
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                SZABÁLYKÖNYV 



 

 

Játékismertető 

 
A nagy Sapa Inca Pachacuti utódainak megparancsolta, hogy imádják Inti-t, a napistent, és az ő nevében terjesszék ki 

a birodalmat. Annak érdekében, hogy Pachacuti utódjának nevezzék ki, minden játékos azért versenyez, hogy nagyobb hírnévre tegyen szert a nép 
szemében. Hírnévre szert lehet tenni az istenek tiszteletével; gyönyörű szőttesekből faliszőnyegek készítésével; hódításokkal Chinchaysuyuban, 

Antisuyuban, Qullasuyuban és Kuntisuyuban, az új Birodalom négy régiójában; és még sok egyéb módon. 
 

Bár sokféle tevékenység vezet a hírnévhez, egy dolog biztos: hosszú az út a központi nagy Coricancha 
templomtól a hegyoldali műhelyen keresztül az alul elterülő faluba. Ahogyan az inka kultúrában szokás volt, a lejtők körül a 

Coricancha templomot teraszokká alakították. Így olyan sík földet hoztak létre, ahol kukoricát és burgonyát lehet aratni, követ 
és aranyat lehet bányászni, a szövők szőtteseket készíthetntek, az építészek pedig műhelyeket hozhatnak létre. Sajnos a 

templomból a teraszokra való leereszkedés nagyon megerőltető feladat, ezért a dombokon és a hegyekben dolgozók szívesen 
adnak hírnevet és ajándékokat azoknak, akik lépcsőket építenek, hogy megkönnyítsék a lefelé vezető utat. 

 
Tawantinsuyu számára sokféle út kínálkozik ahhoz, hogy a nagy Pachacuti utódjává váljon. Segíts hódításokkal terjeszkedni, 

készíts olyan faliszőnyegeket, amelyekről évszázadokig beszélni fognak, szerezz hírnevet  lépcsők és Inti szobrok építésével, 
így biztosítva a helyed, mint a következő Sapa Inca. 

                                                                Komponensek 

 

                                                 1 játéktábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Épület lapkák 

                                                                    20 passzív épület 
                                           (jelölve a passzív képesség ikonjával              ) 
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                                                           19 termelési épület 
                                                  (termelési ikonnal jelölve) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             35 szőttes 

 

 

 
 
 
 

4 közülük jelölve, mint kezdő szőttes (#SW01-04) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAME OVERVIEW & COMPONENTS 



 
 
 

Szobrok 
 
 
12x kicsi szobor 
 
 
 
 
6x nagy szobor 

 
4x szorzólapkák az nyersanyagokhoz 
 
 
 
 
 
1x fesztivál jelölő  1x Coricancha lapka 

 
 
 
 
 
 
 

NYERSANYAGOK 

25x kő 
 
 
 
 
 

                   25x kukorica 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  30x burgonya 

 
 
 

           20 arany 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzet: A nyersanyagok (arany, kő, burgonya, kukorica) 
száma korlátlan. Használjátok a szorzólapkákat, vagy 
bármelyik helyettesítő lapkát. Minden más komponens 
korlátozott (munkások, lépésjelzők, hódításjelzők). 
  

 
 

                                         MUNKÁSOK 

            45 munkás, 9 színenként: 

építész 
 
 
 
 
 

küldönc 
 
 
 
 
 

kézműves 
 
 
 
 
 

pap 
 
 
 
 
 

harcos 
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KÁRTYÁK 
 
42 istenség kártya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 hadsereg kártya 
 
 
 
 
 
 

    

                                                         1 húzózsák 

Szóló komponensek (lásd 22 oldal)  

Játékos alkatrészek 

        Játékos segédlet 
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Főpap 
1 játékosonként 

 
 
 
 
 
 
 

Pontjelző 
1 szín játékosonként 

 
 
 
 

              Lépcső jelölő 
5 játékosonként 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Templom jelölők 
1 szín játékosonként 

 
 
 

Hódítás jelölők 
10 színenként 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTS 



 

 

                 Felpakolás 

 
 
 
 
 
 
 
                  Fontos! Ellenőrizz minden elemet!  
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SETUP 

 
 
 
 

Kulcsok 

    1 Hódítási régió: Chinchasuyu 
2 2 Hódítási régió: Antisuyu 
3 3 Hódítási régió: Qullasuyu 
4 4 Hódítási régió: Kuntisuyu 
55 Templompálya 
66 Nomádok 
7 7 Falu 
8  8 A háború áldozatai 

A tábla központi részének anatómiája (a domb): 

9  9 szakasz  12 12 felső terasz 
1  10 alsó terasz  13  13 szegmens 
1  11 középső terasz  14   14 Coricancha 
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13 
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1.  Helyezd a játéktáblát a játéktér közepére. Tedd mellé a                           
nyersanyagforrásokat egy közös kupacba. 

2.  Add oda a játékosoknak lépcsőjelölőiket. 
Helyezzétek a pontjelzőket a pontsáv 10-es mezőjére, a 

templomjelzőket pedig a templompálya legalsó 
mezőjére. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            A templompálya legalsó helye 

3.  Forgasd a Coricancha lapkát 
véletlenszerűen, és rakd  
a domb tetejére. (Első játék 
esetén hagyd ki ezt a 
lépést, és játsz a játéktáblára 
nyomtatott Coricancha-val.) 

 

  A Coricancha lapka 

4. 2 játékos esetén távolíts el 1 munkást   
 minden színből és tedd vissza őket a dobozba. 
5.  3 játékos esetés távolíts el 2 munkást minden színből 

és tedd vissza őket a dobozba. 
6.   Tégy színenként 2 munkást a húzózsákba. 

Minden játékos 2 munkást húz. Ha egy játékos 2 azonos 
színű munkást húz, akkor húzzon még egy munkást 
(amelyik másik színű lesz); aztán, az azonos 
színűekből egy munkást tegyen vissza a zsákba. 

7.  Tegyétek az összes munkást a zsákba. Véletlenszerűen 
húzzatok a zsákból, majd sorrendben helyezzétek a 
munkásokat a falu mezőjére a burgonya és a kukorica 
közé. A játéktábla mutatja, hogy a játékosok 
számától függően hány munkást kell a faluba 
lehelyezni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A falu 

8.   Helyezz el a játékosok számának megfelelő munkást 
(játéktábla mutatja) a nomádok mezőjére. Ezek a munkások 
nem sorrendben kerülnek le a játéktáblára. 

  
  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  A nomádok 

9.   Ha két játékos játszik, helyezz véletlenszerűen  
 húzott munkás minden alábbi jellel ellátott (     ) 

helyre a Coricancha-t körbevevő területen. (A 
többi területen lévő helyek blokkolva lesznek az első 
fesztivál után; lásd 17. oldal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munkások kezdő elhelyezkedése 2 játékos esetén  
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10.  Az épületek típusonként:  termelő    és passzív  
 . Keverd meg a termelő és a passzív épületeket 

külön-külön, és készíts belőlük két lefordított paklit.   
Ezután paklinkét fedj fel 2 épületet és tedd a 
paklik mellé. Ez lesz az épületpiac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Példa az épületpiacra 

11. Keverd meg a hadsereg kártyák pakliját, majd tedd  
 a lefordított paklit az épületpiac mellé. 

Hagyj helyet a dobópaklinak. 
12.  Válosgasd külön az istenség ikonok    

                              alapján a szobrokat az épületpiac közelébe. 

13. Tedd félre a szőttes lapkákat felfordítva.  Tedd külön  
 a 4 kezdő szőttest felfordítva  . 3 játékos esetén 

távolítsd el ezeket:  . 2 játékos esetén 
távolítsd el ezeket:  . Keverd meg a maradék 
paklit és rakd le lefordítva  , majd a legfelső 
szőttest fordítsd fel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Példa a szőttesekre 
 
14.  Aki utoljára szedett zöldséget, az lesz a kezdőjátékos.  
       Alternatív megoldásként véletlenszerűen is     
eldönthetitek, hogy ki legyen a kezdőjátékos. 

15.  A 4 kezdő szőttest tegyétek magatok elé.  
 A kezdőjátékostól indulva az óramutató járásának 
megfelelő sorrendben minden játékos választ magának 
egyet. Ha maradt szőttes, akkor azt távolítsátok el a 
játékból.  

 
 
 

16.  Adj minden játékosnak 2 követ a készletből. 
17.  Keverd meg az istenség kártyákat és a paklit tedd le lefordítva.  

Ossz játékosonként 8-at. Minden játékos 3-at megtart, 5-öt 
letesz az asztalra az előnyeikért. Fordított sorrendben 
minden játékos megkapja az 5 letett kártyán látható 
előnyöket. (A játékosok használhatják az egyik kártya 
előnyeit egy másik kártya költségének kifizetésére.) 

 
 
 
 

Példa 1: Az istenség kártyákat választod a bal          
 oldalon         , hogy előnyökhöz juss, a jobb oldaliakat pedig 
                   megtartod . Kapsz 5 burgonyát, 1 követ, 1 kukoricát, 
      1 hadsereg kártyát, és 5 VP-t  . Építhetsz egy  

        épületet       amiért fizetsz 1 követ és 1 kukoricát azokból,       
amiket az előbb megszereztél. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csak ennek az eljárásnak a végén töltsd fel az épület 
piacot. Miután minden játékos megkapta a kijátszott 
kártyáinak előnyeit keverjétek vissza ezeket a 
kártyákat az istenség pakliba. Hagyjatok helyet a pakli 
mellett egy 3/4/5 kártyát tartalmazó felfordított kínálat 
számára 2/3/4 játékos esetén, amit a játék során 
használnak fel és hoznak létre. 

