fegyelmezett. A spanyol 
oldalon hallani lehetett, amint az ágyúkat felporozzák.

Az indiánok nehéz, kétkezi fapallosokkal harcoltak, melyeknek 
tűzkő éle borotva módjára nyeshette a sima olajos testet, de
kicsorbult az acélkardokon. A spanyolok lépésről lépésre 
mentek előre, véres rést nyitva maguknak, de körös-körül
belepte őket a sok-sok ezer harcosból álló, zajló nyilas, parity-
tyás sokaság. Mesa úgy dolgozott fent, mint az ördög. Lőporos, 
kanóctól perzselt arca felvillant a füstfelhőben, a kanóc újból
lecsapott az ágyúlyukra, újból sivítva, dörrenve repültek a kő-
golyók. De a tűzifegyver csak a távoli rendekben vágott véres
utat - a közelharcon nem segíthetett. Fullasztó hőségben, egy-
máshoz préselődve, mint élet-halálharcra borzolt őstüskés, úgy
álltak a gyalogosok, s lesték a felmentő csodát: hol van Cortés?
Ordaz egyre nyugtalanabbul tekingetett a völgyhajlás felé,
ahonnan elő kellett jönnie. A nap már délidő felé mutatott, s
még mindig nem volt semmi könnyebbedés, egyre újabb és
újabb tömegek özönlöttek neki a lándzsanégy-szögnek, minden
roham után néhány sebesültet be kell hurcolni a kis tábor köze-
pébe, egy-egy nyíl átsurran a pajzsok falán... Aztán az ember-
magas tengeritáblákkal elfedezett úthajlás mögül egyszerre
mégis felharsant a megváltó trombitaszó. Lovak nyakára akasz-
tott csengők csörömpölése, páncélos figurák vértjeinek ütemes
zaja olvadt egybe a lovak patájának koppanásával. »San Jago«
tört ki a torkokból a kiáltás, tizenhat lovas rohan elő, kinyújtott
dárdákkal, mint acélfugák, úgy vágnak be a csengők zűrzava-
rába, s szélvész gyorsaságával zuhannak neki a sokaságnak.

...

Én, Hernando Cortés, Isten kegyelméből és Don Carlos akara-
tából Hispánia birtokába veszem e földet, melyet vérünk  és
kardunk jogán megszereztünk. Volna-e valaki, aki vitatná 
velem szemben a spanyol korona jogát?

Konkvisztádorok, misszionáriusok, tudósok, püspökök
és az őrült hajsza az arany után...

Amennyiben érdekel a téma, az alábbi könyveket ajánljuk:
Passuth László: Esőisten siratja Mexikót Michael Wood: Konkvisztádorok
André Bérélowitch - François Lambert: A világ felfedezése Rónaszegi Miklós: Hínáros tenger
rajzos regényekben II. Robert Bolt: A misszió
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TARTOZÉKOK

72 boldogságlapka 24 szerzeteslapka –
6 minden színből

60 erőforrásjelölő 
12 fa, 12 gabona, 12 arany,

12 cukor és 12 drágakő

12 fehér kocka

1 játéktábla 4 játékostábla (kétoldalas)A-oldal

B-oldal

30 kereskedőlapka

előlap

4 induló-kereskedőlapka

előlap

hátlap

3 útlapka

előlap

hátlap
hátlap

1 évjelölő

12 játékosjelölő -
3 minden színből

10 tudóslapka 6 püspöklapka

előlap előlap

hátlap hátlap

15 kettes-bővítménylapka         4 városházalapka (a haladó változathoz) 15 hármas-bővítménylapka

előlap

előlap

előlaphátlap

hátlap hátlap

Tartozékszervíz: Ez egy minőségi termék. Amennyiben hiányzik valamely tartozék vagy bármely más reklamáció állna fenn,
kérjük fordulj hozzánk: ersatzteilsercive@pegasus.de. Jó játékot és kellemes kikapcsolódást kívánunk! A Pegasus-Spiele csapata

12 kék kocka

50 érme

40x 10x 26x1, 19x3, 15x10, 8x30 és 4x100
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KÖZÖS ELŐKÉSZÜLETEK

Válogassátok szét az
érméket, a boldogságlap-
kákat és az erőforrásjelö-
lőket. Ezek képezik az
általános készletet. Tegyétek
ezeket jól elérhető helyre.

Figyelem:
Az érmék és a boldogságlap-
kák száma korlátlan. Ha az
a ritka eset állna elő, hogy
elfogyna valamelyik, pótoljá-
tok valami mással.

városházalpakák

A 4 városházalapkát (szürke
hátlappal) tegyétek vissza a
dobozba. Ezekre csak a
haladó változatban van
szükség. Erről a variánsról a
szabályfüzet végén olvashat-
tok.

Helyezzétek a játék-
táblát az asztal közepé-
re. A tábla fölé tegyetek
annyiszor 3 kék kockát,
ahányan játszotok (pl. 9
kockát 3 játékos esetén). A
többi kék kockát
tegyétek vissza a játék
dobozába.

Keverjétek össze a 4
induló-kereskedőlapkát és
fordítsatok képpel felfelé
egy-egy lapkát a kikötő
mind a 4 helyére.

Keverjétek össze a 30
kereskedőlapkát (fehér
hajók) és a hajós oldalával
felfelé képezzetek belőle
egy húzópaklit.

A 3 útlapkát tegyétek egy
oszlopba rendezve a vis-
szavonulás-mező megfelelő
helyére

Dobjon minden játékos 3-3 fehér kockával (pl.
3 játékos esetén összesen 9 kockával kell dobni).
Az eredményeket rendezzétek érték szerint a
játéktábla alá (ez lesz az általános kockakészlet).
A nem használt kockákat tegyétek vissza a játék
dobozába.

