
A Chocolatl társasjáték az azték birodalom fénykorába 
repíti a játékosokat, oda ahol Quetzalcoatl legendája élt és 
a kakaót az istenek gyümölcsének tartották. A játékosok 
célja: a legnagyobb áldozatot bemutatni az isteneknek – a 
legjobb kakaó termést betakarítani, segíteni a nagy piramis 
építésében és pontokat szerezni a játéktáblán található 6 
helyszínen. Az a játékos nyeri a partit, aki a legértékesebb 
áldozatot mutatja be Quetzalcoatl(Chocoatl)nak.

A játék menete meglehetôsen egyszerû és könnyû: a  
játékosok sorba veszik mind a 6 helyszínt egymás után

ELÔKÉSZÜLETEK
A játéktáblát az asztal közepére kell tenni. A táblán hat 
helyszín látható (16), ahova a játékosok minden fordu
lóban lapokat tesznek ki. A fordulók során a helyszínek az 
óramutató járásának megfelelôen következnek egymás 
után, kezdve az 1. helyszínnel ( Chocoatl ). A tábla köze
pén található a templom áldozati oltára (A), amit csak a 
játék elején és végén kell használni.
A Chocoatl és az Öregember figuráját az 1es helyszín két 
körébe kell helyezni. A csere kártyákat a típusuk (hátol
daluk) szerint szét kell válogatni, majd mindenkét kupacot 
külön megkeverni. Így két talon lesz: mindkét típusnak 
egy. A két kupacot a tábla mellé kell tenni.
Minden játékos választ egy színt, majd az adott színnek 
megfelelô kakaó kártyákat (a lapokon kakaó látható, 012
ig vannak számozva) , illetve az adott színhez tartozó 9 
kockát is magához veszi.
Minden játékos elveszi a saját színének megfelelô pontjel
zôt. A pontjelzôk a pontozó sáv 0 pontjára kerülnek még
hozzá úgy, hogy a jelzôket meg kell keverni és véletlen
szerûen kell kitenni egymásra ôket, azaz az elsô jelzô a 0 
pontra kerül, a másodiknak húzott jelzô az elsôre és így 
tovább. Amennyiben az 1. helyszínen egyenlôség alakulna 
ki, akkor a jelzôk sorrendje fog dönteni.
Minden játékos ezen kívûl még elvesz egy kis táblát, ame
lyet maga elé tesz. A táblán a 6 helyszín látható, a hátol
dalán pedig a szabály összegzése. A 6. játékos táblát a 
nagy játéktábla mellé kell tenni úgy, hogy a szabály össze
foglalót minden játékos láthassa.

TARTOZÉKOK

       5x9 kocka 5 színben

7 db. +1/1 zseton  1 fehér kocka

1 Öregember és 1 Chocolatl figura

12 Csere kártya (fekete kerettel)

5x13 kakaó kártya 5 színben

7 bónusz dobókocka (fekete) és 3 
kakaó betakarítás dobókocka 

(fehér)

5 pontjelzô korong

6 játékos tábla

1 nagy játéktábla

játékszabály

Chocolatl játékszabály 1



A JÁTÉK KEZDETE – AZ ÁLDOZATOK
A kakaó az istenek itala volt és az azték templomok 
bôségesen el voltak látva belôlük.
Mielôtt a parti elkezdôdne, minden játékosnak az egyik 
kakaó kártyáját képpel lefelé a templom áldozati oltárára 
kell tennie (Aval jelölt helyszín). Ezek a kártyák az egész 
játék alatt ott maradnak lefordítva és a játékosok nem hasz
nálhatják ôket. Azonban a játék végén annyi pontot érnek 
ahányas az értékük. Emellett még plusz 3 pontot kap majd 
az a játékos, aki a legmagasabb értékû lapot tette.