18. Tedd a játéktábla mellé a fesztivál        
lapkát, később szükség lesz rá. 

 
 

                                                                                                        Fesztivál lapka 
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                               A JÁTÉK EGY KÖRE 

 
A körödben két opció közül kell választanod 
 

Közös kifejezések 

VP = győzelmi pont 
Nyersa.: burgonya    kkrc       kő     arany 
             Az arany      vad nyersanyag, ami ugyanúgy 
elkölthető, mint bármelyik másik nyersanyag. 
Élelmiszer =         krumpli     kukorica 
 
 
 
 
 
 
 
Első körös szabályok: A játékban az első fordulód előtt 
kezd azzal, hogy a főpapodat tedd a Coricancha lapka 
bármelyik mezőjére (akár egy olyanra, amit egy, vagy 
több másik játékos főpapja már elfoglalt). Ez az 
elhelyezés csak meghatározza a főpapotok kezdő 
pozícióját, nem tévesztendő össze a főpapok 
mozgatásával. A főpap mozgatása másodlagos akció, 
ami később kerül ismertetésre. 

1.  Helyezz le egy munkást: dobj el 1 istenség kártyát, vagy 1 aranyat, 
hogy a készletedből 1 munkást lehelyezz a játéktáblára. 
 2. Két különböző másodlagos akció végrehajtása 
tetszőleges sorrendben: 

ʃ Főpap mozgatása  
ʃ Ima 
ʃKiképzés    
ʃ Toborzás 

Ezen kívül bármikor eldobhatsz a kezedből egy 
tetszőleges hadsereg kártyát, hogy megszerezd a rajta 
lévő nyersanyagokat. Nincs korlátozva, hogy ezt az 
ingyenes akciót hányszor hajtod végre a körödben. 
A köröd végén lehetőséged van munkásokat toborozni, de 
a köröd végén a számuk soha nem haladhatja meg a 
készleted+2 munkást. Részeleteket lás a 16. oldalon: 
Toborzás a köröd végén. 
Ha falu üres a köröd végére, a fesztivál (pontozás) 
elindul. A Fesztivál indítása a 17. és 18. oldalon külön 
fejezetben kerül ismertetésre. 
A köröd végén töltsd fel az épület piacot, ha épületet 
építettél fel. Ahogy a beállításoknál, úgy itt is  
pontosan 4 felfordított épületnek kell lennie (típusonként 2), 
mielőtt a következő játékos jön. 
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Munkás lehelyezés 

 
Akciónként lehelyezhetsz egy munkást a készletedből  
egy szabad helyre. Ennek ára 1 istenségkártya, vagy 1 arany. 
Ezen kívül még ki kell fizetned a barangolás és a  
leereszkedés  élelemköltségét, amelynek ára függ a 
főpapod helyzetétől a munkásodhoz képest.   

                                                             Lehelyezési költség 

A leggyakoribb akciónak —munkás lehelyezés— két kölsége  
van: a mozgás és a leereszkedés. A teljes költség   
kiszámításához határozzuk meg a mozgás és a   
a leereszkedés költségét külön-külön (lásd alább). Ki kell fizetned  
a teljes élélmiszer költséget, mielőtt bármilyen feladatot  
elvégeznél a munkásoddal. 

A mozgási költség a mozgási pontok közötti távolságon 
alapul, vagyis a munkás lehelyezési helyének és a 
főpapod állásának pontja közötti távolságon. Egy szakasz 
a tábla 1/5-e; a domb egy oldala. A költség 0 élelem a 
főpapoddal azonos szakasz esetén,1 a szomszédos 
szakasz, és 3 az egyéb szakaszok esetén.  
A leereszkedés élemiszer költsége: 0 a felső, 2 a középső, és 
5 élelmiszer az alsó terasz esetében. Ez a szerszámok 
cipeléséhez szükséges energiát fejezi ki a domb 
tetején lévő Coricancha és a lejjebb lévő gazdaságok és 
műhelyek között. Minden lépcső ezt a költséget 2-vel 
csökkenti. 1 VP-t kapsz lépcsőidként amikor egy ellenfeled 
használja azt munkása elhelyezéséhez. Ezt kötelező 
igénybe vennie az ellenfélnek, nem fizethet extra 
költséget azért, hogy te ne juss a győzelmi 
pontjaidhoz.  
 

 
 

 
 
 
 
Példa 2: A rózsaszín játékos áthelyez egy munkást az 
ábrán látható módon        . Az áthelyezés költsége: 

• 1  /  mozgásért 
• 3  /  leereszkedésért 

A leereszkedés teljes költsége 5  /  de csökken 2-vel, mert a fekete 
lépcsőjét használja         . 
 
 A fekete játékos ezért kap 1 VP-t,. 

 
FELADATOK 

Minden helyet egy istenség szimbólummal (  
 ) jelöltünk, és 3 feladat ikon van mellettük. 
Elvégezheted az ikonokkal jelölt feladatokat. 
Először határozd meg a feladatok számát:  
 • automatikusan kapsz egy feladatot, hogy 
lehelyezd a munkást; 
• a különböző munkásoknak a speciális képességei 
a színüktől függnek, további feladatokat adhatnak; és 
• minden azonos színű szomszédos munkás 1 feladatot 

ad. Szomszédosak akkor, ha ugyanazon a teraszon vannak 
és közös útvonalon kapcsolódnak a munkásodhoz egy 
feladat ikonon keresztül. 
Leggyakrabban 1-2, ritkábban 3-4, nagyon ritkán 5 
feladatot tudsz elégezni. 
Ezután egyenként végezd el a feladatokat, hogy aktiváld a 3 
szomszédos feladat ikonját. A feladatokat egyenlően kell      
elosztanod a szomszédos ikonok között: 
• Ha 1 feladatod van, bármelyik 3 feladat ikon közül   
 bármelyiket választhatod. 
• Ha 2 feladatod van, 2 különböző feladat ikont kell 
választanod 
• Ha 3 feladatod van, 3 feladat ikont kell választanod 
• Ha 4 vagy több feladatod van, tedd őket 3-as csoportokba; 

végezd el a feladatokat a fentiek szerinti sorrendben. Ha 
nem tudod betartani a fenti szabályokat, akkor le kell 
mondanod a többi feladatról és meg kell állnod. 
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A fordulód végén add a kijátszott istenségkártyádat a 
központi kínálathoz. 

Ha egy kijátszott istenségkártya a 4./5./6. kártya (a 
Példa 3: A kék munkás (építész) lehelyezve a  
 helyre  elvégezhet 2 feladatot: 1 feladat lehelyezni a  
munkást, plusz 1 feladat, mert a szomszédja egy másik kék 
munkás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Példa 4: A kék munkást (építész) lehelyezve a  
 helyre elvégezhetsz 5 feladatot: 1, hogy lehelyezd  
                                        a munkást, plusz 4 mert 4 kék munkás van a szomszédban  
                                       - ez egy nagyon hatásos akció! Az első 3 feladatnak                   

szomszédosnak kell lennie:            húzz fel egy épületet , 
kapsz burg.-t  , és kapsz követ .Miután ezeket 
a feladatokat elvégezted, a lehelyezett munkás két (különböző) 
feladatot végezhet el újra,így felhasználta az 5 akciólehetőség 
mindegyikét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  ISTENSÉG KÁRTYÁK 

Ha van legalább egy olyan szobrod istenség szimbólummal    
(  ), amely a kijátszott istenségkártyán van 
a munkás lehelyezésekor, akkor megkaphatod a kártyán 
szereplő előnyöket is. Ezeket az előnyöket megkaphatod a 
feladatok elvégzése előtt, vagy után. Választhatsz egyet, 
az összeset, vagy egyet sem: az előnyök opcionálisak. 

játékban 2/3/4 játékos), amely a központi kínálathoz 
adandó, távolítsd el az összes istenségkártyát a 
kínálatból, és keverd őket a húzópakliba. Csak miután ezt 
megtetted helyezd a kijátszott kártyádat a kínálatba. 

 
 
 

Példa 5: Kétszemélyes játéknál  ez az istenség    kártya  
egy munkást helyez eme jelhez:   Az aktív játékos körének végén  
 — mielőtt a kínálathoz adná az új istenségkártyát (  )  --------  
3 istenségkártya volt a kínálatban. Keverd bele az istenségkártyák     
paklijába ezt a három istenségkártyát a kínálatból.               Majd a 
kijátszott istenség     kártyát add hozzá a kínálathoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az istenségkártyák azon kívül, hogy egy munkás 
lehelyezésére alkalmazhatóak (és a kártyákon ábrázolt 
nyersanyagforrásokat megkapod, amikor ezt megteszed),  
további előnyökkel/hatásokkal rendelkezhetnek: 
• Mielőtt egy épületet megépítesz, tegyél vissza egy 
istenségkártyát a paklija aljára, hogy cserélhess 1, vagy 2 
épületlapkát az épületpiacról. 
• Fesztivál ideje alatt 2 burgonyát kell fizetned minden 
kezedben lévő istenségkártya után. 
• Fesztivál alatt kijátszhatsz legfeljebb 3 istenségkártyát, 
hogy megszerezd a rajtuk lévő elönyöket. 
• A végső pontozáskor minden a kezedben lévő 
istenségkártya 1 VP-t ér.  
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FELADATOK LEÍRÁSA 

 

Jegyzet: Amikor egy istenségkártya helyett arannyal 
fizetsz, akkor a munkásod bármelyik istenség 
szimbólumra teheted. Ha van is megfelelő szobrod, 
azért semmilyen előnyt nem szerezhetsz. 

