
           Az Inka a birodalmukat  
             “Tahuantinsuyu”nak 
            hívta, ami annyit jelent,
            a ' Négy régió országa'.
                     Ebben a játékban 
                     mindenki az egyik 
                          nagy régiónak 
            (suyus) a vezetői 

           (Apu) szerepébe 
                   bújik. A feladatuk, 

        hogy növeljék befolyásukat az isteni  
     uralkodó, a Sapa Inca előtt. Minden Apu a 
   saját régiójában kezd, majd seregeik élén 

   területeket hódítanak meg és 
   csatolnak a birodalomhoz . 
   A leigázott népek növelik a 
   a munkára fogható lakosság 
   számát , így gyarapítván az 
   egyre hatalmasabbá váló   
   inka királyságot. Az Apuk a
   meghódított területek és fej
   lesztések (teraszok, hely 

      őrségek, városok és temp 
lomok építése) után jutalomban részesülnek. Ennek a 
hatalmas civilizációnak a spanyol konkvisztádorok 
érkezése vet véget.

***CÉL***
Az a játékos nyer, aki a legtöbb győzelmi pontot szerzi addig, amíg Pizarro meg nem érkezik az Inca fővárosba.

***TARTOZÉKOK***

32 Eseménykártya

4 információs kártya                                                 4 lépéssorrend jelző
 240 fa
 rudacska
(minden 
színből 60) 4 színes inka bábu (kék, na

rancs,zöld és barna színben)

1 fekete Inka 
bábu

 45 civilizáció jelző                                                             73 munkaerő zseton

     20 város             20 helyőrség             20 terasz            20 Inka templom 
         jelző                      jelző                        jelző

Napisten tábla 
(kétoldalú: az egyik 
oldalát 4 személyes, 
a másik oldalát 
pedig 3 személyes 
játék esetén kell 
használni)

4 invázió jelző (csak 
akkor kell ha a “Piz
zarro” változattal ját
szunk) 

1 játéktábla (kétoldalú: az egyik oldalát 4 személyes, a másik 
oldalát pedig 3 személyes játék esetén kell használni ) 

A pontozósáv 0 pontja                    A korszakokat jelző táblázat
 

Az eseménykártyák helye                      A játékosok kezdő régiói
A város 
neve     A templomért
            járó pont

jelentős város város    helyőrség     Huaca hely útszakasz 



***ELŐKÉSZÜLETEK***
A játéktáblát a játékosok számának megfelelő oldalára kell fordíŧani és az asztal 
közepére kell tenni.

A Napisten tábla a játékosok számának megfelelő oldalával 
felfelé a játéktábla mellé kerül.

A munkaerő zsetonok, a város, helyőrség, terasz jelzők és 
fa templomok egy közös kupacban szintén a tábla mellé 

      kerülnek

 

Az információs lapokat meg 
kell  keverni és minden játé
kos egyet kap. A kártya jelzi a 
játékos kezdő régióját és a 

játékos színét

A játékosok leteszik az információ lapjaikat 
maguk elé. Ez a kártya a fejlesztések költsége
iről és a szerezhető győzelmi pontokról ad 
átfogó ismertetőt.

A kezdő régió        a játékos színe
   
      építés ára

győzelmi pont a 
Sapa Inka fázis 
alatt

győzelmi pont 
építéskor

  
Mindenki elveszi a saját színléhez tartozó elemeket (az inka figurát és a fa 
rudacskákat)

Mindenki a saját inka bábuját a pontozó sáv 0 pontjára teszi, majd az egyik fa rudacs
kájával  összeköti a kezdő régióját Cuzcoval.

A játékosok kezdő régióinak a kivételével minden egyes körzetbe 
képpel lefelé egy civilizáció jelző kerül. Ezután az összes olyan jelzőt 
fel kell fordítani, amelyek a játékosok kezdő régióval határos terület

eken találhatóak.