A JÁTÉK MENETE
A parti több fordulóból áll (maximum 7bôl). Minden 
fordulóban a játékosok a kezükben lévô kakaó kártyák 
közül a saját táblájukon az összes helyszínhez két lapot 
tesznek ki. Miután végigvették az összes helyszínt, új 
forduló kezdôdik.

A FORDULÓ ELEJÉN
1. Dobni kell a 3 fehér dobókockával, majd a 2. helyszínen 
( Kakaószüret ) található körökbe kell tenni ôket, amely a 
nagy játéktáblán középen, alul található.
2. Egy fekete dobókocka kerül a 3. helyszínen 
( Tenochtitlan városa ) lévô körbe. Ez a nagy játéktáblán 
alul bal oldalt található.
3. A fehér kockát az 5. helyszínen (Kakaó készítése) lévô 
elsô körbe kell tenni (a 8/4 fölé, a 2 mellé). A kockát min
den forduló elején eggyel jobbra kell tolni, ez jelzi az adott 
forduló számát.
4. Mindkét cserekártya pakli tetején lévô lapot képpel 
felfelé a  6. helyszínen (Tachli) lévô két helyre kell 
helyezni.

ÁLDOZATOK:
A játékosok ajándékokkal (áldozatok bemutatásával) kedv
eskednek az isteneknek, ezt a 12 kakaó kártyájuk felhasz
nálásával teszik (a 13bôl egyet már kitettek a játék elején 
a templomhoz). Minden helyszínhez két kártyát kell kiten
ni minden játékosnak, de nem a nagy táblára, hanem a 
sajátjukra. A kártyák értéke összeadódik és ezeknek az 
összegeknek alapján kialakuló sorrend határozza meg ki 
mit csinálhat az adott helyen. A helyszínek kiértékelésének 
három típusa lehet, ezt az határozza meg, hogy a legtöbb 
ponttal rendelkezô játékos korongja milyen mezôn áll a 
pontjelzô sávon:

Abban a fordulóban ahol egy arany mezôn áll: A 
játékosok az 1. helyszínnel kezdenek, a saját 
táblájukon két kártyát képpel lefelé kitesznek oda. 

Ezután felfedik a lapokat és meghatározzák, hogy ki nyert, 
majd a számozást követve ugyanígy járnak el a többi 
helyszínen is.

Abban a fordulóban ahol egy piros négyzeten van 
(vagy a 0n), a játékosok a forduló elején mind a 
12 lapjukat kiteszik képpel lefelé a saját játéktáb

láikra a helyszínekhez (mindegyikhez 2t). Ezután, kezdve 
az 1es helyszínnel, felfedik a lapokat és meghatározzák ki 
nyert, majd sorrendben veszik végig a többi helyszínt.

JÁTÉK ELEJÉN

Minden játékos...

• választ egyet a kakaó kártyái 
közül

• képpel lefelé a templomra teszi

MINDEN FORDULÓ ELÔTT

1:

2:

3:

4:

ÁLDOZATOK

• minden játékos két lapból álló 
áldozatot mutat be

• a lapok kirakásának sorrendje a 
legtöbb ponttal rendelkezô 
játékos pontjelzôjének helyzete 
határozza meg
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Abban a fordulóban ahol egy zöld mezôben van, 
minden játékos a saját játéktábláján minden hely
színhez egy lapot tesz ki. Mindenki felfedi ezeket a 

lapokat, majd  kiteszi a második hat lapját képpel lefelé. 
Ezután a  játékosok sorrendben végigveszik a helyszíneket: 
felfedik a lapot és meghatározzák ki nyert az adott hely
színen. 

Megjegyzés: mozgás a pontjelzô sávon.  Ha egy játékos 
jelzôje a pontozó sávon olyan mezôre kerül, ahol már egy 
vagy több jelzô található, akkor a jelzôje a már ott lévô 
korong(ok)ra kerül. Az egymáson lévô korongok sorrend
je fog dönteni egyenlôség esetén( mikor a Chocolatl figura 
nincs azoknál a játékosoknál, akik között fennáll az egyen
lôség) lásd a Döntetlen esetén részt.