 
 
 

                                   MUNKÁSOK SPECIÁLIS KÉPESSÉGEI 

A különböző színű munkások különbözőképességei akkor 
aktiválódnak, ha lehelyezik őket.  

Építész 
Kék mezőre helyezve további feladatokat hajtanak végre. 
 
 
 
 
 

Kereskedő 
Zöld mezőre helyezve további feladatokat hajtanak végre. 

 
 
 
 
 

Harcos 
Húzz egy hadseregkártyát a kezedbe. Ezután 
visszahozhatsz egy szomszédos, nem harcos munkást a 
tábláról a készletedbe költségmentesen. 

 

Küldönc 
1 élelemmel kevesebbet kell fizetned mozgásért, vagy 
leereszkedésért. A lépéselőnyök továbbra is érvényesek. 
Továbbá, ha ez az első munkás ebben a 
szegmensben, további feladatot kell végrehajtania. 
(Szegmens: egy terasz és egy szakasz mettszéspontja.)  
2 személyes játék: a következő munkásokra is igaz. 
 
 

Pap 
Fizethetsz 1 burgonyát, hogy kapj egy feladatot ezért a 
munkásért (1x lehelyezésenként). A feladat megoldása 
után húzz egy istenségkártyát (kínálatból, vagy a pakliból). 

Nyersanyag gyűjtés (burgonya, kukorica, kő, arany) 

Szerezz nyersanyagokat az ikonok által: 3 burgonya  
2 kkrc      2 kő   1 arany 

 
Lépcső építése/Lépcsőjelző lehelyezése 

A lépcső építésének költsége 3 kő. Lépcső építésekor 
(lépcsőjelző lehelyezésekor) azonnal kapsz 4 VP-t, 1 
kukoricát és 2 burgonyát. 

A lépcsőjelzőket bármelyik erre a célra szolgáló üres 
helyre lehelyezheted függetlenül attól, hogy a munkást  
melyik részre tetted le.  

 
 
 
 
 
 

                       Példák a lépcsőjelzők helyére a játéktáblán. 
 

Szakaszonként akkor tehetsz le egy lépcsőjelzőt az alsó 
pontra (a dombtól legtávolabbi), ha a felső ponton (dombhoz 
közelebbi) már van egy lépcsőjelző. Amikor lépcsőt építesz 
az alsó szintre, a felső szint tulajdonosa kap 2 VP-t. 
Természetesen ha te vagy a felső lépcső tulajdonosa, 
akkor te kapod a 2 VP-t. 
 

Amikor az ellenfél a lépcsőd használatával csökkenti 
a munkásának lehelyezési költségét, akkor te kapsz 
1 VP-t.  Saját munkásod lehelyezésekor csökkenek a 
költségeid, de nem kapsz érte VP-t. 

Épület felhúzása 

Fizesd ki a kártya jobb felső sarkában ( ) látható árat  
egy elérhető épületért az épületpiacról. Helyezd az 
épületet a játékosterületedre. A köröd végén töltsd fel  
az épületpiacot a korábban ismertetett szabályok alapján.     
 

 
 
 
 

          Példa a termelő és a passzív épületre. 

Termelő épületek  nyersanyagokat, vagy VP-t 
biztosítanak; azonban ezeket az előnyöket ki kell váltani, 
ahogy azt a későbbi szabályokban látni fogod. 
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Egy passzív épület folyamatos képességeket biztosít. 
Az összes épület leírása megtalálható a Függelékben. 
 

Mielőtt megépíted, visszatehetsz egy istenségkártyát  
a kezedből a húzópakli aljára, hogy eltávolíts egy, vagy 
két épületet az épületpiacról, majd azt azonnal töltsd fel  
újra. Az így eltávolított épületeket tedd lefordítva a pakli aljára  
az általad eldöntött sorrendben.                                     
. 

 
 
Állíts szobrot 

 
 
 
 
Jegyzet: VP akkor is járnak, ha más módon állítasz 
szobrot (például hódítás, vagy istenségkártya). 

 
 
 
 

Állíts egy szobrot a játékterületeden. 

• A kicsi szobor       3 kőbe kerül  
 és azonnal kapsz érte 3 VP-t. 
• A nagy szobor 3  kőbe  és 2  aranyba   

kerül és azonnal kapsz érte 9 VP-t. 

A szobrokat istenségkártyák kiváltására lehet használni 
(ahogy olvastad az istenségkártyák fejezetnél a 10. oldalon), 
később eldobhatóak amikor a főpappal istentiszteletet hajtasz 
végre. (14. oldal). 

 
 
Szőttesek vásárlása 

Húzz 3 szőttes lapkát a pakli tetejéről (beleértve a pakli 
tetején felfordítva lévő lapkát is). Nézd meg mindhármat, 
majd válassz egyet-kettőt-hármat és vásárold meg. Fizess 
1/2/3 szőttesért 1/3/6 kukoricát. A meg nem vásárolt 
szőtteseket felajánlod a többi játékosnak; sorban minden 
játékos vehet 1 szőttest 3 kukoricáért. Ha marad szőttes 
lapka, akkor azt tedd vissza a paklija aljára lefordítva. 

Végül a legfelső szőttes lapkát fordítsd fel. 

Jegyzet: Ha egy épület, istenségkártya, stb. 
képessége egy vagy több szőttessel támogat 
téged (szemben a szőttes vásárlása feledattal), 
akkor elveheted a legfelső, vagy az alatta lévő 
lapkát (te döntöd el melyiket) további költségek 
nélkül. Ilyen akció esetén más játékosok nem tudnak 
szőttest vásárolni. 

 
 
 
 

A szőttesek sora faliszőnyeget fog alkotni.  
A játékosoknak több faliszőnyegük is lehet, de mindegyik 
faliszőnyegnek különböző szövésű szőttesekből kell 
állnia. Amikor egy szőttesre szert teszel, akkor azonnal egy 
faliszőnyegedhez kell illesztened, vagy egy új faliszőnyeget 
kell elkezdened. Ha egyszer már elhelyezted a szőttest, 
akkor nem lehet áthelyezni. Hét különböző mintázatú 
szőttes van, némelyik gyakoribb, mint a többi. 
 

 
 
 
 

Példa 6: Adj egy új szőttest a faliszőnyeghez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzet: A szőttesek szélein lévő ikonoknak nem kell 
egyezniük ahhoz, hogy egymás mellé kerülhessenek a 
faliszőnyegen. 
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A végső pontozásnál mindegyik faliszőnyeg a méretének 
megfelelő VP-t ad. Továbbá minden egyes kapcsolat 
jutalmat ad a játékosnak, amikor egy kereskedő akciót 
hajt végre (a következő szakaszban ismertetjük). 

 
 

Kereskedő 

Jutalmat kapsz a faliszőnyegeid után.   Ha két szomszédos 
szőttesed azonos jelekkel kapcsolódik, akkor azokat 
megkapod:    1 arany                      2 kő        3 burgonya 

                    1 istenségkártya 1 burgonya  Megfiatalíthatsz (felfordíthatsz)   
                      1 épület vagy hadsereg kártyát  húzz 1 hadser. kártyát   

fizess 1 aranyat 1x feljutsz a templomba      3 VP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elérhető jutalmak a faliszőnyegen 
 
 
 
 
 
Példa 7: A következő képen, a lila játékos kereskedő 
feladatot végez. Két faliszőnyege van: az első 4 szőttesből  
                           készült           a második 5 szőttesből . 
 
Az első faliszőnyegben, a bal oldali két szőttes kapcsolata  
      3 burgonyát juttat a játékosnak   .   
A faliszőnyeg két jobb oldali szőttese is azonos jellel kapcsolódik, 1 
aranyat fizetve 1 fokkal feljebb jut a templomba  . Ebben a 
faliszőnyegben a szőttesek között nincs több kapcsolat. 
A második faliszőnyeg szőttesei közötti két kapcsolat az alábbi 
      jutalmakat adja a lila játékosnak: 1 hadsereg kártya       
  és 2 kő 

 
 
 
 

Kiképzés 

Húzz 2 hadsereg kártyát, Egyet tarts meg, a másikat dobd el. 
Az eldobott kártyát a dobópakliba tedd. Ha a hadsereg pakli 
kiürül, akkor keverd meg a dobópaklit és használd hadsereg 
pakliként. 
Minden hadseregkártya alján nyersanyagot találsz. A köröd 
során bármikor ingyen (akció nélkül) eldobhatsz egy 
hadseregkártyát a nyersanyagaiért. Nincs megkötve, hogy 
ezt az ingyenes akciót hányszor hajthatod végre a köröd 
során. A hadseregkártyák 1 / 2 katonát is ábrázolnak. Ezek 
akkor számítanak, amikor a főpapi hódítás akció a 
több katona több és/vagy nagyobb hódítást 
eredményez. 

