
BEVEZETÉS

Négy törzs Aztlán mítikus földjén igyekszik boldogulni, miközben az istenek árgus szemekkel figyelik 
őket.

Mindegyik törzs a nevét egy, az ősi királyok által választott totem állatról kapta. Azért választották a 
régi uralkodók ezeket az állatokat, hogy a törzset megvédjék a rossztól. Így lett a négy törzs : az Ocelot 
népe, a Quetzal népe, a Kígyó népe és a Coyote népe.

A különböző népek békés együttélése jólétet és fejlődést hozott minden törzsre, de a félelmetes istenek 
azokat is kegyben részesítették, akik bátrak a háborúban, és kegyetlen módon felajánlják nekik a 
leigázott ellenfeleket.

A négy törzs közül csak egy szerezheti meg a jogot arra, hogy ezen a megáldott földön maradjon, 
amikor a Nap ötödik korszakának a végén eljön majd a Kiűzetés ideje.

Az a nép, amely a korszakok során a legerősebb birodalmat építi fel, részesülhet az isteni  kegyben, 
míg a gyengébb törzseket átok sújtja és kénytelenek lesznek elhagyni Aztlán földjét, hogy új 
királyságot alapítsanak a nyugat veszélyes területein.

ÁTTEKINTÉS

Az Aztlán társasjátékot 3 vagy 4 személy játszhatja. Mindegyik játékos a 4 törzs egyikét vezeti( Ha 2 
játékos játszik, akkor az Azték istenek varációt kell használni, lásd utolsó oldal)

A játék 5 részre van bontva, amelyeket korszakoknak nevezünk

Minden korszak kezdetén minden játékos titokban kiválasztja az egyik Erő kártyáját, majd ezután 
egyesével mindenki kiteszi bizonyos számú bábuját a játéktábla egy-egy régiójába.

A játéktáblán 5 különböző tereptípus szerepel: sivatag, teraszosan megművelt domboldal, dzsungel, 
hegy/vulkán és város.

A kiválasztott Erő kártyán fel van tüntetve a játékos törzsének erőssége és a lehetséges 5 tereptípus 
közül az egyiknek az ikonja. Minél nagyobb egybefüggő területe van egy játékosnak és azon belül 
minél több régió tereptípusa egyezik meg a játékos által kijátszott Erő kártyán feltüntetettel, annál több 
győzelmi pontot kap a játékos.

Ha egy régióban több játékos bábuja is jelen van, akkor az erősebb törzs megsemmisítheti a 
gyengébbet, de nem csak a háború vezethet a győzelemhez, a békés együttélés a többi törzzsel néha 
nagyobb jutalommal jár.

Az ötödik korszak végén az a játékos nyer, akinek a legtöbb győzelmi pontja van. Törzse uralja Aztlán 
földjét ezentúl, míg ellenfeleit utoléri a Kiűzetés ideje!



TARTOZÉKOK

Egy játéktábla.
120 bábu 4 különböző színben, 30 minden törzsből
24 Erő kártya (4x6 lap, minden készletben a lapok 4-től 9-ig számozva)
30 Előny kártya (3 db. Blessing of Mixcoatl, 3db. Blessing of Tepeyollotl, 3db. Blessing of Xipe Totec; 
9 db. Offering to the Gods; 3 db, Sacred Games; 3 db, Rafts and Canoes;3 db. Great Tlatoani; 3db. 
Eagle and Jaguar Warriors)
1 Pontozási jutalom kártya
5 piramis alakú jelző (mindegyik két részből áll)

A játéktábla

A játéktáblán Aztlán mítikus területe látható 30 kisebb régióra osztva, minden régió az egyik 
tereptípushoz tartozik. A tábla körül egy pontozósáv is látható, ahol a játékosok pontszám jelzői 
mutatják a győzelmi pontok számát. Emellett látható még két kisebb sáv is a táblán: az egyik az 
aktuális korszakot jelzi, a másik a lépés sorrendet.

Bábuk
Bábukat - 4 szín -, a játéktáblára kell majd kitenni, hogy segítségükkel egybefüggő területeket 
hozzanak létre a játékosok.