Az évjelölőt tegyétek az év-
sáv 1-es mezejére. 

Keverjétek össze külön-
külön a 10 tudóslapkát és a
6 püspöklapkát. Húzzatok
véletlenszerűen 3-3 lapkát
mindkét fajtából és tegyétek
a játéktábla megfelelő
helyeire. A megmaradt lap-
kákat tegyétek vissza a játék
dobozába.

konkvisztádor-
pontok
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püspökök

misszióstelep

tudósok
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A bővítménylapkák felépítése:
A bővítménylapkákon utak láthatók telepesekkel vagy
nélkülük, valamint 5 különböző típusú tájegység.

A telepesek a játék végén boldogságpontokat adhatnak. A
tájegységek sokféle hatással bírhatnak, például az alábbi

erőforrásokat állíthatják elő:

Képpel lefelé fordítva keverjétek össze külön-külön a 15
kettes- és a 15 hármas-bővítménylapkát, majd húzzatok
mindkét fajtából 5-5-öt és ezt a 10 lapkát képpel felfelé
fordítva tegyétek a játéktábla mellé. A többi lapkát
rendezzétek pakliba és képpel lefelé tegyétek a tábla mellé.

fa

út

erdő

hegy

város

farm

városháza

cukor érmegabona drágakő boldogságlapka

Mindenki 3 játékosjelölővel ren-
delkezik, amelyeket az alábbi
helyekre kell tenni (lásd az 5.
oldalon: egyéni előkészületek)
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EGYÉNI ELŐKÉSZÜLETEK
Válasszatok egy kezdőjátékost, majd minden játékos válasszon magának egy színt 
és tegye maga elé az alábbi tartozékokat:

• 1 játékostáblát, amit mindenki az A oldalával felfelé helyezzen maga elé.

• 6 szerzetest; ezeket mindenki helyezze a játékostáblája fölé.

• 2 fát és a játékosszámtól függően érméket: a kezdőjátékos 3 érmét, a második (a 
kezdőjátélkos balján) 4 érmét, a harmadik 5 érmét, végül a negyedikként sorra 
kerülő játékos 6 érmét. A két fát és az érméket helyezzétek a játéktáblátok 
megfelelő mezőire.

• 3 játékosjelölőt, amit minden játékos a játéktábla következő mezőire tegyen: 1
jelölőt a vallás-sáv első mezőjére (az ezért járó első kék kockáitokat az 
előkészületek következő lépésénél kapjátok meg), 1 jelölőt a konkvisztádor-
sáv első mezőjére és 1 jelölőt a piactérre.

• 1 kék kockát a készletből, amivel azonnal dobjatok is: a dobott kockát, a 
dobás értékének megfelelő kék kockaszimbólumra tegyétek. Ez a kék kocka az 
első munkásotok. A játék folyamán még két további kék kockára tehettek szert, 
előrehaladva a vallás-sávon.

• Amennyiben négynél kevesebben játszotok, a felesleges tartozékokat tegyétek
    vissza a játék dobozába.

• Tipp: A 2. partitól válasszátok ki ti a játékostábláitokat (változatlanul az A 
oldalával felfelé) a kezdőjátékos jobbjától indulva, sorban az óra járásával 
ellentétes irányban. Az egyetlen különbség a játékostáblák között a város-
házák elhelyezkedése és funkciója (tájegység kéktetős házakkal).
Még változatosabb játékkezdethez lapozzátok fel a 11. oldalon található haladó 
szabályt.

A kezdőjátékos 2 fát és
3 érmét kap.

A

1  az érmék helye

2   az erőforrások (gabona, fa, arany, 
cukor és drágakő) helye

3  boldogságlapkák helye

4  kikötő 4 horgonyzóhellyel - a 
megszerzett kereskedőlapkáknak

5  előnyomtatott tájegységek

1

2

3

4

5

A JÁTÉK CÉLJA

A JÁTÉK MENETE

A 16. század kezdetén özönlenek a telepesek az Újvilágba. A játékosok saját kolóniájukat építik és vezetik. Erőforrásokat 
gyűjtenek, bővítik birtokukat, tengeri kereskedelmet folytatnak, harcos konkvisztádorokat küldenek Amerika szerte és szerzeteseket 
képeznek, akik a hitet terjeszthetik. A 3. fordulót követően (minden forduló egy évnek felel meg) az a játékos lesz a győztes, akinek 
a kolóniája a legboldogabb (tehát az a játékos, aki a legtöbb boldogságpontot gyűjtötte a játék folyamán).

A játék 3 évig (forduló) tart. Mindig a kezdőjátékos jön elsőként, őt az óra járása 
szerint követik a többiek. Egy forduló addig tart, amig az összes játékos vissza nem 
vonul (ami azt jelenti, hogy passzol). Ha te vagy a soron, az alábbi négy elsődleges-
akció-lehetőségből kell pontosan egyet választanod:

A) Bővítsd a kolóniádat

B) Aktiválj egy tájegységet (érmével)

C) Aktiváld 1 sor/oszlop tájegységeit(kockával)

D) Vonulj vissza (passzolj)

Az elsődleges akciókról a következő oldalakon részletesen írunk. Az elsődleges 
akciód mellett bárhány segédakciót is végrehajthatsz (lásd a 9. oldalon).