 
 

1 Termelés 

Azonnal megkapod a bemutatott előnyöket az egyik 
felfordított termelő épületed után. Ez az épület 
továbbra is felfordítva marad (szemben azzal, amikor 
főpapi termelés akció részeként termel az épület, ez 
a későbbiekben kerül ismertetésre). 
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 Ismertető 

2 másodlagos akció 
 

Ahelyett, hogy 1 munkást helyeznél le, végrehajthatsz 2  
másodlagos akciót teszőleges sorrendben. Ezek gyakran 
lehetővé teszik, hogy más játékosok –sorrendben- az 
általad választott akció valamelyik változatát hajtsák végre. 
 

Másodlagos főpapi akciók 

Főpapodat mozgathatod 1-2 lépést (szakaszt) az 
óramutató járása szerint a Coricancha körül, kiváltva ezt 
az akciót minden más játékos számára. 
Te (mint aktív játékos) az aktiváláshoz kapcsolódó akció 
elvégzése helyett választhatsz 1 aranyat. Ha ezt választod, a 
többi játékos elvégezheti az akciót. Ők soha nem 
választhatnak aranyat helyette.   

 
 

Istentisztelet 

Minden játékos szobrokat dobhat el azért, hogy 
továbbléphessen a templompályán. 
Eldobhatsz 1 nagy szobrot, hogy 3 lépést tégy a  
templompályán, és/vagy 1 kicsit 1 lépésért. Nem dobhatsz  
el egynél több szobrot azonos méretből. A többi játékos 
eldobhat 1 kicsi, vagy 1 nagy szobrot, hogy 1 lépést 
mehessenek előre (függetlenül attól, hogy mekkora szobrot 
dobtak el). 
Az így eldobott szobrokat tegyétek vissza a játék 
dobozába. 
A templomon való haladás olyan hatásokat válthat ki, 
amelyeket a szabály későbbi részében ismertetünk. 

 
 

Felajánlás 

2/4/6 kukoricát elköltve 1/2/3-at léphetsz előre a játékban a 
templomon. A többi játékos 3 kukoricát költhet el 1 lépésért 
a templomon. Ha van, szerezz nyersanyagot. 

             Megfiatalítás 

A játékosok fizethetnek azért, hogy bármennyi 
lefordított épület és/vagy hadseregkártyát 
visszafordítsanak. 
Egyet fordíthatsz ingyen, minden további hadsereg- vagy 
épületkártya fordításáért adj 1 élelmiszert. A többi játékos 1 
kukoricát fizet hadsereg- vagy épületkártya fordításonként. 
 
              Hódítás 

Közvetlenül a hódítás megkezdésekor a falu sorának 
egyik végéről tegyél egy munkást a háborús 
veszteségek területére. Ha a falu üres, akkor válassz 
egy munkást a nomádok közül, utána húzz egy 
munkást a zsákból és tedd a kiürült nomád területre. 
Most minden játékos kijátszhat tetszőleges számú 
hadseregkártyát a játéktérre, képpel felfelé, egyenként 1 
burgonyáért. Az első kártya kijátszása ingyenes. 
Minden hadseregkártya 1 vagy 2 katonát ábrázol. Minden 
hódítási mező egy előnyt jelent, továbbá mutatja a 
hódításhoz szükséges katonák számát.                     A                           
a szám mellett azt jelzi, hogy a játékosterületedről (nem a 
kezedből) hány felfordított katonát kell eldobnod. A mellette 
lévő szám azt jelzi          legalább hány képpel felfordított 
katonát kell lefordítani. 
Miután minden játékos, aki azt választja, hogy kijátsza a 
hadseregkártyáját, elhelyezhet 1 hódításjelzőt (ha van 
neki) bármelyik játékos üres hódítási mezőjére, így: 1, elnyeri 
az adott terület előnyeit és 2, lefordítja és/vagy eldobja a 
hódításhoz minimálisan szükséges számú katonát. Ezután 
pedig te 1 további hódításjelzőt helyezhetsz el, elnyerve ezzel 
az előnyöket, és lefordítod és/vagy eldobod a megfelelő 
számú katonát. 
A képpel lefordított kártyákat később a megfiatalítási 
akcióval vissza lehet fordítani, ezt az előző 
fejezetben ismertettük. 
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A lila egy hódításjelzőt helyez le 4 VP-t szerezve, ahogy az alábbi     
képen láthatod     . Ehhez  2 katonát kell lefordítania 
 ( ezt elérheti azzal is, hogy egy hadseregkártyát 

Példa 8: A következő kép a négy hódítási régiót mutatja 
kétszemélyes játékban, mielőtt a lila játékos egy hódítási akciót 
kezdeményezne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lilának 2 felfordított hadseregkártyája van a játékterében  ;  
1 hadseregkártyát ingyen kijátszik, továbbá még 2 hadseregkártyát 
1-1 burgonyáért  . A lilának összesen 7katonája van a felfordított 
hadseregkártyáin. 
A kéknek 2 felfordított hadseregkártyája van a játékterében  ;  
                1 hadseregkártyát kijátszik 1 burgonyáért  . A kéknek 
összesen 4 katonája van a felfordított hadseregkártyáin. 

       lefordít)  ,        és el kell dobnia egy katonát is         . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kék követi a lilát és lehelyez egy hódításjelzőt, hogy 7 VP-t 
szerezzen.                                
Ehhez 2 katonát kell lefordítania (ezt elérheti egy hadseregkártya le- 
fordításával) ,          és el kell dobnia 2 katonát is           . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lila, mint aktív játékos lehelyezhet egy második hódításjelzőt                                        
és dönthet úgy, hogy elvesz 1 istenségkártyát és egy ingyenes 
szőttest.                                                                                               .          
Ehhez a lilának el kell dobnia 1 katonát.  
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ISTENTISZTELET MÁSODLAGOS AKCIÓ 

Húzz 2 istenségkártyát. Húzhatsz (tetszőleges kombinációban 
Jegyzet:  Ha hódítás helyett az aranyat választod, akkor 
nem játszhatsz ki hadseregkártyákat és nem rakhatsz le 
hódításjelzőt. Egy munkást továbbra is le kell raknod a 
háborús veszteségre, a többi játékos pedig a 
szokásos módon hajtja végre az akciót.  

 
 
 
 

Termelés 

Megkapod a bemutatott előnyöket bármely számú termelési 
épületedért; azután, ezeket az épületeket fordítsd  
le. Ezt megelőzően, vagy ezt követően te választhatsz 
egy lefordítandó épületet. Ezután minden más játékos 
megkaphatja tetszőleges számú felfordított termelési 
épületének előnyeit; majd ezeket az épületeket 
fordítsák le.  

A lefordított épületek egy megfiatalító akcióval 
visszafordíthatók. 

vagy sorrendben) az istenségpakli tetejéről, vagy a 
kínálatból. Ha a pakliból húzol előszöre, akkor 
megnézheted a lapot, mielőtt eldöntöd, hogy a másodikat 
honnan húzod. 

 
 
 

Jegyzet: Bármikor, amikor istenségkártyához 
jutsz (kivéve a fesztivál utolsó lépését), ezeket a 
kártyákat egyenként elveheted a kínálatból, vagy 
a húzópakliból. 

 
 
 

KIKÉPZÉS MÁSODLAGOS AKCIÓ 

Húzz 2 hadseregkártyát, egyet tarts meg, a másikat dobd el. 
Ennek a másodlagos akciónak a hatása megegyezik a 
szabályokban korábban leírt kiképzés akcióval. 

 

TOBORZÁS MÁSODLAGOS AKCIÓ 

Elvehetsz egy nomád munkást a nomád munkások helyéről. 
Ezután azonnal húzz egy munkást a zsákból (kivéve, ha az 
üres), és helyezd a megüresedett nomád munkás helyére. 

 

Toborzás a forduló  

 végén
 
A köröd végén vásárolhatsz egy munkást a faluból. 1 
burgonyát, vagy 1 kukoricát költhetsz egy munkásért a sor 
megfelelő végéről. Ha az utolsó munkás marad, 
elkölthetsz 1 burgonyát, vagy 1 kukoricát, hogy 
megvásárold. Az utolsó munkás megvásárlásával a 
falu kiürül és elindul egy fesztivál (pontozás), amelyet 
a szabálykönyv később ismertet. 

 
Minden játékosnak a köre végén csak 2 munkása maradhat, 
ez a limit. Ha ez egy esetleges munkás vásárlás után 
történik, akkor a limit azonnal életbe lép. Ha 2-nél több 
munkásod van, akkor a felesleget el kell távolítanod a 
játékból, viszzatéve őket a dobozba. Megvásárolhatsz, 
vagy más játékhatások révén szerezhetsz egy munkást a 
limiten felül is, mert a korlátozás csak a forduló végén  lép 
életbe.
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Fesztivál 

 
Amikor egy falu kiürül, az aktív játékos elveszi a    
fesztivál tokent és azonnal VP-t kap az alábbiak szerint:  
1/2/4 VP az első/második/harmadik fesztiválért. A 
harmadik fesztivál jelzi, hogy a játék hamarosan véget ér. 
A következő kör elején a fesztivál tokent birtokló játékos 
folytassa le a fesztivált a következő sorrendben: 
1.  A játékosok szabad kereskedéseket hajtanak végre. 