Erő kártyák. 
Mindegyik törzsnek van egy készlete, amelyet a törzs totemállatának képe alapján lehet elkülöníteni a 
többi laptól.

Minden kártyának az elején van egy szám, amely az adott játékos törzsének erejét mutatja az adott 
korszakban.

Emellett minden Erő kártyán látható egy tereptípus, amelyet egy ikon jelöl illetve a kártya háttérképe 
is ezt a tereptípust ábrázolja. Ezek a tereptípusok jutalompontokat érnek annak korszaknak a végén, 
amelyben az Erő kártyát kijátszotta a játékos.

Végül minden Erő kártyán fel van tüntetve egy győzelmi pontszám, amelyet megkap a játékos a játék 
végén, ha az adott lapot egyik korszakban sem játszotta ki, magyarán a kezében marad a játék végén.

Előny kártyák
Az Előny kártya jutalom annak a játékosnak, aki a békés együttélést választja a konfliktusok során.

Ezek a lapok nagy segítséget jelentenek a játékosoknak, akik ezeket a kártyákat a Konfliktusok, illetve 
a Pontozási fázisok során játszhatják ki.

Piramis alakú pontszámjelzők
Ezek a jelzők mutatják a pontozó sávon, hogy a játékosok mennyi győzelmi pontot szereztek a játék 
során. Minden játékosnak a jelzője két részből (felső és alsó) áll.

Ha valakinek több, mint 100 pontja van akkor emlékeztetőül a felső részt ráteszi az alsóra.



A szürke piramis alakú jelzőt az aktuális Korszak jelző sávon kell használni, mindig az aktuális 
korszakot mutatja.

ELŐKÉSZÜLETEK

A játéktáblát az asztal közepére kell tenni.

Ezután mindenki választ egyet a 4 törzs közül (Quetzal népe (kék), Coyote népe(zöld), Kígyó 
népe(piros) és az Ocelot népe(sárga)).

A választás után mindenki elveszi a bábuit a választott színben (ez lesz a saját bábu készlete) és a 
megfelelő Erő kártyákat.

A játékosok pontszám jelző bábuinak alsó része a pontozósáv 0-ás helyére kerül.A jelzőket egymásra 
kell tenni. A sorrend tetszőleges: az a játékos lesz az első, akinek a jelzője legfelül van, ezután jön az a 
játékos, akié közvetlenül alatta és így tovább.

A játékosok egy-egy bábujukat a lépéssorrend jelző sávra teszik az előbb megállapított sorrendnek 
megfelelően, hogy egyértelmű legyen ki ki után következik.

Végül az Előny kártyákból keverés után egy húzópaklit kell csinálni, majd a paklit képpel lefelé a tábla 
mellé kell tenni.

A JÁTÉK MENETE

A játék 5 korszakra oszlik és minden korszak a következő 4 fázisra:

1) Választás
2) Terjeszkedés
3) Konfliktusok
4) Pontozás

A játékosok Előny lapokat játszhatnak ki minden fázisban, hogy ezekkel befolyásolják a fázis 
kimenetelét.

1) Választás

Minden korszak kezdetén (kivéve az elsőt) a szürke piramist a korszak sávon előre kell egyet 
léptetni.Ezután mindenki kiválasztja kezéből az egyik Erő kártyáját és képpel lefelé kiteszi az asztalra.

Miután valaki maga elé tette a kiválasztott lapot, bábukat vesz magához a készletéből. A bábuk számát 
az adott korszak és a játékosok száma határozza meg.

A következő táblázatban látható, hogy egy korszakban mennyi bábut vehet magához a játékos.:



Korszak 3 játékos esetén a bábuk száma 4 játékos esetén a bábuk száma

I 8 7

II 7 6

III 6 5

IV 5 4

V 4 3

2) Terjeszkedési fázis

A legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos kezdi a kört és ezután jönnek a többiek csökkenő 
győzelmi pontszámnak megfelelő sorrendben, egyesével egymás után.