Megjegyzés:
A kolónia kifejezés a játékosok 6x6-os 
játékostábláját jelenti. A fizess kifejezés 
azt jelenti, hogy a saját raktáradból 
kell elvenned a meghatározott erőfor-
rásokat és a közös készletbe kell vissza-
tenned.
A kapsz kifejezés esetén a közös kész-
letből tehetsz a raktáradba a megha-
tározott erőforrás(ok)ból.
A pontot kapsz kifejezés azt jelenti, 
hogy boldogságlapkát kapsz, amit úgy 
kell a játékostábládra tenned, hogy az 
értéke ne legyen látható.
A boldogságpontok lila háttérben 
vannak és csak a játék végén kerülnek 
elszámolásra (játék közben soha).
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(A) BŐVÍTSD A KOLÓNIÁDAT

Válassz egyet a képpel felfelé kirakott bővítménylapkákból és építsd be a kolóniádba (szintén képpel felfelé). A lapkát
bárhogyan forgathatod és bármely még üres területre lehelyezheted. Tilos a lapkát úgy letenni, hogy másik lapkával átfedésben
legyen vagy kitakarjon előnyomtatott tájegységet.
Megjegyzés: Ha valaki elvett egy bővítménylapkát, ne egészítsd ki újra 5 kettes- és 5 hármas-bővítménylapkára a kínálatot. Ha az
összes lapka elkelt, akkor ebben a fordulóban már nem lehet ezt az elsődleges akciót választani.

Ezzel az akcióval pontosan egy bővítménylapkát vásárolhatsz:

• Fizess 2 fát, hogy 1 kettes-bővítménylapkát vehess el
VAGY
• Fizess 2 fát és 1 gabonát, hogy egy hármas-bővítménylapkát vehess el.

(B) AKTIVÁLJ 1 TÁJEGYSÉGET

Helyezz 1 vagy több érmét bármely még nem foglalt tájegységedre a
kolóniádon, hogy aktiválhasd. Minden olyan tájegység “nem foglaltnak”
számít, amin nincs érme vagy kocka. Az aktiválással járó előnyökről a
következő oldalon fogunk részletesen írni.
Az aktiválás költsége egy adott évben a következő: az első tájegység
aktiválása 1 érme, a másodiké 2 érme, a harmadiké 3 érme, és így tovább
(minden aktiválás eggyel többe kerül, mint az előző). Az érméket mindig a
saját raktáradból kell az aktivált tájegységre helyezned.
Megjegyzés: az év végén a felrakott érméket be kell rakni a közös készletbe,
az aktiválási költségek pedig újra 1-ről indulnak.

Vegyél el 1 fehér kockát az általános készletből vagy
1 kék kockát a játékostáblád valamelyik baloldali
kockaszimbólumáról.

Fontos: évente legfeljebb 3 kockát használhat
fel minden játékos. Amint a harmadik fehér
kocka is lekerült a játékostábládra, nem vehetsz el
több fehér kockát a készletből.

Fontos: érméért cserébe van lehetőséged a
kockaérték módosítására: érménként 1 értékkel
növelheted/csökkentheted a kockaértéket (az 1-est
már nem lehet tovább csökkenteni, a 6-ost pedig
már nem lehet tovább növelni. 1-ről 6-ra vagy 6-ról
1-re módosítani 5 érmébe kerül).

Fehér kockát elvéve, a kocka értékének megfelelő oszlop-
ban, fentről lefelé haladva, egymás után használd minden
olyan tájegységedet, ami még “nem foglalt” (legalább egy
tájegységet használnod kell, különben nem veheted el
a kockát). Az utakat át kell ugorni, ezeket nem lehet
használni semmire. Ezután tedd a fehér kockát az aktivált
oszlop legtávolabbi, még nem foglalt tájegységére.
Kék kockát felvéve, a kocka értékének megfelelő sorban,
balról jobbra haladva, egymás után használd minden
olyan tájegységedet, ami még “nem foglalt”. Ezután tedd
a kék kockát az aktivált sor legtávolabbi, még nem foglalt
tájegységére.

Példa: Mesi egy érmét rak
valamelyik tájegységére,
hogy aktiválja azt. A
következő alkalommal,
amikor egy másik, még nem
foglalt tájegységét aktivál-
ja, már két érmét kell a
kiválasztott tájegységére
helyeznie.

(C) AKTIVÁLD 1 SOR/OSZLOP TÁJEGYSÉGEIT

Példa fehér kocka használatára

Az érmével vagy
kockával
kitakart

tájegységeket ki
kell hagyni, nem
használhatóak.

Végül a kockát a
legtávolabbi,
nem foglalt

tájegységre kell
tenni. Az út nem

tájegység.

Példa kék kocka használatára
Lizus a két nyíllal megjelölt tájegységet használhatja, balról jobbra

haladva. Végül a kék kockát a sor utolsó nem foglalt tájegységére teszi.

A 3 nyíllal jelölt
tájegységet kell

használnia egymás után,
fentről lefelé haladva.

Az utat nem
lehet használni.
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Landschaft der Reihe gelegt.Landschaft der Reihe gelegt.Landschaft der Reihe gelegt.Landschaft der Reihe gelegt.