2.   Minden játékos megkapja a templompályán lévő helyétől 
jobbra látható VP-t és balra található nyersanyagokat (ha  
vannak). A templompálya négy felső mezőjének   

 közepén látható VP-k csak a végső pontozás során  
 kerül számításba. Ezeket egyelőre ne nézzétek.  
3.  Ellenőrizz minden hódító régiót: akinek a legtöbb  

hódításjelzője van, a háborús veszteségek területén lévő 
munkások aktuális számával megegyező VP-t kap. 
(Döntetlen esetén a jobb oldali első hódításjelzővel 
rendelkező játékos nyeri.) 

4.   A játékosok 1 burgonyát fizetnek minden kézben lévő   
 istenségkártyáért, ill. veszítenek burgonyánként 2  

VP-t; ha többet veszítenének, mint amennyi pontjuk 
van, akkor a pontszámláló megáll a 0 pontos, nincs 
minusz pont. 

5.  Ha ez volt a 3. fesztivál, akkor hagyd ki a következő  
két lépést és a játéknak vége, következik a pontszámítás. 

6.   A fesztivál token kerüljön a következő játékoshoz, azután 
húzzatok munkásokat a zsákból, hogy feltöltsétek 
a falut. 
a.  Előfordulhat, hogy a zsákból  elfogynak a munkások  
 mielőtt a falut feltöltöd. Ebben az esetben az  

összes megmaradt munkást a falura kell helyezni. 
b.  Ritkán előfordulhat, hogy nincs a zsákban   

munkás az újratöltéshez. Ez esetben azonnal 
indul a következő fesztivál: ugyanaz a játékos, 
aki az előzőt elindította megkapja a fesztiváljelzőt 
és a hozzá tartozó VP-t, majd minden játékos 
(így a fesztiváltokent birtokló játékos is) 
játszik egy fordulót mielőtt kiértékelné a 
következő (egyben utolsó) fesztivált. 

- Pontozás 

 

c.  2 játékos esetén az 1. fesztiválkor  
a zsákból véletlenszerűen húzva helyezz el egy 
munkást azokra a helyekre, ahol az alábbi 
 ikonok          láthatók a domb középső 
teraszán. A foglaltakat hagyjátok ki. 

7.  Végül folytassátok a fesztivál kártya húzási fázist (lásd 
alább). 

 

FESZTIVÁL KÁRTYA HÚZÁS 

Az 1. és 2. fesztivál után a játékosok istenségkártyákat 
húznak az asztalról (ebben a fázisban a játékosok nem 
húzhatnak a kínálatból) a következők szerint (a 
legalacsonyabb VP-vel rendelkező játékostól emelkedő 
sorrendben): 
• 4 játékosnál:  a legalacsonyabb VP-s játékos 2 
kártyát húz, a következő játékos szintén 2 kártyát 
húz, a második legtöbb VP-vel rendelkező játékos 1-et, a 
legtöbb VP-vel rendelkező játékos szintén 1 kártyát húz 
(ebben a sorrendben 2-2-1-1) 
• 3 játékosnál: ebben a sorrendben 2-2-1 
• 2 játékosnál: ebben a sorrendben 2-1 
• Egyenlő VP állás esetén az aktív játékoshoz 
óramutató járása szerinti sorrendben legközelebb 
eső játékos rendelkezik a több VP-vel, majd így 
tovább. 

Ezután az aktív játékostól kezdve sorban minden játékos 
kijátszhat legfeljebb 3 istenségkártyát, hogy megkapja a 
rajta szereplő előnyöket. Az így felhasznált kártyákat 
keverjétek vissza a húzópakliba, így nem befolyásolják a 
kínálatot.  
Ennek a lépésnek a végén, ha maradt épület az 
épületpiacon, akkor távolítsd el azokat (tedd őket 
lefordítva a megfelelő épületpakli aljára) és adj az 
épületpiachoz 4 új épületet (minden típusból kettőt). 
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Játék vége 

     Pontozás 

 
A harmadik és egyben utolsó fesztivál után minden 
játékos a következőképpen kap VP-t: 
• Faliszőnyegek: ha a faliszőnyeg áll 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7  
 különböző szőttesből, akkor  0 / 1 / 3 / 6 / 1 0 / 1 5 / 2 1  VP. 
• Ha egy játékos elérte a templompálya 4 legfelső   

lépcsőfok egyikét, akkor megkapja az annak közepére 
nyomtatott VP-t. 

• 2 VP a felfordított épületekért (passzívakért is). 
• 1 VP a kézben lévő istenségkártyákért. 

 
• 1 VP a felfordított hadseregkártyákért a játékterületeden 
(nem a kezedben). 
• 1 VP a készletedben megmaradt munkásokért. 
• 1 VP a készletedben maradt aranyanként. 

A legtöbb VP-vel rendelkező játékos nyer. Döntetlen esetén 
a legtöbb megmaradt nyersanyag dönt.  Ha még mindig 
döntetlen az állás, akkor a játékosok megosztoznak a 
győzelmen.

További szabályok 

 

A TEMPLOM MEGMÁSZÁSA 

Amikor a templomjelződet a templompályán előrébb lépteted, 
akkor az adott lépés bal oldalán látható nyersanyagot kapod 
(ha van). Ha több lépést mész előre, akkor 
mindegyiket megkapod. Több játékos is állhat egy 
helyen. 

 
 
Kapsz 1 aranyat. 
 
Húzz 1 istenségkártyát a pakli 
tetejéről/kínálatból. Húzz 2 hadseregkártyát, 
1-et tarts meg, másikat dobd el. 
 
Kapsz 2 követ. 

Kapsz 1 követ VAGY végy 1 nomád 
munkást 
 
Húzz 2 hadseregkártyát, 1-et tarts meg, a 
másikat dobd el. 
 
Kapsz 1 burgonyát. Húzz 1 
istenségkártyát a pakli tetejéről/kínálatból. 

 
Játékostáblán látható templomi jutalmak 

 

SZABAD MUNKÁS FELVÉTEL 

Amikor kapsz ingyen egy munkást (istenségkártya,  
jutalom a templomból, egyéb lehetőségek) azt a 
nomádoktól vedd el. Ezután azonnal adj a 
nomádokhoz egy munkást a zsákból, ha az nem üres. 
Ha nincs munkás a nomádok területén, akkor nem jár 
ingyen munkás. 
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Függelék 1 

Passzív épületek 
 
 
 
Z01 Bármelyik munkást küldöncként kezelheted 

Z02 Bármelyik lehelyezett munkást papként kezelheted. 

Z03 Amikor egy harcost helyezel el, legfeljebb 2 termelési épületedet fiatalíthatod meg ingyen. 

Z04 Amikor új szőttest adsz a faliszőnyegedhez, akkor azonnal megkapod ezt a jutalmat. 

Z05 A kézműveseket használhatod építészként, az építészeket használhatod kézművesként. 
 
Z06 Minden fesztivál kezdetén szerezz 4 burgonyát. A végjáték pontozásakor minden kezedben maradt istenségkártyáért 

további 1 VP-t szerezel (azaz minden kezedben lévő istenségkártyáért 2 VP-t kapsz). 

Z07 Munkás lehelyezéskor VP-t kapsz, ha a saját lépcsőd használod. 
 
Z08 Amikor egy Szőttesek vásárlása feladatot kiváltasz, húzz 5 lapkát, és dobj el 2-t (tedd le képpel lefelé a pakli aljára, tetszés 

szerinti sorrendben), mielőtt a feladatot tovább folytatnád. 

Z09 Minden fesztivál kezdetén nyerj 1 VP-t a leghosszabb kárpitodban lévő szőttesenként. 

Z10 Minden fesztivál kezdetén kapsz 2 krumplit, 1 kukoricát és 1 követ. 
 
Z11 
 
Z12 
 

Z13 

Amikor bármelyik játékos aktiválja a Főpap felajánlása másodlagos akciót, nyertek 1 szőttest (a legfelsőt vagy a 
közvetlenül alatta lévőt - ti válasszatok). 

Amikor bármelyik játékos aktiválja az Istentisztelet főpapi másodlagos akciót, vagy közvetlenül egy fesztivál előtt 
álltok, akkor fizethetsz egy aranyat, hogy előrébb lépj a templomban. 

Minden hódításnál 1 katonával kevesebbet fordíthaszt le és/vagy dobhatsz el, de legalább 1 katonát le kell 
fordítanod, vagy el kell dobnod. (Ez kedvezményként működik.) 

Z14 Szerezel +2 feladatot, amikor egy harcost helyezel le. 

Z15 Szabadon cserélhettek egymás között 2 követ, 1 aranyat és 2 kukoricát. 
 
Z16 Amikor bármelyik játékos aktiválja a termelés főpapi másodlagos akciót, a termelés előtt vagy után ingyen 

megfiatalíthatsz 1 termelési épületet vagy 1 hadseregkártyát. 

Z17 Amikor bármelyik játékos aktiválja a hódítás főpapi másodlagos akciót, kapsz 1 aranyat és 1 VP-t. 

Z18     Ha 1 játékos aktiválja megfiatalítás főpapi másodlagos akciót, húzz 1 hadseregkártyát és kapsz 1 aranyat. 