Ha két vagy több játékosnak ugyannyi győzelmi pontja van (ez az első korszakban is előfordul, amikor 
mindenki a 0-án áll) akkor az kezd, akinek a pontszám jelzője legfelül van a kupacban, majd utána az 
jön, akinek a  jelzője közvetlenül a felső alatt van, stb. Miután a forduló lépésssorrendjét 
megállapítottátok, mindenki egy nem használt bábuját a lépéssorrend jelző sáv megfelelő helyére teszi. 
Így világosan látszik ki ki után következik.

Ebben a fázisban mindenkinek a lépése két részből áll össze
1) bábu lehelyezése
2) bábu mozgatása (nem kötelező)

Lépéssorrendet követve mindenki leteszi, egyesével, egy bábuját.

A játékos tetszőlegesen kiválasztott régióra teheti le a bábuját, mindegy hogy ott már másik játékosnak 
vagy neki van-e ott bábuja. A kiválasztott régiónak szomszédosnak kell lennie egy olyan régióval, 
amelyben a játékosnak már van bábuja.

Megjegyzés: A tó (kék zóna régió ikon nélkül) nem számít régiónak és nem lehet oda bábut tenni.

Miután a soron lévő játékos kitette a bábuját, ha szeretné, egy másik bábuját, ami már korábban 
lent volt a táblán, átteheti egy azzal szomszédos régióba, ahol a bábu éppen áll.

Miután mindenki kitette az összes, a korszak elején magához vett bábuját, a fázis véget ér és mindenki 
felfedi az Erő kártyáját, amit korábban képpel lefelé kitett maga elé.

Példa: A zöld Koyote játékos leteszi az egyik bábuját (A) egy városra majd ezután egy másik bábuját (B) a sivatag terepről 
átteszi a szomszédos megművelt területre



3) Konfliktusok

Miután mindenki letette a bábuit a táblára, a konfliktusok fázisa kezdődik.

A legmagasabb győzelmi ponttal rendelkező játékossal kezdve és csökkenő győzelmi pont szerint 
folytatva (egyenlőség esetén a fentebb leírt szabályt figyelembe véve) a játékosok végignézik a 
régióikat. Akkor beszélünk konfliktusról, ha egy régióban a saját és egy vagy több másik játékos 
bábuja áll.

Minden konfliktus esetében először az erősorrend meghatározása történik, utána pedig a győztes dönt 
arról, hogy csatázik vagy a békés együttélést választja (lásd lejjebb)

Miután a legmagasabb győzelmi ponttal rendelkező játékos megoldotta a konfliktusait, a második 
legmagasabb pontszámmal rendelkező játékoson van a sor hogy ezt megtegye, majd így tovább.

Megjegyzés: A soron lévő játékos a konfliktusait tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

1) Az erősorrend meghatározása

Először a soros játékos megnézi, hogy a régióban melyik játékos a legerősebb.  Az erő értéke a játékos 
elé kitett Erő kártyán látható szám megszorozva a régión belül található, a játékoshoz tartozó bábuk 
számával. Ha a régióban nem a soros játékos a legerősebb, akkor továbblép a következő régióra és azt 
ellenőrzi le(ha van olyan).

A sárga Ocelot játékosnak két bábuja van a régióban és a kijátszott Erő kártyáján 5-ös szerepel. A piros játékos a 9-es Erő 
kártyáját tette ki, de csak egy bábuja van a régióban.
Az Ocelot játékosnak az ereje 10 (5*2) míg a Kígyó játékosnak 9 (1*9), így az Ocelot játékos nyeri a párharcot.

2) Csata vagy békés együttélés
Ha a régióban a soros játékos a legerősebb, akkor el kell döntenie, hogy oldja meg a konfliktust: 
csatával vagy kiegyezéssel.

Csata: Az ellenfél összes bábuját leveszi a régióból.
Békés együttélés: Megengedi az ellenfélnek, hogy a bábui a régióban maradjanak és vesz egy Előny 
kártyát a jóindulatáért cserébe.