Meg kell keverni az eseménykártyákat. Mindenki képpel lefelé 
kap 3 lapot, majd a kezébe veszi őket. A maradék képpel lefelé egy 
talonban a játéktábla megfelelő mezőjébe kerül.

A fekete inka bábu a Korszakok rész első mezőjébe kerül: a felső mezőbe 
az első érában.

Meg kell keverni a lépéssorrendet jelző korongokat. Minden játékos 
kap egyet, majd maga elé teszi a korongot, hogy mindenki jól láthassa

3 játékos esetén:
• A játéktáblának és a Napisten táblának az a fele 

kell, amely 3 játékos esetén szükséges
• Csak az 1, 2, és 3 lépéssorrend jelzőket kell 

használni. A következő Eseménykártyák 
kikerülnek a játékból: 'Great Pilgrimage', 
'Annual Pilgrimage', 'Local Pilgrimage', 1 db 
'Wilderness Road', 1db 'Rural Unrest'

• 6 civilizáció jelző is kikerül a játékból (minde
gyik típusból 1)

• az előkészületek során más változtatás nem szükséges
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***A JÁTÉK***
Az Inka életének 3 fő vonása: a kormányzás (ezt az Inka fázis reprezentálja), a vallás (ezt a Nap fázis jelenti) és a társadalom (ezt  

az Emberek fázis adja). A Sapa Inka, a birodalom isteni kegyeltje és uralkodója,  jutalmakat ad a pontozási fázis során.

•  A játék 4 korszakra bomlik.
•  Mindegyik korszak több fordulóból áll..
•  Minden forduló több fázist tartalmaz.
A fekete inka figura jelzi, hogy 
melyik forduló melyik fázisa zajlik 
éppen. Ha mindegyik játékos befe
jezte az adott fázist, az inka bábu 
eggyel lejjebb mozog. Ha az adott 
oszlop legalsó helyére ért, akkor 
viszszatér a következő oszlop leg
felső sorába és új forduló kezdő
dik.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy 
bizonyos fázisokra nem kerül sor egy 
fordulóban, de az is lehet, hogy több
ször is végre kell hajtani. A fekete 
inka bábu pozíciója mindig megmu
tatja melyik fázisban tart a játék.

Minden fordulóban a következő 
fázisok követik egymást: 

Inka fázis, 

Nap fázis, 

Emberek fázis, 

Sapa Inka fázis

Fontos: A játékosok a győzelmi 
pontjaik számát a pontozósávon moz
gó inka bábuikkal jelzik. Minden me
ző 1 győzelmi pontnak számít. Ha 
egy inka bábu olyan helyre lép, ahol 
már áll egy másik figura, akkor nem a 
pontozósávra kerül, hanem a másik 
bábu mellé, kívülre. Ez egyenlőség 
esetén lesz majd fontos, mivel döntet
len esetén mindig az nyer, aki beljebb 
áll a tábla közepéhez.

***INKA FÁZIS***

Az Inka fázis a kormányzási feladatokat látja el. A munkaerő zsetonok a birodalom régiói által kötelezően beszolgáltatandó  
munkaerőt jelképezik. Ez a munkaerő adó vagy “mit'a” minden évre egy meghatározott összeg volt. A korszakoknál  

folyamatosan csökken az új munkaerő zsetonok száma, ami azt reprezentálja, hogy a korai szakaszban a helyi erőforrások  
elsősorban a birodalom növekedésre fordítódtak. Később, amikor a királyság területe többszörösére növekedett, egyre nagyobb  

szükség volt annak fenttartásra és emiatt kevesebb jutott új területi hódításokra.

 1   A játékosok munkaerő zsetonokat kapnak a 
korszaknak megfelelően
Minden játékos annyi munkaerő zsetont kap a közösből, amennyi az 
adott korszaknál, az Inka figurája alatt látható.
 2   A játékosok munkaerő zsetonokat kapnak a 
meghódított régiók és teraszok után
Minden játékos annyi munkaerő zsetont kap, amennyit az általuk 
meghódított régióban lévő civilizáció jelzők mutatnak. Emellett 
minden játékosnak plusz 1 zseton jár minden, általa épített terasz után.