Z19 A köröd során bármikor fizethetsz 1 burgonyát, hogy húzz 1 istenségkártyát. 
 
Z20 Valahányszor végrehajtod a nyersanyaggyűjtés feladatot (burgonya, kukorica, kő, de nem arany), kapsz 1 extra 

nyersanyagot az adott típusból és 1 VP-t. 
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Függelék 2 

       lásd alul: Gyors hivatkozások 
 
 
Nyersanyagok 

 

Templom / Hódítótt régiók / Termelő épületek / 
Faliszőnyeg előnyök 

burgonya 

kukorica 

kő 

arany 

Feladatok 
 
Nyersanyagok gyűjtése 
Kapsz 3 burgonyát 

x 
Nyersanyagok gyűjtése 
Kapsz 2 kukoricát 

Kapsz 1 ingyen szőttest 

Építs 1 lépcsőt ingyen, előnyhöz jutsz 

Emelj kis szobrot ingyen, az előnyeihez jutsz 

Építs 1 épületet ingyen 

Kapsz 1 istenségkártyát (ajánlat/asztal) 

Kapsz X győzelmi pontot 

Végy 1 munkást a nomádoktól 
Nyersanyagok gyűjtése 
Kapsz 2 követ 
 
Nyersanyagok gyűjtése 
Kapsz 1 aranyat 

Szőttes vásárlás  

Szobor emelése 

Lépcső építése 

Éplület építése 
 

Kiképzés 
Húzz 2 hadseregkártyát, 1-et tarts meg, 1-et dobj el 

 
Termelés 

1  Kapsz 1 előnyt az épületből; ne fordítsd meg 

Lépj 1-et előre a templomban, az előnyeihez jutsz 
 

x  Fordíts meg X katonát 
 

x  Dobj el X katonát 
 

Fizess 1 aranyat a templomi előrehaladáshoz 
 

1  Fiatalíts meg 1 épületet, vagy hadseregkártyát 

Szimbólumok 

Épület 

Termelő épület 

Passzív épület 
Kereskedő 
Jutalmat kapsz a faliszőnyegekből Hadseregkártya 

Főpapi másodlagos akciók Nagy szobor 

Termelés Fesztivál 

Istenség szimbólumok 
Istentisztelet 

Felajánlás  

Hódítás 

Megfiatalítás 
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             SZÓLÓ SZABÁLYOK 

 
EXTRA KOMPONENSEK 

 
• Axomamma 2 random munkást kap a  

húzózsákból (ahogy te is). 

Axomamma tábla  
1  2  3  4 

HIGH PRIEST ACTIONS: 
Gains rewards of all its face-up  
Production Buildings, then flips  
face down all but the highest- 
numbered Building. 
As much as it can afford  
(costs as usual). 
As much as it can afford  
(costs as usual). 
Plays all Army cards in hand for  
free. Chooses space with most  
in any Conquest region (fewest 
markers > less than 3 of its markers  
> fewest of your markers > Antisuyu  
> Chinchasuyu > Kuntisuyu > 
Qullasuyu). For its second Conquest,  
it chooses the space across 
regions  
with fewest  for free. 
Flips face up all its Production  

 Buildings & Army cards for free.  
Then: 
• Draws 1 Army card and 
• Discards up to 2 God cards from market. 

BOARD ACTIONS:  
 Axomamma triggers the action: 

Buys 2 Weavings if possible 
(unique  
in largest set > red >  green > yellow>  
highest number), otherwise it buys 
1 Weaving and gains 1 gold. 

            
HIGH PRIEST REACTIONS: 

Gains rewards of all its face-up  
Production Buildings, then flips  
them all face down.  
As much as it can afford  
(costs as usual). 
As much as it can afford  
(costs as usual). 
Plays all Army cards in hand for  
free. Chooses space with most  
in any Conquest region (fewest  
markers > fewer than 3 of its 
markers > fewest of your markers  
> Antisuyu > Chinchasuyu > 
Kuntisuyu > Qullasuyu).  
Flips up half (round up) of its  
face-down Buildings and half 
(round up) of its face-down Army  
cards.      

2  Gains 2 VP.  
Takes 1 Army card, face down,  
into its hand. 

• Először a főpapodat lerakod, majd dobsz a   
 kockával, fogod az Axomamma főpapját és annyi  

 mező távolságra lépteted a főpapodtól, ahányat 
dobtál. 

3.  A 8 számozott tokent helyezd az Axomamma 
kezdő mezőjére. 

4.   Húzz 4 istenségkártyát majd helyezd el őket úgy az 
 
HIGH PRIEST 
ACTIVATION CONDITIONS:  

2+ face-up Production Buildings  
4+ corn  
1+ Statue  
More available* Soldiers than  
number of Casualties of War  

* Soldiers on face-up Army cards +  1 Soldier per  
Army card in hand 

3+ face-down Buildings 

  
NO WORKER ACTION: 
• Recruits a random Worker from Nomads (refill as usual); 
• Discards up to 2 God cards from market, gains 1 VP for each; 
• Draws 1 Army card; and 
• Moves High Priest  1 spot clockwise (does not perform secondary action). 
FESTIVAL: 
• Free Merchant action: Axomamma gains 1 VP per Weaving instead. 
• Axomamma does not pay potato for its tucked God cards. 
• Draw cards: Instead of drawing God cards, if it has fewer VP than you, 

Axomamma scores 2 VP. 
ACTION FAILURE:  RECRUITING REWARDS: 
If a middle-row action fails, Axomamma 

You trigger the action: Buys 1 Weaving  
if it can & it's unique. Regular 
Weaving  
costs apply. 
Buys a large Statue if possible,  
otherwise a small one it doesn't have.  
Builds random of required type,  
for 1 stone or 1 gold (preferring  
to pay stone). 
Builds in its High Priest's section  
if it can; otherwise, next sections  
clockwise in a valid spot. Avoids  
building under yours, if possible,  
to build elsewhere.  Axomamma 
always prefers to build upper Steps,  
if possible. 

Takes 1 Worker* from potato-side  
of the Village. 
Takes 1 Worker* from corn-side  
of the Village. 
Takes 1 random Worker* from  
the Nomads (refill as usual).  

* Whenever taking any Worker, Axomamma gains  
a color-based recruiting reward as shown on this board.  

Takes depicted resources  
into its supply. 

5. 

Axomamma táblájának 4 mezője alá, hogy csak az 
istenség szimbólum látszódjon. 
Az Axomamma 1 szabad lépésjezőt rak arra a helyre 

:  1  :  1  :  :  : 
and/or Army cards  gains 1 gold. 

8 számozott token (értékük: 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4) 
 
 
 
6 oldalú kocka (oldalak értékei: 1, 2, 2, 3, 3, 4) 
 
 
 
 
2 dupla oldalú Axomamma személyiség token 
 
 
 
Az Axomamma vagy “ez” az automata ellenfélre utal, 
míg a “te” a szólóban játszó játékosra. 
 

Felpakolás 

1.  Tedd az Axomamma játékostábláját a játékterületre.  
2. A játékot 2 személyre állítsd be az alábbi változtatásokkal: 

• A kezdő szőttes kiosztásakor az Axomamma  
 kap egy random kiválasztott kezdő szőttest mielőtt te  

kiválasztod a sajátodat. 
• Axomamma nem kap istenségkártyákat.  
    Helyette kap 2 követ, 2 kukoricát, 1 aranyat és  

   1 hadseregkártyát lefordítva a játékostáblája alá. 

ahol a főpapja áll (de ebből a helyzetből nem 
szerez semmiféle előnyt). 

6.   Adj az Axomammanak egy személyiség tokent, ami 
befolyásolja, hogy milyen akciókat fog előnybe részeíteni: 

• Válassz random a 2 oldalas személyiség tokenek  
 közül és tedd le az egyik oldalára (amelyiket nem 

használod, tedd vissza a dobozba). 
• A kiválasztott tokent tedd az Axomamma 

         táblájának legfelső sorának alábbi jelzésére: 
 

JÁTÉKMENET 

Te vagy a kezdő játékos és a megszokott módon játszod 
a köreidet. Az Axomamma kissé másképp játszik. 

 
Általános megjegyzések 

 
Személyiség token 

Amikor egy számozott token landol egy személyiség  
tokenen, az Axomamma végrehajtja a megadott akciót. 

 
 
 

 
Jegyzet: Emiatt az Axomamma kicsit erősebb ellenfél! 
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Munkások szerzése 

Amikor az Axomamma munkást szerez a faluból, vagy a 
nomádoktól, akkor a munkás színének megfelelően 
jutalmat is kap, ahogy a játéktáblája mutatja. 
  
Toborzási jutalmak: 

:  1  :  1  :  :  : 
 

Miután megkapta a jutalmat, a munkásnak a színe 
lényegtelenné válik az Axomamma számára. 
Amikor az Axomamma-nak 2-nél több munkása 
van, akkor annyi munkást dob el véletlenszerűen, 
hogy kettő munkása maradjon maximum. 
 
Istenségkártya húzása 

Amikor az Axomamma egy hatásként (amit pl. egy szobor, 
vagy a templompálya megmászása vált ki) istenségkártyát 
húzhatna, akkor a legrégebbi istenségkártyát a pakli aljára 
teszi és kap 1 VP-t. 
 