• ha több, mint 2 játékos bábui vannak a régióban, a konfliktus győztese eldönti, hogy 
mindegyikkel békében együtt él, vagy mindegyiknek a bábuit leveszi. Nincs lehetőség arra, 



hogy a régión belüli egyik játékossal kiegyezzen, a másiknak pedig levegye az összes bábuját. 
Ha a győztes úgy dönt, hogy kiegyezik az ellenfelekkel, csak egy Előny lapot húzhat, még 
akkor is ha 2 vagy több ellenfél van a régión belül

• Ha egyenlőség áll fent az erősorrendben, akkor automatikusan a békés együttélést kell 
választani, de senki nem kap Előny lapot.

• Ha az előző pontban vázolt verzió áll fent és egy gyengébb játékos is van a régióban rajtuk 
kívül, akkor az ő bábui automatikusan lekerülnek a régióból, míg a döntetlenben érdekelt felek 
békésen kiegyeznek ( de nem húz senki Előny lapot)

A sárga Ocelot játékos nyerte meg a konfliktust (10 erő 
pontja van 8-cal és 4-gyel szemben) a régióban, döntenie 
kell, hogy vagy leveszi mindkét ellenfelének a régión 
belüli összes bábuját (kék Quetzal bábuk és zöld Coyote 
bábuk) vagy a békés együttélést választja mindkettővel.
Ha a második lehetőség mellett dönt, akkor egy Előny 
lapot húz.

A zöld Coyote játékos és a kék Quetzal játékosnak 
egyaránt 8 pontja van. A békés együttélést kell 
választaniuk, de egyikőjük sem kap Előny kártyát.

A zöld Coyote játékosnak és a kék Quetzal játékosnak 
egyaránt 8 pontja van. A sárga Ocelot játékos gyengébb, 
5-ös az ereje. A Coyote játékos és a Quetzal játékos a 
békés együttélést választja, míg az Ocelot játékos bábui     
                     lekerülnek a régióból.

5 konfliktus van a korszakban (A-B-C-D-E) A piros Kígyó 
játékosnak van a legtöbb győzelmi pontja így az A és a C 
konfliktus rá vár, azonban csak az A-t nyeri meg. Eldönti 
mit szeretne csinálni a régióban. Ezután, a második 
legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos, a sárga 
Ocelot következik. Megnyeri a B és a C konfliktust. A kék 
Quetzal megnyeri a D konfliktust. Az E konfliktusnak 
nincs győztese mert egyenlőség áll fent, így a zöld Coyote-
nak egy konfliktust sem kell megoldania.

4) Pontozási fázis

A legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékossal kezdve, majd csökkenő győzelmi pontszám 
sorrendben(egyenlőség esetén a megszokott módszert alkalmazva) minden játékos kiszámolja a 
pontjait.

A soros játékos külön-külön számolja ki a pontjait minden egybefüggő területre, amelyet ellenőrzése 
alatt tart. Az egybefüggő terület olyan szomszédos régiókból áll össze, amelyekben a soros játékosnak 



van bábuja (egy vagy több) egymagában, vagy más játékos bábuival együtt.

Megjegyzendő, hogyha egy tó választ el két régiót, akkor nem számítanak szomszédosnak (kivéve ha 
az adott játékos használja a Rafts and Canoes (Tutajok és kenuk) lapot, lásd Előny kártyák)

Egy összefüggő terület pontszámát a következőképpen kell kiszámolni:
– 1 pont jár minden régió után, amely a területen belül van, plusz
– jutalompont: a területen belül található, a kijátszott Erő kártyán feltüntetett tereptípussal 

megegyező régiók száma szorozva önmagával (lásd az alábbi jutalom pont táblázatot)

Jutalom pont táblázat
A tereptípussal megegyező régiók száma Jutalom pont

1 1

2 4

3 9

4 16

5 25

6 36

Ha egy egybefüggő terület egyetlen olyan régiót sem tartalmaz,amelynek tereptípusa megegyezik 
az Erő kártyán látható tereptípussal, akkor a játékos nem kap semmilyen pontot az adott 
területre.