Mi történik a különbözô helyszíneken:
Mindenhol a játékosok által kitett két lap összege alapján 
lesz értékelés. Attól függôen ki tette a legnagyobb és ki a 
legkisebb összegû áldozatot, járnak bónuszok, gyôzelmi 
pontok illetve büntetések (ne feledjük, hogy a bemutatott 
áldozat  értékét a helyszínhez kitett két lap összege hatá
rozza meg).

1 helyszín : CHOCOLATL
Mondva volt, hogy Quetzalcoatl  bele-bele nézett a jövô tükrébe. 
Mikor meglátta magát, meglepôdött : egy öregembert  pillantott  
meg ôsz szakállal.
Az a játékos, aki a legnagyobb összegû áldozatot tette 
megkapja a Chocolatl figurát. Azonnal kap egy gyôzelmi 
pontot és egészen addig, amíg nála van a Chocolatl figura, 
minden olyan döntetlen esetén amelyben érdekelt, ô lesz a 
nyertes.

Az a játékos, aki a legkisebb tétet tette megkapja az Öreg
ember figurát. Ebben a fordulóban a figurát a saját tábláján 
található 1es helyre kell tennie. A forduló hátralévô részé
ben, azaz a maradék öt helyszínen, a kitett lapjainak 
összegébôl 1et le kell vonnia.

Megjegyzés: A következô fordulóban az Öregember figura 
visszakerül az 1es helyszínre és az a játékos, akinél volt, 1 
plusz pontot kap az 1es helyszínen kitett tétjéhez az adott 
fordulóban.

FONTOS: DÖNTETLEN ESETÉN: 

Amennyiben a játék során bármikor egyenlôség lép fel  
(a piramisban is), akkor a következô szabályt kell figye
lembe venni: döntetlen esetén, miután minden bónusz és  
büntetô pont figyelembe lett véve, ha az egyik, a  
döntetlenben érdekelt játékosnál van a Chocolatl  
figura, akkor ô nyert. 

Ha nincs, akkor az a játékos nyer, akinek a legkevesebb  
pontja van. Ha több játékos egy mezôben van a  
pontozósávon, akkor pedig az nyer, akinek a korongja  
feljebb van.

1. A legtöbb ponttal rendel
kezô játékos arany mezôn 

áll: egy helyszínre minden játékos 
kitesz 2 lapot képpel lefelé. Ezu
tán mindenki felfordítja a lapjait 
és a játékosok meghatározzák a 
gyôztes(eke)t, aki(k) végrehajtják 
az akciót. Ezután jön a következô 
helyszín.

2. A legtöbb ponttal rendel
kezô játékos egy piros 

négyzeten vagy a 0n áll: a fordu
ló kezdetén a játékosok minden 
helyszínhez kitesznek 2 lefordított 
lapot. Ezután felfordítják ôket és 
végigveszik a helyszíneket.

3. A legtöbb ponttal rendel
kezô játékos egy zöld 

mezôn áll: minden helyszínhez 
képpel lefelé 1 lapot tesznek a 
játékosok, majd felfordítják eze
ket a kártyákat. Ezután még egy 
lapot tesznek képpel lefelé min
den helyszínhez végül ezeket is 
felfedik, majd végigveszik a hely
színeket.

1. HELYSZÍN: CHOCOLATL

A legnagyobb összeget 
kirakó játékos megkapja a 
Chocolatl figurát (1 gyô
zelmi pont és döntetlen 
esetén nyer)

A legalacsonyabb tétet 
tevô játékos megkapja az 
Öregember figurát: 1 
pont a tétbôl a 26 hely
színeken,  +1 pont a kö
vetkezô körben az 1es 
helyszínen.