 3   Az első játékos támogatja a többit
Miután mindenki megkapta a munkaerő zsetonjait, a legtöbb 
ponttal rendelkező játékos támogatja a lemaradtakat:
• a második korszakban 1 munkaerő zsetont kell adnia (a sajátjai kö

zül) az utolsó játékosnak.
• a harmadik és negyedik korszakban 2 munkaerő zsetont kell adnia (a 

sajátjai közül) az utolsó és a második játékosnak, illetve 1t a harma
diknak ( 3 személyes parti esetén a 2ik hely támogatás nincs) 
Megjegyzés : Az első érában nincs ilyen adományozás

     Az Inka fázis a második korszak  
harmadik fordulójában vagyunk
      A narancs meghódított 2 régiót és  
épített egy teraszt. Ezért 3 (mert ezt  
jelzi az adott korszak) + 5 (civilizáció  
jelzők miatt) + 1 (a terasz miatt) = 9  
munkaerő zsetont kap.
     1 zsetont kell adnia a kéknek, mert  
neki van a legkevesebb pontja

A leigázandó  
régió ellenállása

Pontok a 
leigázott régióért

Munkaerő zseton  
bevétel az Inka  
fázisban
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***NAP FÁZIS***
A Nap fázis az Inka életének vallási oldalát jelenti, amelyben a Napisten töltötte be a vezető szerepet. Az Inka birodalma az  

extrémitások földje volt. A sivár, tengerparti Atacama sivatag csak pár mérföldre helyezkedik el a világ leghosszabb  
hegységrendszere, az Andok hatalmas hegyláncaitól. Az embereknek nap mint nap küzdeniük kellett a szélsőséges időjárással,  
meg kellett művelniük a földjeiket, halat kellett fogniuk. A Nap fázis ezeket az extrémitásokat reprezentálja, a negatív és poztív  

dolgokat egyaránt.

 1   A lépéssorrend meghatározása
A lépéssorrendet jelző korongokat szét kell osztani a játékosok kö
zött. Az kapja az elsőt, aki a pontozósávon leghátrább áll és így tovább 
az első játékosig. Tehát az a játékos, aki leghátul van kapja az 1es az 
előtte lévő a 2est stb.

Megjegyzés: Egyenlőség esetén az Inka 
figura helyzete dönt. Az a játékos, aki
nek a bábuja kijjebb áll, az jön később.

Megjegyzés: Az első korszakban 
(1438 – 1471) a lépéssorrend nem 
változik, hiszen  nincs Nap fázis.

 2   Az Eseménykártyák kijátszása
A lépéssorrendet követve minden játékos kiválasztja az egyik lapját 
és a Napisten tábla egyik negyedébe teszi képpel lefelé, majd húz egy 
új lapot a talonból.
Megjegyzés: Egy Nap fázis során mindegyik negyedbe csak egy lap tehető le. 
Ezek a lapok hozzáadódnak a korábbi Nap fázisok  során kirakott lapokhoz. Ha 
a felhúzható eseménykártyák elfogytak, akkor az eldobott lapokat kell megke
verni és csinálni belőlük egy új talont.

  3   Az Eseménykártyák felfordítása és 
végrehajtása
Miután minden játékos kitett egy lapot, a kártyákat fel kell 
fordítani. A lapok hatása egészen a következő Sapa Inka fázisig 
érvényben marad.
A kártyák az oldaluk mellett található két színnel lévő játékos cseleke
deteire van hatással. A lapoknak negatív vagy pozitív hatásuk lehet az 
akciókra. A szabálykönyv végén található egy átfogó leírás az esemény
kártyákról és hatásukról.