Mindenki előbbre lépteti a pontszám jelzőjét a pontozó sávon a kapott pontoknak megfelelően. Ha 
olyan helyre kerül a pontozó jelző, ahol már egy másik játékos jelzője van, akkor a jelző a már ott lévő 
jelző tetejére kerül.

Megjegyzés: Minden Erő kártyához tartozik egy tereptípus kivéve a 4-es lapot. Ez a lap kicsit kilóg a 
többi közül. Nincs rajta feltüntetve egy tereptípus sem, így a pontozási fázis során a játékos 
tetszőlegesen választhat egy tereptípust a pontozáshoz (rendszerint azt, amelyikkel a legtöbb jutalom 
pontot tudja szerezni).

Ha valakinek több, mint egy egybefüggő területe van, akkor a fentiekhez hasonlóan jár el a többi 
területén is.



A sárga Ocelot játékosnak egy 9-es erő kártyája van és  
azon a Város tereptípus szerepel. Összesen 4 egyebfüggő  
területen van jelen.

Az A terület 4 régióból áll, de csak egynek azonos a  
tereptípusa az erő kártyán találhatóval, így ez a terület  
4+1*1 = 5 pontot ér.

A második területe a B, csak 3 régióból áll, de ezek közül  
kettőnek a tereptípusa egyezik az erő kártyán feltüntetett  
tereptípussal, így ez a terület 3+2*2 = 7 pontot ér.

A C terület 1 régióból áll amelyik ugyanolyan  
tereptípusú mint ami az erő kártyán látható, így ez a  
terület 1+1*1=2 pontot ér.

A D terület is csak egy régióból áll de ennek a régiónak  
a tereptípusa nem egyezik az erő kártyán feltüntetettel,  
így ezért ez a terület 0 pontot ér.

Az Ocelot játékos összpontszáma tehát 5+7+2+0=14 
győzelmi pont.

Másodiktól az 5. korszakig

A korszak pontozása után egy új korszak kezdődik azzal, hogy mindenki elveszi a megfelelő számú 
bábuját a készletéből (eggyel kevesebbet, mint az előző korszakban) és választ egy új Erő kártyát a 
kezéből.

A játékosok által korábban használt Erő kártyák az asztalon maradnak képpel felfelé, mindig látható 
legyen mindenki számára a játék folyamán végig.

Megjegyzendő, hogy az aktuális korszakban kirakott bábuk és a korábbi korszakokból maradt 
bábuknak az új Erő kártyán feltüntetett szám lesz az erősségük.

A korszakban illetve a korábbi korszakokban kitett bábukat a következő korszak Terjeszkedési 
fázisában lehet mozgatni.

A játék vége

A játék az 5. korszak végén fejeződik be.

Az utolsó korszak pontozási fázisában mindenki kiszámolja a pontjait a korábbi korokhoz hasonlóan, 
ahogy a pontozási fázisban le van írva.

Ezután mindenki hozzáadja a győzelmi pontszámához azt a győzelmi pontot, amely azon az erő 
kártyán látható, amelyet nem játszott ki a játék során, plusz minden egyes fel nem használt – 
azaz kézben maradt - Előny kártyáért 1 pontot kap.



Akinek a legtöbb pontja van, az nyerte a 
játékot.

Egyenlőség esetén az a játékos nyert, akinek 
pontszám jelzője lejjebb van a kupacban.

Példa a pontozásra
A korszakban a sárga Ocelot játékos a 4-es Erő kártyát  
választotta.

A konfliktus fázis végén három egybefüggő területe  
maradt, 2,3 illetve 6 régióból állnak. A legtöbb jutalom  
pontot úgy szerezheti, ha a sivatag tereptípust választja.

Mindhárom egybefüggő területén belül van legalább 1  
olyan régió, amelynek a tereptípusa sivatag. A 
legnagyobb területén 3 sivatag tereptípusú régió van,  
így ez 9 jutalom pontot hoz számára, azaz összesen 15  
(6+9) pontot fog kapni érte.