Döntetlen: A Chocolatl figura 
nyer, más esetekben az a játé
kos akinek a legkevesebb 
pontja van
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2 helyszín: KAKAÓSZÜRET
Quetzalcoatl, mivel nagyon szereti a kakaót, gondoskodott a 
bôséges kakaótermésrôl.
Az a játékos, aki a legnagyobb 
összeget tette, annyi gyôzelmi pon
tot kap, amennyit a körökben talál
ható legnagyobb értékû kocka mu
tat. A második legnagyobb ösz
szeggel rendelkezô játékos a második legnagyobb értékû 
pontszámot kapja, a harmadik pedig a legkisebbet.

3. helyszín: TENOCHTITLAN
Itt áll Tenochtitlan az azték birodalom fôvárosa
A legnagyobb összeget kirakó játé
kosnak választási lehetôsége van:
a) építhet egy kunyhót (elhelyezi 
egyik saját színû kockáját az egyik 
szabad épületen lévô négyzetben). 
Ez a kunyhó egy extra pontot ad a játékos minden 
összegéhez a játék hátralevô részében. Emlékeztetôül a 
játékos kap egy +1/1 zsetont, amelyet a saját táblájára tesz.
VAGY
b) elveheti a város közepén lévô fekete dobókockát. Ezt a 
kockát a késôbbiekben egyszer használhatja arra, hogy 
bármelyik helyszínen az áldozati összegét megnövelje. 
Miután felfordította lapjait dob a kockával(vagy kockák
kal, ha a játékosnál több kocka van és többel szeretne 
dobni) és a dobott érték hozzáadódik a tétjéhez. Miután a 
játékos használta a dobókockát, az kikerül a játékból és 
többé már nincs rá szükség.

A második legnagyobb összeggel rendelkezô játékosnak 
azt a lehetôséget kell választania, amellyel az elsô játékos 
nem élt.
Megjegyzés: A kunyhók által adott bónusz min
denhol számít, kivéve a 3. helyszínen, ahol 1et 
ér, jelezvén hogy kunyhó lakosait etetni is kell!

4. helyszín:  CHOLULA PIRAMIS
Az aztékok legfontosabb  szent helye Cholulában fekszik.. Méretét 
tekintve a Cholula piramis a legnagyobb ember által emelt épület 
az egész Földön!
A piramis alulról felfelé épül. Min
den körben 2 kô ( színes kocka) ke
rül behelyezésre a piramisba. Mind
két kô gyôzelmi pontot jelent a já
ték végén (az extra bónusz értéke a 
késôbbiek folyamán derül majd ki). Mikor kiderül ki tette 
ezen a helyszínen a legmagasabb összeget:
a) A legnagyobb tétet kirakó játékos rakja be mindkét 
követ a piramisba. Ez történik abban az esetben, ha a 
legnagyobb tét legalább 3mal több, mint a második 
legnagyobb összeg. A játékos beteszi a két színes kockáját 
az elérhetô legalsó, legbalrább lévô üres helyekre a 
piramisban
VAGY
b) a két legnagyobb összeget tevô játékos (mikor maxi
mum 2 a különbség a két tét között) elhelyez egyegy 
kockát a piramisban. A legnagyobb összeget kirakó játékos 
dönti el ki teszi elôször le a kockáját (ez fontos lehet a 
piramis által adott bónusz pontok miatt a játék végén, 
illetve a sorok kiértékelésénél, lásd lentebb).

2.       HELYSZÍN: BETAKARÍTÁS   

• A legamagsaabb összeget rakó 
játékos a három kockán talál
ható szám közül a legnagyobbat 
kapja meg gyôzelmi pontként

• A második legmagasabb össze
get tevô játékos a három kockán 
látható szám közül a második 
legnagyobbat kapja meg gyô
zelmi pontként

• A harmadik legnagyobb tétet 
tevô játékos a három kockán 
látható szám közül a legkiseb
bet kapja meg gyôzelmi pont
ként.