Hadseregkártya húzása 

Amikor az Axomamma hadseregkártyát húz, lefordítva a 
táblája alatt tartja őket “kézben”. Ha az Axomamma olyan 
hatást kap, hogy 2 kártyát húzzon és 1-et tartson meg, akkor 
ehelyett 1 lapot húz. 
 
Nyersanyagok 

Az Axomamma másképp használja a burgonyát, mint te.  
Amikor az Axomamma készletében 5-nél több 
burgonya van, akkor 5 darabonként beváltja őket 1 
VP-re addig, amíg csak 5 marad nála. Az 
Axomamma az aranyat nem használja a burgonya 
helyettesítésére, minden másra igen. Az Axomamma a 
többi nyersanyagot úgy használja, mint te. 
 
Szobrok előnyei 

Ha az Axomamma rendelkezik egy (bármilyen típusú) 
szoborral és kiválaszt egy olyan istenségkártyát, ami a 
tábla alatt van és megfelel a szobornak, akkor 5 VP-t kap 
(figyelmen kívül hagyva minden mást, ami az 
istenségkártyán szerepel).  

 
 
 

Templom előnyei 

Az Axomamma minden előnyt megkap amikor felfelé 
halad a templompályán, kivéve ha istenségkártyát húzott 
kézbe (lásd istenségkártyák húzása korábban). 
    Amikor ő kap egy /  templom bonuszt, azt 
választja, amelyikből a legkevesebb van: 
• Döntetlen esetén egy munkást választ, ha 0 vagy 1 munkása  

          van; ellenkező esetben: 
• Ha nincs elérhető munkás sem a faluban sem a   
 nomádoknál, akkor ezt választja: 
• Amikor az Axomamma-nak egy munkást kell  
  elvennie, akkor azt a falu burgonya-fizető helyéről  

teszi. Ha a falu üres, akkor random vesz el egy 
munkást a nomádok területéről. 

 
Főpap Akció 

Ha az Axomamma teljesíti a főpap aktuális pozíciójától  
elérhető következő 2 főpapi akció egyikének feltételeit,  
akkor:  
1) főpapját az általa végrehajtható akciók közül a 
legközelebbihez mozgatja, és 2) végrehajtja az adott akciót. 
Az akciót te az alapszabály szerinti módon követheted.  
Amikor az Axomamma főpapi akciót hajt végre,  
akkor 
• húz 1 hadseregkártyát, és lefordítva a táblája alá rakja  
 és 
• eldob legfeljebb 2 istenségkártyát a kínálatból,  
 ha 3 közül választhat, akkor a 2 legrégebbit dobja el. 

(Ezeknek a kártyáknak az eldobásáért nem kap VP-t.) 

Főpap Aktiválásának Feltételei (Axomamma-

nak van..)  
 • Felajánlás: …4, vagy több kukoricája. 
• Termelés: …min. 2 felfordított termelő épülete. 
• Istentisztelet: …1, vagy több szobra. 
• Hódítás: …több “elérhető katonája” van, mint amennyi 

munkás található a háborús veszteségek  
területen (elérhető katonák: az asztalon lévő felfordított 
hadseregkártyák katonái, és a “kézben” lévő 
hadseregkártyák katonái) 

• Megfiatalítás: ….3, vagy több lefordított épülete és/vagy 
hadseregkártyája. 
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Főpap Akciók & Reakciók 
 
 

Főpap Akció Ha az Axomamma akciót végez el Ha az Axomamma az akciód következik 
 
 
 

Termelés 

Az Axomamma aktiválja az összes felfordított termelő épületét. Ha egy épület választható 
nyersanyagokat ad, az Axomamma azt választja, amiből neki a legkevesebb van.  
Döntetlen esetén a következő lesz a sorrend: arany, kukorica, kő, burgonya. 
Utána az Axomamma az összes aktivált épületet lefordítja. 

Megtartja a legmagasabb számmal 
rendelkező épületet felfordítva. 

 

 
Felajánlás 
 
Istentisztelet 

 

Viselkedj úgy, mint a többjátékos módban. Az Axomamma annyi felajánlást és 
istentiszteletet végez a standard költségekért, amennyire kerete van. 

 
 
 
 
 
 

Hódítás 

Az Axomamma ingyen kijátsza az összes kézben lévő hadseregkártyáját. 
   Ezután kiválasztja azt a hódítási területet, amin a legtöbb ilyen ábra van , döntetlen  

esetén a sorrend: a legkevesebb hódításjelzővel rendelkező terület > kevesebb, mint 3 
jelzővel rendelkező terület > terület, ahol a legkevesebb hódításjelződ van > Antisuyu > 
Chinchasuyu > Kuntisuyu > Qullasuyu. 
Ezután eldobja és lefordítja a hadseregkártyákat a szokásos szabályok szerint. 
Axomamma előnyben részesíti az 1-katonás kártyákat a 2-kel szemben, továbbá 
a 2-ek felfordítását az 1-kel szemben. 

Ha az Axomamma másodszor hódít, akkor a 
legkevesebb hadseregkártya eldobásával 
rendelkező területet választja ki. Döntetlen 
esetén véletlenszerűen választ. 

 

 
 
 
 
Megfiatalítás 

Az Axomamma nem fizet az épületek, vagy a hadseregkártyák felfordításáért. 
 
 
Az Axomamma felfordítja az összes lefelé 
fordított épület- és hadseregkártyáját.    
. 

Az Axomamma a lefordított épület- és 
hadseregkártyáinak a felét fordítja fel (felfelé 
kerekít). (Pl. ha van 3 lefordított épülete és 
3 lefordított hadseregkártyája, akkor 2 
épületet és 2 hadseregkártyát fordít fel.) 
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Axomamma Tábla Akció 

 
 
 

A felső soros akciók ingyenesek. Ezek az akciók mindig 
elvégezhetők. Az 5. opciónál (kő, vagy kukorica) 

Ha az Axomamma-nak nincs lehelyezhető munkása, akkor 
nézd meg a Munkás nélkül fejezetet a 26. oldalon. 

Ha az Axomamma nem használ főpapi akciót és van 
legalább egy lehelyezhető munkása, akkor egy munkást 
helyez a táblára és végrehajt egy akciót. Ha több munkása 
is van, akkor a “legöregebbet” rakja le (ha ez lesz az első 
munkása a játékban, akkor random választ). 
A munkás elhelyezésekor dobj a kockával, hogy kiválaszd a 
4 istenségkártya egyikét a játékostábla teteje alól. 
• Az Axomamma kiválaszt egy helyet, mely  
 megegyezik a istenségkártya szimbólumával 

(elsőbbséget élvez: 1. fesztivál előtt a domb felső 
terasza, 1. – 2. fesztivál között a középső terasz, 
2. fesztivál után az alsó terasz). 
ʃ Ha nincs megfelelő hely a kiválasztott teraszon,   
 akkor az Axomamma megkeresi a megfelelő  

szimbólummal rendelkező helyet a feljebb, majd 
lejjebb eső teraszon. 

• Ha a teraszon több elérhető hely van, akkor  
 az Axomamma kiválasztja a legalacsonyabb  

leereszkedési+barangolási összköltséggel rendelkező 
helyet.  
ʃ Döntetlen állás esetén véletlenszerűen 
választ. 

• Abban a rendkívül valószerűtlen esetben, ha nincs 
megfelelő hely, akkor új istenségkártyát húz az 
Axomamma (az eredetit pedig eldobja a központi 
kínálathoz). Ezt addig ismétli meg, amíg helyet 
nem talál. 

Helyezd a munkást a kiválasztott helyre. Az Axomamma nem 
fizet leereszkedési és barangolási költségeket. Ezután a 
húzott istenségkártyát tedd a központi kínálathoz, majd 
húzz egy istenségkártyát a pakli tetejéről (és tedd az 
Axomamma táblájának teteje alá). Ha az Axomamma 
munkása használja a lépcsőidet, akkor VP-t kapsz, mint 
normál esetben. 
Ezután az Axomamma az összes (a dobott számnak 
megfelelő értékű) token alatt látható akciót elvégzi a 
kiválasztott sorban a megadott sorrendben. 

az Axomamma azt veszi el, amelyikből kevesebb van.  
 
A középső soros akciók fizetősek. Ha az Axomamma egy 
középső soros akciót nem tud teljesen végrehajtani (pl.: 
nem tud elég követ fizetni egy épületért/szoborért/ 
lépcsőért), akkor az Axomamma 1 aranyat kap helyette. 
Ne feledd, az Axomamma aranyat is használhat a 
költségek kifezetésére, de csak akkor, ha szükséges. 
Az alsó soros akciók ingyenesek, de nem biztos, hogy 
végrehajthatók. 
Ha egy akció nem végrehajtható (pl.: az Axomamma egy 
munkást akar szerezni a faluból, de ott már nincs egy sem), 
akkor az Axomamma kihagyja azt. 

 
 
 
 

Jegyzet: Az Axomamma által végrehajtott akciók 
semmilyen módon nem kapcsolódnak a munkás 
táblán való elhelyezéséhez. 

 
 
 

Végül az Axomamma a használt tokeneket az óramutató 
járása szerint az értéküknek megfelelően lépteti előre a 
körükön (pl.: ha 3-ast dobsz, akkor végezd el a 
kiválasztott soron az összes 3-as token alatt lévő akciót; 
utána mozgasd azokat 3 mezővel előre a saját körük körül az 
óramutató járásának megfelelően). 