A játék során több eseménykártya is játékban lehet egyszerre. Ilyenkor 
hatásaik összeadódnak, kivéve ha a szabály másként nem rendelkezik.
Ha a 'Rural Unrest' és/vagy a 'Popular Support' kártyák vannak felfor
dítva a Napisten táblán, akkor azokat azonnal végre kell hajtani.  Mind
egy, hogy ez a lap az aktuális Nap fázis vagy egy korábbi során került 
ide.
Megjegyzés: A kártyák mindig két játékos vonalával szomszédosak,és  ez azt 
jelenti, hogy mindkét játékosra hatással van.

A lépéssorrend jelzők a követ
kezőképpen lettek szétosztva: a  
kék kapta az 1est mert neki van  
a legkevesebb pontja; a zöldnek 
és barnának ugyannannyi pontja  
van, de a barna van kívül, tehát  
a zöld mögött áll. Ezért a barna  
kapja a 2est a zöld a 3ast és  
végül a narancs a 4est.

      A narancs és a kék minden 1es  ellenállású civilizáció jelzőért 1  
munkaerő zsetont kap a közösből, mivel a 'Popular Support' esemény
kártya a narancs és a kék vonal között van. A másik két játékosnak ez az  
előny nem jár.
      A barna játékosra az Emberek fázis során a 'Harsh Weather' és az  
'Urban Renewal' eseménykártyák hatnak.
       A narancs és a zöld végrehajthatja a 'Great Pilgrimage' akciót.

***EMBEREK FÁZIS***
Az Emberek fázis reprezentálja azt a munkát, amit az Apuk által felügyelt régiók lakosai a birodalom fejlesztéséért végeznek. A 
'mit'a' kat az Inka fázis alatt lehetett gyűjteni és most nyílik mód arra, hogy segítségükkel  utak, teraszok, városok, helyőrségek  
templomok épülhessenek vagy új régiókat lehessen meghódítani. Minden játékos a lépéssorrendnek megfelelően a következő 2  

akciót hajthatja végre tetszés szerinti sorrendben. A játékosok 2 utszakaszt is építhetnek munkaerő zseton nélkül.

Útépítés

Lerakási szabályok:
• a játékos összes útszakaszának kapcsolódnia kell egymáshoz  így a 

játékos kezdő régiójához is  és egy összefüggő útrendszert kell 
alkotnia (lásd 2. példa)

• két hely összekötésére egy rudacskát kell használni
Megjegyzés: Az Emberek fázisban a két akciót bármilyen sorrendben végre 
lehet hajtani, azonban az egyiket mindig be kell fejezni a másik 
megkezdése előtt. Nem lehet az útépítés akció révén építeni egy utat, majd 
végrehajtani egy építkezés akciót és ezután egy második utat építeni.

• egy útszakasz csak egy játékoshoz tartozik
Kivétel: A 'Wilderness Road' eseménykártya esetén két, már korábban 
összekötött helyszín újra összekapcsolható.

• Megengedett még meg nem hódított régióba is utat építeni de csak 
akkor, ha az út másik vége egy, már a birodalomhoz csatolt régióban 
van
Fontos Ha az útszakasz olyan helyet kapcsol az úthálózatba, amely határos 
olyan régiókkal, ahol még fel nem fordított civilizáció jelzők vannak, akkor 
azokat a jelzőket meg kell fordítani.(lásd 1. példa)

1

2

3



1.példa: Fel kell fordítani azokat a civilizá
ciós jelzőket, amelyek  egy olyan helyszín
nel szomszédosak, amely be van kötve az 
úthálózatba.

2.példa: A játékos minden útszakaszának 
csatlakoznia kell közvetve vagy közvet
lenül a játékos kezdő régiójához. Az elága
zások megengedettek.

3.példa: Útszakasz nem  épülhet meg nem 
hódított régió határán .

Építés

A játékos az egyik akciót választhatja a következőek közül.