Lizus fizet két érmét, hogy egy
5-ös értékű kockát 3-asra

módosítson.
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TÁJEGYSÉGEK HASZNÁLATA

Induláskor a kolóniádon csak néhány előnyomtatott tájegység és egy út található. A bővítménylapkákon szintén tájegységek és utak
vannak. A tájegység-lapkáknak különféle hatásuk lehet. Használatkor minden hatást csak egyszer lehet végrehajtani, de dönthetsz
úgy is, hogy egy hatást nem hajtasz végre. Az alábbi hatásokat használhatod:

Termelés:
Megkapod a feltüntetett erőforrásokat, érméket vagy boldogságlapkákat.
Ezeket a játékostáblád megfelelő helyeire kell tenned. Az alábbi tárolási
kapacitást figyelembe kell venned: az egyes erőforrásokból legfeljebb 3-3-at
tárolhatsz a raktáradban. Tehát a raktáradban maximum 3 fát, 3 gabonát, 3
cukorot, 3 drágakővet és 3 aranyat tárolhatsz. Amennyiben már valamelyik
erőforrásból elérted a 3-at a raktáradban, egy újabb erőforrás helyett érmét kapsz: 1
érmét minden egyes fáért/gabonáért, illetve 2 érmét minden egyes cukorért/
drágakőért/aranyért (lásd a másodlagos akcióknál a 9. oldalon).

Produktin:

Kereskedő:
A játéktáblán található kikötőnél mindig 4 kereskedőlapka található.
Fizesd be a kiválaszott hajólapkán található erőforrásköltséget, majd
vedd el ezt a kereskedőlapkát és lefordítva (hajós oldalával felfelé)
helyezd a játékostáblád kikötőjébe. Az elvett lapkát a játékostáblád

kikötőjében arra a horgonyzóhelyre kell tenned, amelyiknek a szimbóluma
megegyezik azzal a szimbólummal, amelyik helyről elvetted a játéktábla kikötőjéből.
Ezután azonnal húzz egy új lapkát a kereskedőlapkák paklijából és tedd a most
elvett lapka helyére.
Amennyiben kifogyott a kereskedőlapkák paklija, akkor a játék hátralevő részében
ez a lehetőség már nem áll a rendelkezésetekre.

Megjegyzés: A kereskedőlapkák a visszavonuláskor extra bevételt jelentenek a
tulajdonosának (lásd a visszavonulást, a 8. oldalon). A lapkákon látható lila
hátterű boldogságpontokat viszont csak a játék legvégén kell elszámolni.

Konkvisztádor:
Rakd a konkvisztádor-sávon található játékosjelölődet minden
konkvisztádorért egy mezővel előbbre. Ha azon a mezőn egy játékostársad
jelölője van már, akkor tedd a saját jelölődet az övére. Ha áthaladsz egy

aranyszimbólumon, akkor vegyél el a készletből egy aranyat. Amennyiben a
konkvisztádor-sáv végére értél, a további konkvisztádorokért már nem kapsz semmit.
Az a játékos, aki a konkvisztádor-sávon legelőrébb van, az év végén pontokat kap
(lásd az évvégénél, a 9. oldalon).

Vallás:
Rakd a vallás-sávon található játékosjelölődet minden vallás-szimbó-
lumért egy mezővel előbbre.
Fontos: Amikor a vallás-sávon mozgathatod előre a játékosjelölődet,

megteheted, hogy 1 gabona befizetésével még 1 mezőt haladhass előre (azaz,
minden vallás-szimbólumért akár két mezőt is előreléphetsz a jelölőddel).
Ha áthaladsz egy szerzetes-szimbólumon, akkor kaphatsz egy szerzeteslapkát. Az 1.
és a 3. szerzeteslapka elvételekor ezen kívül kapsz még egy-egy további kék kockát
is.

Religion:

Cserekereskedelem:
A fent jelzett erőforrást fizesd be, hogy megkaphasd a lent
található(ka)t. A tájegység használatakor legfeljebb egyszer hajthatod
végre a feltüntetett cserét. Ha a feltételnél per jel (/) található, akkor te
választhatod ki, hogy melyik erőforrással fizetsz.

?

?

Arany: az arany egy joker-erőforrás,
amivel bármely más erőforrást helyet-
tesíthetsz, ha szükséged van rá.
Például cserekereskedelemnél vagy
kereskedőnél.

Gold ist eine Art Joker-Ressource, 

Példa cserekereskedelemre: Lizus fizethet
1 fát VAGY 1 drágakövet, hogy kaphasson 
3 érmét.

Példa: Lizus aktivál egy vallás-szibólumot
és úgy dönt befizet egy extra gabonát.
Így két mezőt is előreléphet a jelölőjével
a vallás-sávon.

hátlap

Példa a kereskedőre: Lizus befizet 1 fát és
1 cukrot, hogy elvegyen egy kereskedőlap-
kát a játéktábla vallás-szimbóluma
mellől. A lapkát a hátoldalára fordítva, a
saját játékostáblája vallás-szimbólummal
ellátott horgonyzóhelyére teszi. A lapkán
található boldogságpontokat most nem
számolja el, csak majd a játék végén.

 oder Zufriedenheitsplättchen oder  oder Zufriedenheitsplättchen
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Szerzetes toborzása

Kék kocka szerzése

Ha a jelölőd a vallás-sáv valamelyik szerzetes-szimbólumán áthalad, az egyik szerzetesedet felteheted az ezeknek 
fenntartott 10 mező egyike alá:
• a 3 tudóslapka közül az egyik alá,
• a 3 püspöklapka közül az egyik alá,
• vagy a 4 misszióstelep egyike alá.

Amennyiben a te szerzetesed az első a kiválasztott mező alatt, akkor nincs költsége a felhelyezésnek. Viszont, ha már van ott más 
játékos(ok) jelölője, akkor mindegyik játékosnak fizetned kell 2 érmét, hogy odatehesd te is a szerzetesedet. Olyan mezőre nem 
tehetsz szerzetest, ahol már van egy szerzetesed.
Minden szerzetes egy olyan különleges hatással fog rendelkezni, ami a felette található lapkán látható.