A másik két egybefüggő területén belül is van sivatag,  
mindkettő 1 jutalom pontot ér, és ezeket hozzáadva a  
terület alap pontszámához, összesen 3 (2+1) és 4(3+1)  
pontot kap a játékos. A teljes pontszáma a korszakban  
22 pont (15+3+4).

ELŐNY KÁRTYÁK

Amint az már részletesen le volt írva, a Konfliktus fázis során, ha egy játékos az ellenfelekkel való  
békés együttélést választja, akkor húzhat egy Előny lapot a talonból.

Minden Előny kártyának más és más hatása van a játékra. Minden kártyán fel van tüntetve mikor 
játszható ki: vagy egy adott fázisban, vagy a játék végén. Egy játékos a körében csak egy lapot játszhat 
ki, kivéve ha nincs más írva a kártyára.

Az Előny lapot abban a fázisban is ki lehet játszani, amelyikben felhúzta a játékos.

Blessing of the Gods (Istenek áldása) (Mixcoatl, Tepeyollotl,Xipe Totec)
Amikor ilyen lapot játszol ki, az istenek megáldanak téged az ajándékaikkal, áldást hoznak a népedre. 
Mixcoatl a vadászat istene, akkor jutalmaz ha dzsungelt uralsz, Tepeyollotl, a “hegy szíve”, a 
földrengések istene akkor jutalmaz meg, ha hegyet/vulkánt uralsz, Xipe totec a mezőgazdaság és 
növényzet istene áldását adja rád, ha teraszosan megművelt földeket uralsz.

Ezeket a lapokat bármelyik pontozási fázisban kijátszhatod. További 2 pontot kapsz minden olyan, az 
adott korszakban a törzsed által uralt régió után amelynek tereptípusa megegyezik a kirakott Előny 
lapon feltüntetettel.



Offerings to the Gods (Felajánlás az isteneknek)
Amikor ezt a lapot játszod ki, akkor a gazdagságodat ajánlod fel áldozatul az isteneknek, hogy elnyerd 
a kegyeiket.

A játék végéig tartsd a kezedben ezeket a lapokat. A játék végén 1 győzelmi pontot kapsz ha csak 1 
ilyen lap van a kezedben, 4 pontot ha kettő, 9 pontot ha három, 16 pontot ha négy és 25 pontot ha öt.

Ezeket a pontokat a kézben tartott Előny lapok után járó jutalom pontokon kívül megkapod.

Scared games (Szent játékok)
Ha egy ilyen kártyát játszol ki, akkor játékokat rendezel, meghívod az ellenfeledet és így oldod meg a 
konfliktust vérontás helyett.

Ezt a lapot a konfliktus fázis során lehet kitenni, miután egy győztes ellenfél elhatározta hogy a te 
bábuidat leveszi a régióból. A győztes ennek a lapnak a hatására nem veheti le a bábuidat, hanem a 
békés együttélést kell válassza a törzseddel kapcsolatban, megkapja az Előny kártyát és a te bábuid is a 
régióban maradnak. Ha van egyéb játékos ugyanabban a régióban , akkor az ő bábui a normál 
szabályoknak megfelelően lekerülnek a tábláról.

Abban az esetben, ha két vagy több játékos között egyenlőség van az erősorrendben a régióban és ők a 
legerősebbek, te pedig gyengébb vagy náluk, akkor nem használhatod fel ezt a lapot.

Rafts and canoes (Tutajok és kenuk)
A néped mestere lett a vízi járművek használatának. Ha ezt a lapot játszod ki akkor ezt a képességedet 
kihasználva lerövidítheted a távolságot két régió között és egy egybefüggő területté alakíthatod őket.

Ezt a lapot a pontozási fázis során teheted le. Ennek hatására egy azonos tóval határos két régió 
szomszédosnak minősül.

The great Tlatoani (A nagy Tlatoani)
A népedet egy erős és hatalmas király vezeti. Ha ezt a lapot játszod ki, akkor felhasználhatod 
képességeit, hogy előnyödre fordíts egy konfliktust.