3. HELYSZÍN: A VÁROS

• A legmagasabb összeget tevô 
játékos választhat: vagy épít 
egy kunyhót vagy elveszi a 
fekete dobókockát

• a második legmagasabb tétet 
kirakó játékos azt kell válassza, 
amit az elsô játékos nem.

Kunyhók:

• +1et ad a felajánlásokhoz  
kivéve a 3. helyszínt

• 1et ad a 3. helyszínen

A fekete kocka egyszer használ
ható az felajánlás összegének 
megnöveléséhez

4. HELYSZÍN: A PIRAMIS

• Ha a legnagyobb tét legalább 3
mal több, mint a második leg
nagyobb összeg, akkor a leg
nagyobb tétet kirakó játékos két 
kockát helyzehet el a piramis
ban

• Ha  két legnagyobb összeg 
között kevesebb mint 3  a kü
lönbség, akkor mindkét játékos 
egy kockát tesz a piramisba
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Bónusz pontok: Amint betelik egy sor a piramisban, az a 
játékos, aki az adott sorba a legtöbb kockát tette, azonnal 
kap 25 gyôzelmi pontot ( a pontszámot a betelt sor mellett 
található szám adja meg).

Mint minden esetben a játékban (lásd Döntetlen esetén 
részt), ha egyenlôség alakulna ki a piramis egyik sorában, 
és ha az egyik érdekelt fél az a játékos, akinél a Chocolatl 
figurája van, akkor ô nyert. Ha egyik játékosnál sincs a 
Chocolatl, akkor az nyert, akinek kevesebb pontja van.

Példa: A narancs játékos 5  
pontot kap amiért a piramis  
legalsó sorában neki van a 
legtöbb kockája. A zöld játékos 
4 pontot kap a második sorért:  
mivel a zöld játékosnál van  a  
Chocolatl figura ezért ô kapja  
meg a 4 pontot.

5. helyszín: KAKAÓ KÉSZÍTÉSE
A legenda szerint Quetzalcoatl a kakaót egy misztikus hegyen 
találta, amely tele volt ezzel a gyümölccsel
Itt minden fordulóban gyôzelmi 
pontokat lehet szerezni. A  megsze
rezhetô gyôzelmi pontok száma 
minden fordulóban egyre kevesebb. 
Az elsô fordulóban a legnagyobb 
összeget rakó játékos 8 pontot kap, a második 4et. A 
második fordulóban 7 pont jár a legnagyobb tétért és 3 a 
második legnagyobbért. A negyedik fordulótól kezdve csak 
a legnagyobb összeget kirakó játékos kap pontot. Minden 
fordulóban a legalacsonyabb tétet tevô játékos 2 mínusz 
pontot kap.

6. helyszín: TACHLI
Az Aztékok imádták a Tachli t. Ezt a sportot egy kemény labdával 
játszották, a kosárlaba és a futball keverékéhez lehet hasonlítani.
Aki a legügyesebb a Tachliban egy 
új kakaó kártyát kap, hogy a késôb
biekben felhasználhassa. A legna
gyobb felajánlást tevô játékos kapja 
a magasabb értékû csere lapot, a 
második legnagyobb felajánlást tevô játékos pedig az ala
csonyabb értékû kártyát. A felvett lapokért cserébe mindkét 
játékosnak el kell dobnia egy másik lapot a kezébôl, az 
eldobott lapok visszakerülnek a dobozba(természetesen a 
legalacsonyabb értékû kakaó lapjaikat fogják eldobni).

Megjegyzés: Az utolsó fordulóban (amelyrôl általában 
mindig az aktuális fordulóban derül ki hogy az, lásd a játék 
vége feltételeket) az itt szerezhetô csere lapoknak nincs 
gyakorlati haszna. Éppen ezért az utolsó fordulóban a 
kártyák helyett gyôzelmi pontokat kapnak a játékosok: a 
legnagyobb felajánlást tevô játékos 6, a második legna
gyobb tétet kirakó játékos 3 pontot kap.