Tudós (folyamatos hatás): A szerzetes tudósnak áll. A játék hátralévő 
részében bármikor használhatod a képességét. A tudósok képességeit a 
szabályzat utolsó oldalán részletezzük. Ezen kívül a játék végén minden 
tudóslapka 1-3 pontot is ad (lila háttérben).

Püspök (csak a játék végi értékeléskor): A szerzetesből püspök lesz.
A játék végén attól függően kapsz pontokat, hogy a püspök mennyire 
jól látta el a feladatát. A püspöklapkák részletes leírása a szabályzat 
utolsó oldalán található.

Misszióstelep (egyszeri, azonnali hatás):
Azonnal megkapod a feltüntetett pontot vagy erőforrást.

Példa: Lizus jelölője áthalad a 3. szerze-
tesen. Azonnal kap egy kék kockát, amivel 
dobnia is kell. Ezután az egyik szerzetesét 
felteszi a játéktábla azon missziós mezőjére, 
amelyik azonnal ad neki 3 pontot. Lizusnak 
2-2 érmét kell fizetnie a zöld és piros 
játékosnak, mivel az ő szerzetesük már 
korábban felkerült erre a mezőre.

Amikor az első és a harmadik szerzetes-szimbólumon halad át a jelölőd, a szimbólum felett található kék kocka jelzi, hogy 
kapsz egy kék kockát is. Vegyél el egyet a készletből, dobjál vele és tedd a játékostáblád azon kék kockaszimbólumára, 
amelyik megegyezik a dobás értékével. Innentől kezdve a játék hátralévő részében eggyel több kék kockád lesz. 

Fontos megjegyzések:
• Csak szabad (még nem foglalt) tájegységet aktiválhatsz. A kockával vagy érmével lefedett tájegységeket ki kell 

hagyni.
• Ha egy sort/oszlopot aktiválsz, a tájegységeket egymás után fentről lefelé, illetve balról jobbra kell használnod.
• Ezt követően a kockát a sor/oszlop legutolsó szabad (még nem foglalt) tájegységére kell helyezned, így lefedve azt. Akkor 

is, ha adott esetben a hatását nem is használtad.
• Az utak nem tájegységek. Ezeket soha nem aktiválhatod vagy használhatod és kocka sem kerülhet rájuk.
• Ha felhasználsz egy kockát, legalább 1 tájegységet aktiválnod kell a kocka sorában/oszlopában.
• A játékostáblákon előfordulnak olyan előnyomtatott tájegységek, amelyek kétféle hatást is kiváltanak. Ha ilyen tájegységet 

használsz, akkor mindkét hatást végre kell hajtanod.

Amennyiben úgy döntesz, hogy visszavonulsz, tedd a játékosjelölődet a piactérről a visszavonulás-mező egyik szabad helyére, 
majd ezt követően hajtsd végre a hozzá tartozó passzolás-akciót. Ezután megkapod a kereskedőlapkáidért a bevételeket (lásd a 
következő oldalon). Ezen kívül segédakciókat (lásd a következő oldalon), valamint a tudósaid állandó hatásait is végrehajthatod. 
Ezzel számodra ez az év befejeződött és nem hajthatsz már végre több akciót vagy segédakciót ebben a fordulóban. A többi játékos 
folytathatja az akcióit egészen addig, amig mindegyikük vissza nem vonul.

A vallás-sáv vége
Ha a jelölőd elérte a vallás-sáv utolsó mezejét, akkor innentől minden egyes előrelépésért, a jelölő mozgatása helyett 
1-1 pontot kapsz. 1 gabona befizetéséért ugyanúgy jár a +1 előrelépés, tehát ebben az esetben a +1 pont!

(D) VONULJ VISSZA
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Visszavonuláskor az 5 visszavonulás-mezőből kell egy még nem foglaltat választanod (tehát, amin még nincs más játékos jelölője). 
Olyan visszavonulás-mezőt is választhatsz, aminek az akcióját nem tudod vagy nem akarod végrehajtani. Fentről lefelé az alábbi 
akciók találhatók a visszavonulás-mezőkön:

SEGÉDAKCIÓK

ÉV VÉGE

Az alábbi segédakciókat bármikor és bárhányszor végrehajthatod: 

Erőforrások eladása:  minden fa        valamint gabona      után, amit visszaadsz a készletbe elvehetsz 1-1 érmét. Minden egyes
arany            cukor         ,vagy drágakő       után pedig 2-2 érme jár a készletből.

 Pro Holz (
Gold (

H
 (

va

Erőforrások vásárlása: 3 érmébe kerül darabonként a faPro 3 Münzen, die du bezhlst, darf du 1 vagy a gabona amit a készletből vehetsz el és 
tehetsz a tábládra. Aranyat, cukrot, illetve drágakövet nem lehet vásárolni. A raktárkapacitásra vonatkozó szabályokat mindig be kell tartani! 

Példa: Lizus a köre elején elad 2 cukrot és 1 drágakövet, hogy 6 érméhez jusson. Ennek segítségével végrehajtja az “aktiválj egy 
tájegységet” főakciót, amivel egy kereskedőt tud használni. 3 érméért vásárol egy gabonát a készletből, amivel már teljesíteni tudja 
a kereskedő által támasztott feltételeket.

Miután minden játékos visszavonult, véget ér az év.  