 
 
 

Jegyzet: Több token is használhatja ugyanazt a 
helyet; ezért a már tokenekkel rendelkező helyek 
mezőknek számítanak más tokenek léptetésekor. 
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Action Details 

/  /  /  : Az Axomamma a megszokott 
módon kap nyersanyagokat. 

:   Az Axomamma figyelmen kívül hagyja az 
előnyöket, amikor szőtteseket ad a faliszőnyeghez. 
• Ha az Axomamma szővés akciót kezd, akkor vesz  

2 szőttest, ha megengedheti magának. Ha csak  
1 szőttest tud venni, akkor még 1 aranyat is kap. Amikor 
szőttest választ, akkor a nagyobb faliszőnyeghez ad 1 
újat, mielőtt egy kisebb faliszőnyeghez adna, vagy újat 
kezdene. Ha 1-nél több lehetőség van a választásra, 
akkor a magasabb értékű faliszőnyeget fogja az 
Axomamma választani. 

• Ha elindítasz egy szövést, ő mindig vesz 1 szőttest  
 ha 2, vagy több kukoricája van, kivéve, ha a maradék  

szőttessel új faliszőnyeget kellene kezdenie. 

: Az Axomamma a nagyobb szobrokat részesíti 
előnyben a kisebbekkel szemben, ha van rá kerete. 
Alább annak meghatározása, hogy milyent épít: 
• Dobsz a kockával és a számnak megfelelő 
istenségkártyát kiválasztod a táblájának tetejéről, majd a 
szimbólumának megfelelő szobrot megépíted, de a kártyát 
nem dobod el. 
• Ha nincs megfelelő szobor, akkor az óramutató járása 
szerinti következő istenségkártya lép életbe. 
•Ha nincs a kártyának megfelelő szobor, akkor random 
épít egyet és a nagyobbat részesíti előnybe. 

 
 : Ha az Axomamma-nak van 1 aranya/köve, akkor  

vesz 1 random épületet (fizetéshez inkább követ használ),  
megépíti (a tábláján lévő akcióterület által meghatározott 

 
 
 

Személyiség akciók 

Amikor személyiség tokent használ, akkor az Axomamma 
kap 1 aranyat és az alábbi akciók egyikét hajtja végre. 
Ezeket ingyen kapja (nem fizeti ki a szokásos költségeket) 
és megkapja a hozzájuk kapcsolódó előnyöket/bónuszokat. 

: Épít egy random kis szobrot ingyen (és megkapod a 
hozzátartozó 3 VP-t). 

: Elvesz ingyen 1 szőttest a szőttes pakli tetejéről.  
 

: Előrelép a templompályán 1 mezőt és megkapja a 
megfelelő bónuszt. 

: Épít 1 épületet ingyen. Ha az Axomamma-nak 
kevesebb, mint 2 felfordított termelő épülete van, akkor 
random épít 1 termelő épületet. Ellenkező esetben 1 
random passzív épületet épít. 

 
Munkás nélkül 
Ha az Axomamma nem rendelkezik munkásokkal és 
nem teljesíti a főpapi másodlagos akció feltételeit, 
akkor az alábbiakat teszi: 
• toboroz 1 random nomád munkást (elvégzi a nomádok 
 feltöltését a szokásos módon); 
• eldob 2 istenségkártyát a kínálatból (idősebbet először),  
 eldobott kártyánként kap 1 VP-t; 
• húz 1 hadseregkártyát, lefordítva leteszi “kézbe” a táblája   
 alá; és 
• a főpapja az óramutató járásának megfelelően 
 mozog egyet a Coricancha-n, aktiválás kiváltása 
nélkül. 

típust) az épületpiacról. A rányomtatott költséget nem nézi.    Fesztivál 
: Ha tud, az Axomamma lépcsőt épít a felső és   

          középső terasz közé oda, ahol a főpapja van. 
Ellenkező esetben, az óramutató járása szerinti 

legközelebbi helyen épít. Ha nincs szabad hely, akkor 
továbbhalad alacsonyabb értékű helyek felé. Ha lehet, 

akkor úgy választ lépcső helyet, hogy neked VP ne járjon. 
             : Az Axomamma ingyen toboroz 1 

munkást a faluból a sor burgonya/kukorica oldaláról, 
Majd megkapja az adott színű munkáshoz tartozó jutalmat 
(hogy melyiket, az a táblájára van nyomtatva). 

: Az Axomamma toboroz egy random nomad 
munkást (a szokásos módon feltölti a helyét). Majd az 
előző lépéshez hasonlóan megkapja a jutalmát. 

A fesztivál a szokásos szabályok szerint zajlik, kivéve: 
• ahelyett, hogy az Axomamma szabad kereskedő akciót végez, 

1 VP-t kap minden egyes szőtteséért; 
• burgonyát kap a 4 istenségkártyáért,  
 amelyeket a játéktáblája alá tett; és 
• az Axomamma kihagyja a fesztiválkártya húzása  
 lépést, helyette 2 VP-t kap, ha mögötted áll a pontsoron. 
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A játék vége 

      Pontozás előtt az Axomamma utoljára megfiatalító  
akciót végez; ha vannak még szobrai, akkor 1 istentisztelet  
    akciót   még elvégez. Te nem végezhetsz utána 
akciót.  
A végső pontozás a megszokott szabályok szerint zajlik. 
Neked a győzelemhez legalább 120 VP kell, és meg kell 
előznöd az Axomamma-t! 

Nehézség beállítása 

Ha nagy különbséggel győzöl (25 VP, vagy több) az 
Axomamma-val szemben, vagy ha nagy különbséggel 
veszítesz, akkor a nehezítéshez/könnyítéshez 
válassz az alábbi opciók közül. 
 
Könnyítés 

• Axomamma nem használ személyiség tokent. 
• Az Axomamma 1 helyett 2  fizet az épületek 

építésekor. 
• Főpapi másodlagos akciók: 

ʃ Istentisztelet: Axomamma feltétele ennek  
 indításához, hogy min. 2 feláldozható szoborral kell       
rendelkezned.  ʃ Hódítás: Ha az Axomamma 
kezdeményezte ezt, akkor nem hajthatja végre a 2. 
(könnyebb) hódítást. 

• Ha az Axomamma Munkás nélkül akciót hajt végre, 
nem kap hadseregkártyát. 

 
 

Nehezítés 

• Főpapi másodlagos akciók: 

ʃIstentisztelet/Felajánlás: Ha ezt aktiválja az    
 Axomamma, akkor először ingyen halad egyet 

a templompályán (mielőtt kukoricát/státuszokat 
költene a haladásra a standard szabályok szerint). 

ʃ Hódítás: 
Enne az akciónak elvégzéséhez elég, ha az 
Axomamma katonai ereje eléri a háborús 
veszteségek számát; 
Egy régió meghódításához kap  

 1 katona kedvezményt a fordítás követelménynél  
 1 katona kedvezményt az eldobás követelménynél  
ʃ Ha az Axomamma másodlagos főpapi akciót 

választ, kap 2 VP-t. 
• Fesztivál alatt további 1 VP-t kap szőttesenként (a 
fesztiválon összesen 2 VP szőttesenként). 
• Ha az Axomamma Munkás nélkül akciót végez, 
kap további 2 VP-t. 
• Az Axomamma 1 VP-t kap minden megmaradt 
nyersanyagáért (aranyankét 2 VP) a játék végén. 
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Gyors hivatkozások 

 
 
 
Nyersanyagok 

 
 

Templom / Hódított régiók / Termelő épületek / 
Szőttes jutalmak 

burgonya 

kukorica 

kő 

arany 

Feladatok 
 
Nyersanyagok gyűjtése 
Kapsz 3 burgonyát 

x 
Nyersanyagok gyűjtése 
Kapsz 2 kukoricát 

Kapsz 1 ingyen szőttest 

Építs egy lépcsőt ingyen, előnyökhöz jutsz 

Építs kis szobrot ingyen, az előnyeihez jutsz  

Építs egy épületet ingyen 

Kapsz 1 istenség kártyát (ajánlat/asztal) 

Kapsz X győzelmi pontot 

Végy 1 munkást a nomádoktól 
Nyersanyagok gyűjtése 
Kapsz 2 követ 
 
Nyersanyagok gyűjtése 
Kapsz 1 aranyat 

Szőttesek vásárlása               

Szobrot emelni 

Lépcsőt építeni 

Épületet emelni 
 

Kiképzés 
Húzz 2 hadsereg kártyát; 1 tarts meg, 1 dobj el 

 
Egy termelés 

1  Kapsz 1 előnyt az épületből; ne fordítsd meg 

Lépj 1-et előre a templomban, az előnyeihez jutsz 
 

x  Fordíts meg X katonát 
 

x  Dobj el X katonát 
 

Fizess 1 aranyat a templomi előrehaladáshoz 
 

1  Fiatalíts meg 1 épületet vagy egy hadsereg kártyát 

Szimbólumok 

           Épület 

Termelő épület 

Passzív épület 
Kereskedő 
Jutalmat kapsz a faliszőnyegekből Hadsereg kártya 

Főpap másodlagos akciók Nagy szobor 

Termelés Fesztivál 

Istenség szimbólum 
Istentisztelet 

Felajánlás  

Hódítás  

Megfiatalítás 