Bónusz pontok: ha egy sor 
kész a piramisban akkor 25 
pont jár annak, aki a legtöbb 
kockát tette az adott sorba.

 

5. HELYSZÍN:  A KAKAÓ

 az 13 fordulóban a két 
legmagasabb felajánlást rakó 
játékos kap gyôzelmi pontot

 a 4. fordulótól kezdve csak a 
legamgasabb felajánlást tevô 
játékos kap pontot

– minden fordulóban a 
legalacsonyabb felajánlást 
tevô játákos 2 pontot kap

6. HELYSZÍN : TACHLI

• a legmagasabb tétet kitevô 
játékos megkapja a maga
sabb értékû kártyát

• a második legmagasabb 
összeget kirakó játékos 
megkapja a másik kártyát

Mindkét játékos eldob a 
felvett lap helyet egy másik 
kártyát.
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JÁTÉK VÉGE
Mikor a következôk egyike bekövetkezik a játék azonnal 
az utolsó fordulóban van:
•A piramis felépült. Ebben az esetben mind a 7 forduló 
lejátszásra kerül.
•Egyik játékos pontjelzôje eléri vagy meghaladja a 40et.
•Egyik játékosnak elfogynak a kockái, mert már az összeset 
felhasználta a játékban.
Bármelyik ezek közül fennáll, a játékosok még befejezik az 
aktuális fordulót, végrehajtják az összes helyszínen a 
kiértékelést, majd következik a végsô pontozás. Ha egy 
játékosnak elfogytak a kockái, még szerezhet további 
pontokat! Ehhez például az egyik nem használt színbôl 
vehet el kockákat, ha van. Ha nincs, a kocka bármivel 
helyettesíthetô.

PONTOZÁS A JÁTÉK VÉGÉN
Az utolsó forduló után, bónusz pontok járnak:
• 1 pont minden saját színû kôért a piramisban 
• 3 pont annak a játékosnak, aki a legtöbb  követ tette a 

piramisba* 
• 3 pont a Chocolatl figura birtoklásáért
• 3 pont az Öregember figura birtoklásáért
• ? pont az áldozati oltárra letett kártyáért
• 3 pont annak a játékosnak, aki a templomhoz (A 

helyszín) a legnagyobb értékû kakaó lapot tette*
• minden játékos, akinek maradt fekete dobókockája 

dobhat egyet és a dobott értéket megkapja gyôzelmi 
pontként (maximum 1 kockával lehet dobni, hiába 
maradt több).

*döntetlen esetén mindegyik játékos megkapja a bónusz 
pontokat. Itt a Chocolatl figurának már nincs szerepe!

A legtöbb gyôzelmi pontot szerzô játékos a nyertes. 
Döntetlen esetén, aki a nagyobb áldozatot mutatta be a 
templomnál (A helyszín) az nyert. Ha több ilyen játékos 
van, akkor mindannyian gyôztesek.

JÁTÉK VÉGE ha:

•  a piramis felépült

•  egy játékos eléri, vagy 
meghaladja a 40 pontot

• egy játékosnak elfogynak a 
kockái

A végsô pontozásnál 
egyenlôség esetén nem számít 
a Chocolatl figura!

Szerzô: Günter Burkhardt
Rajzok és design: Ryan Laukat
Szerkesztô: Arno Quispel és Frank Quispel (www.quined.com)
A szerzô köszöntetet mond Bernd Kovasciknak, Norman Kurocknak, Thomas Rühlenek és 
Dirk Lautnernek.
Quined Games köszönetet mond Luk Van Lokerennek – Jeroen Hollandernek – Malorie 
Laukatnak – Pascal Cadotnak – Steve McKeoghnak – Grischa Zimmermannak – Martyn F
nek

www.quined.com, info@quined.com
Fordította: hakansukur

Chocolatl játékszabály 6

http://www.quined.com/
mailto:info@quined.com
http://www.quined.com/