A játékosok pontokat kapnak a konkvisztádor-sávon elért eredményeik után. Ehhez 
használjátok az értékelőtáblázatot, ami a konkvisztádor-sáv alatt található. Az a 
játékos, aki a legmesszebbre jutott a konkvisztádor-sávon, az kapja a legmagasabb 
pontot. Aki a leghátrább van, illetve aki egyáltalán nem lépett előre a sávon, az nem 
szerez pontot. Ha ketten is ugyanazon a mezőn állnak, akkor az végez előrébb, 
akinek a jelölője alul van (azaz, aki előbb ért erre a mezőre).

A pontok kiosztása után az összes jelölőt a konkvisztádor-sávról vissza kell tenni a 
startmezőre..

Figyelem: a vallás-sáv jelölői soha nem kerülnek vissza a startmezőre!

A kolóniáitok tájegységein található összes érmét és fehér kockát tegyétek vissza a 
készletbe. A kék kockáitokat pedig a játékostábláitok mellé tegyétek.

Példa: négyfős partiban a 2. év 
végén a zöld játékos 9 pontot, a 
piros 6 pontot és a kék 3 pontot 
kap. A sárga játékos nem kap 
pontot.

játékosszám pontok

Ezután a kikötőd minden egyes kereskedőlapkájáért 
megkapod a bevételt, fentről lefelé haladva. 
Mozgasd a normál szabályok szerint a kikötői 
szimbólumok után, kereskedőlapkánként a
jelölőidet a vallás- és kokvisztádor-sávon valamint 
vedd el a készletből az érméket és a pontokat.

Példa: Lizus az alábbi bevételekhez jut: 
elsőként 2 érméhez, majd 3-at léphet a 
vallás-sávon. Mivel befizet 2 gabonát, 
ezért összesen 5 mezőt tolhatja előre a 
jelölőjét (mivel átlépett egy szerzetes-
szimbólumon, azonnal elhelyezhet egy 
szerzetest is). Végül kap 2 pontot 
(boldogságlapkát).

Példa: Lizus a jelölőjét a legalsó 
visszavonulás-mezőre helyezi. Vesz egy 
útlapkát a készletből és a kolóniája egyik 
még üres négyzetére teszi.

• Kapsz 2 érmét.

• A jelölődet told eggyel tovább a vallás-sávon. Beadhatsz egy gabonát 
is, hogy még egy mezővel tovább tolhasd. Ha ezzel az akcióval 
szereznél kék kockát, azt már csak a következő évben használhatod.

• A jelölődet told eggyel tovább a konkvisztádor-sávon. Amennyiben 
áthaladsz egy arany-szimbólumon, elvehetsz a készletből egy aranyat..

• Hajts végre egy kereskedő akciót (lásd a 7. oldalon).

• Vegyél el egy útlapkát a készletből és helyezd a kolóniád bármely 
még szabad helyére.

.
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A JÁTÉK VÉGE

Az 1. és a 2. év lezárását követően az alábbiakat kell megtennetek:
• A megmaradt bővítménylapkákat tegyétek vissza a játék dobozába, majd húzzatok 5 új kettes- és 5 új hármas-

bővítménylapkát  és helyezzétek ezeket felfordítva az asztalra.
• Szedjétek össze a fehér kockákat és dobjatok velük újra, majd szortírozzátok értékük szerint a játéktábla alá. Ezt követően

dobjatok a kék kockáitokkal (minddel, amit eddig megszereztetek) és tegyétek értékük szerint a játékostábláitok bal oldalára a
megfelelő kék kockaszimbólumok mellé.

• A visszavonulás-mezőn legfelül lévő játékos lesz az új kezdőjátékos  Ő kezdheti a következő fordulót, a többiek az óra
járása szerint követik. A játékosjelölőket tegyétek vissza a visszavonulásmezőről a piactérre.

• Az évjelölőt mozgassátok egy évvel előre és kezdődhet is az új év, azaz a következő forduló.

A játék a 3. év végeztével befejeződik. Ekkor a játékosok
további pontokat szerezhetnek az alábbiak szerint:

• Erőforrások és érmék: adjátok el a megmaradt erőforrásaitokat
(1 érme minden fáért és gabonáért; 2  érme minden aranyért,
cukorért, valamint drágakőért). Ezt követően 3 érménként 1 pontot
kaphattok a készletből (lefelé kerekítve).

• Telepesek (útmezőkön): Késznek számít minden olyan sor/
oszlop, ahol minden mező be van építve tájegységgel vagy úttal
(akár előnyomtatottal, akár lapkással), tehát csak az számít késznek,
ahol nincs üres zöld mező. Minden ilyen kész sorért/oszlopért annyi
pont jár, ahány telepes található rajtuk.

Figyelem: Az olyan telepesek, amelyek kész oszlopban és kész sorban
is szerepelnek, mind a két esetben pontozásra kerülnek, tehát mind
az oszlopban, mind a sorban is jár utánuk pont.

• Szerzetesek: Megkapjátok a tudóslapkákra nyomtatott
pontokat, amennyiben van szerzetesetek alatta. A püspöklapkák
esetében a rárakott jelölővel rendelkező játékosok 2-2 pontot
veszítenek, ahogy ez a mezőre rá is van nyomtatva, függetlenül
attól, hogy mennyi pontot szereznek a püspöki feladat
megoldásával (a püspöki feladatok részletei a szabályzat végén
találhatók).

•  Kikötő: A játékosok kikötőiben lévő kereskedőklapkák minden teljes
sorozatáért (4 kereskedőlapka egymás alatt) 3-3 pont jár. Ezután
forgassátok meg a lapkákat és számoljátok össze a lapkák előlapjára
nyomtatott pontokat is, amit adjatok hozzá a sorozatokért kapott
pontjaitokhoz.