Ezt a lapot a konfliktus fázisban játszhatod ki, amikor egy régióban nem egyedül te vagy a legerősebb. 
Ebben az esetben ez a lap a javadra fordítja a konfliktust és te nyersz a régióban. Ezután el kell 
döntened, hogy leveszed az ellenfelek bábuit a régióból, vagy a békés együttélést választod.

Eagle and jaguar warriors (Sas és jaguár harcosok)
A néped harcosai elit katonák, kiemelkedő harci képességekkel. Amikor kijátszod ezt a lapot, akkor 
ezeket az elit katonákat használhatod, hogy a csatában a segjtségedre legyenek.

Ezt a lapot a Terjeszkedési fázisban teheted ki. Amikor a fázis során arra kerül a sor, hogy kitegyed az 
egyik bábudat, egy plusz bábudat is kirakhatod bármelyik régióra. Ha nincs elég bábu a készletedben, 
akkor egy korábbi korszakban a tábláról levett bábuk közül vegyél egyet.



STRATÉGIAI TIPPEK

Erő kártya választása
Az Erő kártya kiválasztása a startégiádnak legfontosabb része a játékban. Választhatod, hogy alacsony 
értékű Erő kártyával kezdesz, követve a játék elején egy “kiváró stratégiát”, az erősebb lapokat a 
végére tartogatva, hogy akkor használd  majd a nagyobb erőt, amikor zsúfoltabbá válik a tábla. Tartsd 
észben, hogy a korszakokban egyre kevesebb bábut tudsz letenni és mozgatni....

De dönthetsz úgy is hogy erősebb lapokkal kezdesz, már az elején megsemmisíted az ellenfeleid 
bábuit, majd ezután megpróbálod fenttartani az előnyödet a későbbi korszakokban.

Megjegyzendő, hogy minden erő kártyához tartozik egy tereptípus, szóval figyeld ellenfeleid mozgását, 
megpróbálhatod megbecsülni az erejüket – azonban egy bölcs játékosnak meg kellene próbálni elrejteni 
a szándékait, hogy az ellenfelei ne tudják meg a valós erejét.

Ne feledd, hogy minden erő kártyán van egy győzelmi pont, amelyet az utolsó körben megkaphatsz, ha 
a lapot nem használtad fel a játék során. Ez a bónusz megnyerheti neked a játékot, vagy elvesztheted 
miatta, szóval ne feledkezz meg erről a játék folyamán!

Békés együttélés és az Előny kártyák
Ha könyörületes vagy és úgy döntesz, hogy békében élsz az ellenfeleiddel, akkor jutalomként kapsz 
egy Előny kártyát. De tudd, hogy ebben az esetben az ellenfeleid is pontokat kaphatnak a régióért 
akárcsak te, szóval biztosnak kell lenned abban,hogy a legtöbbet kihoztad az Előny kártyából és azzal, 
hogy a békés együttélést választod nem adsz többet az ellenfelednek, mint amennyi előnyöd származik 
belőle.

Istenek áldása
Ez a lap akkor hasznos a minél több győzelmi pontot szerzéséhez, amikor egyféle tereptípusból van sok 
régiód. Ezt a lapot a pontozási fázisban játszhatod ki amelyikben éppen te számolsz vagy egy 
későbbiben – válaszd a megfelelő alkalmat, mert akár a győzelmhez is hozzásegíthet!

Felajánlás az isteneknek
Ezek a kártyák akkor a leghasznosabbak, ha a játék folyamán végig a békés együttélés startégiát 
folytatod és sok Előny kártyát tudsz húzni. Ebben az esetben ezek a lapok valóban fontosak lehetnek 
győzelmi pontok szerzésére, de ha ezt a stratégiát követed, akkor tudnod kell mikor legyél jóindulatú az 
ellenfeleiddel szemben!

Szent játékok
Ezzel a lappal olyan területet tarthatsz meg, amelyet nem szeretnél elveszíteni. Használd, hogy 
megvédd magad, különösen, hogy elkerüld egy egybefüggő területed több részre szakadását vagy hogy 
megelőzd, hogy túl sok bábud kerüljön le a tábláról.