Város alapítása 
Az inka városok majdnem mindig olyan helyeken épültek,  
ahol korábban már volt település. Ezért van, hogy a leg
több város helyén a játéktáblán található név is, hiszen 
ezeket az inka birodalom előtti civilizációk alapították.

A játékos 6 munkaerő zsetonért cserébe egy város lapkát tehet le az 
egyik település helyre (kék). Csak olyan helyszínre lehet várost építeni, 
amely kapcsolódik a játékos úthálózatához és egy már meghódított 
régióban van.
A város alapításáért a játékos azonnal 4 győzelmi pontot kap.

Helyőrség építése
A helyőrségek élelem és ivóvízkészlettel rendelkező kis  
erődítmények voltak,amelyek az úthálózat mentén helyez
kedtek el. Ezek célja a katonság kiszolgálása volt illetve  
katasztrófák esetén (mint például az El Nino következ
tében megcsappant termés) segítséget nyújtottak a  

lakosságnak.

A játékos 4 munkaerő zsetonért cserébe egy helyőrség jelzőt tehet le az 
egyik narancsárga helyre a játéktáblán. Csak olyan helyszínre lehet 
helyőrséget építeni, amely kapcsolódik a játékos úthálózatához és csak 
már meghódított régiókkal szomszédos?. Egy helyőrség építéséért a 
játékos azonnal 3 győzelmi pontot kap.

Régió meghódítása 
Az Inka birodalom legnagyobb kiterjedését 100  
év leforgása alatt érte el. Sok civilizáció nem 
kerülhette el a sorsát és a közel 20000 harcost  
felsorakoztató inka birodalomnak senki nem 
tudott ellenállni.

A játékosnak annyi munkaerő zsetont kell beadnia, amennyi a meghódí
tani kívánt régióban lévő civilizáció jelzőn látható ellenállás értéke. 
Ezután elveszi a civilizáció jelzőt és maga elé teszi az asztalra. A 
meghódított régióval szomszédos összes területen fel kell fordítani a 
civilizáció jelzőket.
A játékos egy régió meghódításáért annyi győzelmi pontot kap, 
amennyit a civilizációs jelző mutat.
Feltétel: Ha valaki meg szeretne hódítani egy régiót, akkor kell rendelkezzen 
legalább egy olyan, a saját úthálózatába bekapcsolt helyszínnel, amely szom
szédos a meghódítani kívánt körzettel, azaz a határon fekszik.

Templom építése
Habár a meghódított területeken a népesség megtarthatta  
a saját isteneit, az Inka arra kötelezte őket, hogy a Nap
istent tegyék meg az isteneik uralkodójának, a legfőbb 
istenségnek. Napisten templomok épültek szerte a biro

dalomban. A jelentősebb városokban a korábbi civilizációk által  
meghagyott templomok voltak.

A játékos 5 munkaerő zsetonért cserébe egy templom jelzőt tehet le az 
egyik város lapkára a játéktáblán.  Csak olyan helyszínre lehet templo
mot építeni, amely kapcsolódik a játékos úthálózatához. Nem fontos, 
hogy a játékos alapítsa azt a várost, ahova templomot épít. Egy temp
lom építéséért a játékos azonnal 4 győzelmi pontot kap. Ha egy 
játékos a jelentősebb városok egyikében épít templomot, akkor annyi 
bónusz pontot kap amennyi a város neve mellett látható a táblán.

Terasz építése
A teraszok talán az Inka birodalom legkézzelfoghatóbb  
örökségei. Habár nem ők találták fel, tökéletesítették és  
az egész Andokban elterjesztették. A magashegységben  
ezzel a művelési módszerrel a megművelhető területek  

számát megsokszorozták. A teraszokat az Inka függőleges gazdaságának  
nevezik és használatban vannak mind a mai napig.