Érmék: Lizusnak 3
érméje van, továbbá
beváltja a megmaradt
erőforrásait, amikért
még 4 érmét szerez. A
7 érméért, összesen 2
pontot kap.

Szerzetesek: 
Lizus 3 pontot kap a
tudóslapkájáért, vi-
szont 4 pontot veszít
a két püspöke miatt.
Ezután még ki kell
számolni, hogy a
püspökei mennyire
jól végezték el a
feladatukat, azaz,
hogy mennyi pont
jár utánuk.

Kikötő: Lizusnak két
teljes sorozata van,
ezért 6 pontot kap a
kikötője után (3x2)..

Minden
kereskedőlapka
előlapján láthatók, az
érte járó pontok.

Aki a legtöbb boldogságpontot gyűjtötte, az lesz a játék
győztese. Döntetlen esetén az a játékos nyer a felek közül,
amelyiknek a játékosjelölője közelebb van a visszavonulás-mező
kezdőjátékos szimbólumához       (             )
am Gleichstand Beteiligte, der im letzten Jahr das Rückzugsfeld 

 

plättchen und verliert 
4 Punkte für die beiden 
Mönche bei den 2 

pl-ättchen und verliert 

Telepesek: A 4. és a
6. oszlop, illetve a 4.
sor telt be teljesen.
Ezek számítanak
késznek. Összesen 6
pont jár a telepesek
után. Ez a telepes 2x
lett kiértékelve.
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KOLÓNIÁK ELŐKÉSZÍTÉSE A HALADÓ VÁLTOZATBAN

A játék előkészületei a szokásos módon zajlanak. Vegyetek magatokhoz egy-egy játékostáblát, viszont fordítsátok a B oldalára
(minden tábla B oldala ugyanolyan). Minden játékos kap a pozíciójától függően 2 fát és érméket (tehát: 3,4,5 vagy 6 érmét). Ezt
követően mindenki dob a kék kockájával, amit a játékostáblája bal oldalán látható - a dobás értékének megfelelő - kék
kockaszimbólumra helyez.

Végül tegyétek a 4 városházalapkát az asztalra képpel
felfelé és tegyetek mindegyik alá egy-egy tudóslapkát,
szintén képpel felfelé (a tudóslapkákat véletlenül húzzátok
a maradékokból).

Az óra járásával ellentétesen haladva (a kezdőjátékos jobboldali szomszédjától indulva) mindenki választ egy párost a négy közül.
Miután minden játékos választott, a megmaradt párokat tegyétek vissza a játék dobozába.

Minden játékos tegye a saját kolóniája két egymás melletti üres mezejére a városházalapkáját. A lapka bármilyen irányba
forgatható. (Tipp: az elhelyezéskor érdemes figyelembe venni a már dobott kockaértékeket). A tudóslapkáitokat tegyétek a
játéktábláitok mellé. Ezeket csak a tulajdonosaik használhatják, akár már a játék kezdetétől is. Egymás tudósait nem lehet használni.
A játék végén ezekért a lapkákért is járnak a pontok a tulajdonosaiknak.

Amennyiben kevesebb szerencsét és több interakciót szeretnétek a játékban, kipróbálhatjátok ezt a variánst. Ehhez az alábbi
szabályváltoztatásokat kell figyelembe vennetek:
Az előkészületek során minden játékos vegyen magához egy kék kockát, majd dobjon vele és tegye a többi fehér kockához az
általános kockakészletbe. Tehát, a kék kockák nem a játékostáblák mellé kerülnek! Amikor egy játékos jelölője a vallás-sávon átlépi
az 1., valamint a 3. szerzetes-szimbólumot, az ezért járó kék kockát - miután dobott vele - szintén a közös kockakészletbe kell, hogy
helyezze. A játékosok a saját körükben dönthetnek úgy, hogy főakcióként elvesznek egy kék kockát a készletből és aktiválnak vele
egy sort a játéktáblájukon. Egy játékos sem használhat több kék kockát, mint ahányat már felszabadított (elérhetővé tett). Ez
könnyen ellenőrizhető a vallás-sávon elfoglalt pozíciók alapján. Minden év kezdetén a felszabadított kék kockákkal is dobnotok
kell és ugyanúgy el kell helyeznetek ezeket a kockákat is az általános készletben, mint a fehér kockákat.

A szóló variánst szinte pont úgy kell játszani, mint egy normál játékot. Az előkészületeknél a haladó változatnál leírtakat kell
követned (lásd az oldal tetején). Az egyes évek végén, a vallás-sávon a két fős játékok utáni pontokat kapod meg, attól függően,
hogy a jelölőddel, hány kis fenyőfán          sikerült keresztülhaladnod. Az első év végén 4 pontot kapsz, ha az első kis fenyőn
túljutottál, a második év végén 5 pontot, ha a második fenyőt is megelőzted, végül a 3. év végén akkor jár a 6 pont, ha mind a
három kis fenyőn keresztülhaladtál.
A cél, hogy a játék végén minél nagyobb pontszámod legyen (100 pont feletti eredmény már győzelemnek számít), emellett,
az alábbi sikereket is próbáld meg elérni:
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Könnyen elfelejthető szabályok:

• Évente legfeljebb 3 fehér kockát vehetsz el.
• Érmé(k)ért cserébe módosíthatod a kockaértéke(ke)t.

• Egy erőforrásból sem lehet 3 darabnál többed.

• Minden egyes vallás-szimbólumért leadhatsz egy gabonát,
hogy eggyel többet léphess előre.