Tutajok és kenuk
Ez a lap igen értékes a pontozásnál, több pontot hozhat, hiszen megvéd attól, hogy az egybefüggő 
területed több darabra hulljon szét, de meglepheted vele ellenfeleidet is, amikor két különálló területet 
kapcsolsz össze vele. Ha ez a lap a kezedben van, akkor a Terjeszkedési fázisban a stratégiádat erre 
való tekintettel tervezd meg!



A nagy Tlatoani
Ez egy másik lap, amely szintén megtörheti a döntetlent a konfliktusban. Nagyon hasznos ha meg 
akarsz tartani egy régiót, vagy amikor Előny kártyát szeretnél húzni, hogy növeld a startégiai 
lehetőségeidet, különösen a játék vége felé.

Sas és jaguár harcosok
Ez egy valóban hasznos lap, különösen amikor több csapatra lenne szükséged hogy megtartsd a 
régióidat vagy ha meg akarsz hódítani egy olyat amelyik egy ellenfeledhez tartozik. Ez a lap halálos 
lehet az első korszakokban, ha meg akarod támadni azokat a játékosokat, akik magas értékű Erő 
kártyákat tettek ki. A későbbi korszakokban is hasznos lehet, mert meg tudod veled védeni a régióidat 
az ellenfelek támadásaitól.

AZTÉK ISTENEK

2 játékos variáns
Két játékos esetén  a következő szabályokat kell használni. Ebben a változatban egyik játékos sem 
vezeti egyik törzset sem, ehelyett megpróbálják a legtöbb győzelmi pontot összegyűjteni, úgy hogy 
korszakról korszakra felváltva irányítják a két szembenálló csoportot.

A Coyote és Quetzal bábukat össze kell tenni egy csoportba (kék és zöld), az Ocelot és Kígyó bábukat 
egy másik csoportba (sárga és piros).

Az egy csoportba tartozó bábuk egy játékoshoz tartoznak és minden szabály esetében úgy kell tekinteni 
hogy együtt vannak: például ha egy régióban ugyanahoz a csoporthoz tartozó bábuk állnak, akkor a 
konfliktus megoldásánál együtt kell venni őket és együtt kell velük számolni.

Az első korszak kezdetén mindkét játékos magához vesz egy készlet Erő kártyát ( a szín nem fontos) és 
választanak egyet a két csoport közül (vagy véletlenszerűen, vagy a játékosok szín választása szerint). 
Az Erő kártyák színével megegyező pontszám jelzők a pontozósáv 0-as mezőjére kerülnek. Mindkét 
játékos 10 bábut vesz magához a készletéből.
A korszakokat ugyanúgy kell lejátszani, ahogy az alapszabályban le van írva.
A játékosok által kijátszott Erő kártyák arra a csoportra vonatkoznak, amelyiket az adott korszakban 
irányítják és a játékos pontjai is a csoportba tartozó bábuk alapján határozódnak meg.

Az első korszak végén, a pontozás után, a játékosok felcserélik a bábu készleteiket, az, aki az első 
korszakban a sárga-piros bábukkal volt, most a kék-zöld bábukkal lesz és fordítva.
Csak a bábuk cserélnek gazdát, az Előny lapok és az Erő kártyák nem.

A játék így folytatódik, minden korszak végén felcserélik a bábu készleteiket a játékosok, egészen az 
ötödik korszak végéig( így mindkét játékos háromszor fogja azt a bábucsoportot irányítani amivel 
kezdett és kétszer a másikat).
A győzelmi pontok a játékosokra vonatkoznak nem a bábucsoportokra, és mindkét játékos 
összeadogatja a győzelmi pontjait. Az a játékos lesz a győztes, akinek az ötödik korszak végén a 
legtöbb győzelmi pontja van.

A korszakok elején a következő számú bábukat veszik a játékosok magukhoz:
1 korszak:10, 2.korszak:9, 3.korszak:8, 4.korszak:7, 5.korszak:6