• A visszavonuláskor választhatsz egy passzolás-akciót és
bevételt is kapsz a kereskedőlapkáid után.

• a lila hátterű boldogságpontokat csak a játék végén
szabad elszámolni.

Kommunizmus: érj el legalább 28 pontot a telepesekből.
Kapitalizmus: legyen legalább 4 teljes sorozatod a kikötődben.
Teokrácia: szerezz legalább 30 pontot a püspökök feladataival.

Autokrácia: építs egyfajta tájtípusból egy teljes sort vagy
oszlopot. Út se legyen benne, sem más típusú tájegység!
Demokrácia: a játék végén legalább 120 pontod legyen.
Utópia: a játék végén legalább 150(!) pontod legyen.

KÖZÖS KÉK-KOCKAKÉSZLET VARIÁNS

SZÓLÓ VARIÁNS

Példa: a 4 pár
városházalapka és
tudóslapka.
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Csillagászat: Amikor egy kereskedőlapkát 
veszel el a játéktábla egyik dokkja mellől, 1 
vagy több érme befizetésével a kikötőd egy 
másik dokkjába is helyezheted (1 érme, 
minden lépésért fel vagy le).

városháza

NAGY TÉR ÉPÍTÉSE: Bővítsd a kolóniád 
úgy, hogy legalább egy 3x3, 4x4 vagy 5x5
terület legyen teljesen beépítéve. Ennek  
megfelelően kapsz, 4,7 vagy 10 pontot. Az 
utak és az előnyomtatott tájegységek 
beépítésnek számítanak. Csak 1 beépített 
négyzetért jár pont!Adóztatás: Mindig, amikor egy kockával 

aktiválsz egy sort/oszlopot 1 érmét kapsz a 
sorban/oszlopban található minden két munkás 
után (lefelé kerekítve).

HAJÓK A KIKÖTŐBEN: 2 pontot kapsz 
(max. 12 pontot) a legtöbb hajóval rendelkező 
horgonyzóhelyed minden egyes hajója után.

Botanika: Amikor kiválasztasz egy kockát 
(kéket vagy fehéret), hogy használd, 1 fáért 
vagy 1 gabonáért cserébe bármilyen értékűre 
átforgathatod.

VÁROSHÁZÁVAL ÖSSZEKÖTÖTT 
VÁROSOK: 2 pontot kapsz (max. 12 
pontot), minden olyan város után, amely 
megszakítás nélküli úttal* eléri a városházát.

Filozófia: A kék kockáiddal - a sorok helyett 
-  oszlopot is aktiválhatsz (a fehér kockákra 
ez nem vonatkozik, azokkal nem aktiválhatsz 
sorokat).

Matematika: Visszavonuláskor valamelyik 
érmékkel aktivált tájegységeden lévő érmé(ke)t 
visszaveheted a saját készletedbe (a többi 
érmével/érmékkel aktivált tájegységedről a 
normál szabályok szerint az általános készletbe 
kerülnek az érmék).

Építészet: Miután aktiváltál egy sort/oszlopot, a 
kockát bármelyik szabad tájegységre ráteheted
(nem feltétlen kell az utolsó szabad helyre 
tenned).

VÁROSHÁZÁVAL ÖSSZEKÖTÖTT 
TELEPESEK: 1 pontot kapsz (max. 12
pontot) minden olyan telepesért, amelyik 
megszakítás nélküli úttal* eléri a városházát.

Iparosodás: Amikor egy tájegységen 
“cserekereskedelmet“ használsz, kétszer is 
végrehajthatod (pl.: 1 fát és 1 drágakövet 6 
érmére cserélhetsz).

LEGNAGYOBB TERÜLET EGY 
TÁJTÍPUSBÓL: 2 pontot kapsz (max. 12
pontot) mezőnként a legnagyobb, összefüggő, 
egy tájtípusból (farm, hegy vagy erdő) álló 
területedért.

Egyszerű közgazdaságtan: Bármikor 
vásárolhatsz 2 érméért 1 fát vagy 1 
gabonát (a normál szabály szerinti 3-ért 
lehetne).

Fejlett közgazdaságtan: Bármikor 
vásárolhatsz 3 érméért 1 cukrot vagy 1 
drágakövet.

SOKSZÍNŰ OSZLOP/SOR: 3 pontot kapsz
(max. 12 pontot) minden olyan oszlopért és 
sorért, amikben legalább 1 erdő, 1 farm, egy 
hegy és 1 város található.

Logisztika: Bármikor fizethetsz 1 érmét, hogy 
az egyik kockádat a játékostáblád valamelyik 
tájegységéről egy másik, még szabad és 
megszakítás nélküli úttal* elérhető tájegységére 
áttehesd (ennek köszönhetően egy tájegységet, 
akár újra is tudsz majd aktiválni).

TUDÓSLAPKÁK PÜSPÖKLAPKÁK

Példa: a 3 bekarikázott város 
össze van kötve a városházával. 
Ezzel Lizus összesen 6 pontot 
szerez.

Példa: Enikő legnagyobb, egy 
típusú tájból álló, összefüggő 
területe 4 farm. Ezzel Enikő 8 
pontot szerez.

Példa: Enikő 2 sora és 1 
oszlopa felel meg a feltéte-
leknek, így 9 pontot szerez.

*: A megszakítás nélküli út azt jelenti, hogy nem szakítja meg az utat egy 
tájegység sem, hanem a két “célpont” között csak útlapka(’k) találhatók.

TUDÓS- ÉS PÜSPÖKLAPKÁK