A játékosnak 2 munkaerő zsetont kell beadnia, majd egy terasz jelzőt 
tehet le az egyik előtte lévő civilizáció jelző mellé. Egy jelző mellé csak 
egy terasz kerülhet. Egy terasz létrehozásáért a játékos azonnal 1 
győzelmi pontot kap.
Fontos: Az Inka fázisban minden terasz 1 munkaerő zsetont, a Sapa Inca 
fázisban pedig 1 győzelmi pontot ad a birtokosának.

Egy plusz útszakasz építése
A játékos 1 munkaerő zsetonért egy útszakaszt építhet az útépítés 
szabályainak megfelelően..

Passz
A játékos passzol és nem hajt végre semmilyen akciót
Megjegyzés:Az utak a táblán mindig egy régióban vannak, még akkor is ha 
követik a régió határvonalát. Az utakat mindig úgy kell a táblára tenni hogy 
egyértelmű legyen melyik régióban van.



***SAPA INCA FÁZIS***
Sapa Inka a legfőbb inka. A fázis során az Apuk – azaz a játékosok – a birodalom fejlesztésért és terjeszkedéséért tett  

erőfeszítéseiknek megfelelően győzelmi pontokat kapnak tőle.

 1   Minden kártya lekerül a Napisten tábláról
A Napisten táblán lévő összes kártyát el kell dobni.

 2   Pontozás
A játékosok a pontozósávon álló bábuik sorrendjében pontokat 
kapnak (az első kap először):
• minden terasz, amit a játékos épített 1 pontot ér.
• minden helyőrség, amely a játékos úthálózatához kapcsolódik 2 

pontot ér.
• minden város, amely a játékos úthálózatához csatlakozik 3 pontot ér.
• minden templom, amely a játékos úthálózatához csatlakozik 1 

pontot ér.

  3   A fel nem használt munkaerő zsetonok
Minden játékos annyi munkaerő zsetont tarthat meg, amennyi az 
adott korszaknál, az Inka képe alatt látható. A többi zseton vissza
kerül a közösbe.

Megjegyzés:A játékosok azok után a városok, templomok, helyőrségek után is 
kapnak pontot, amelyet nem ők építettek, azonban  az ő úthálózatukhoz 
csatlakozik. 
A 'Rural Unrest' eseménykártya következtében előfordulhat, hogy egy játékos 
úthálózatának egy része elszakad és nem érintkezik Cuzcoval. Ebben az esetben 
a játékos csak azok után az épületek után kap pontot, amelyek kapcsolatban 
maradtak a fővárossal.

***A JÁTÉK VÉGE***
A játék azonnal véget ér az utolsó korszak Sapa Inca fázisa után. Ekkor érkezik Pizarro. Az a játékos nyert, akinek a legtöbb  

pontja van. Döntetlen nem fordulhat elő, hiszen azonos pontszám esetén az dönt, kinek a bábuja áll közelebb a tábla közepéhez.

***AZ ESEMÉNYKÁRTYÁK***
  Hátrányos kártyák

  Teraszokhoz kapcsolódó kártyák

  Úthálózattal kapcsolatos kártyák

  Városokkal kapcsolatos kártyák

  Helyőrségekkel kapcsolatos kártyák

Katonai kártyák                        

 Templomokkal kapcsolatos kártyák 
 

A kártyák bal szélének közepén látható kis 
ikon jelzi, hogy az adott kártya melyik 
fázisra és/vagy akcióra vonatkozik 

Extra Road Crew(2x) : 
Az Emberek fázis útépí
tés akciója során a játé
kos egy extra utat építhet.

Rural Unrest(2x) 
Minden Nap fázis végén 
minden olyan útszakaszt 
meg kell semmisíteni, 
amelynek egy része nem 
meghódított régióban 
épült.

Workers Press On(2x) 
Ha a játékos, az Emberek 
fázis Építkezés szakaszá
ban a plusz útszakasz 
építést választotta, in
gyen építhet még egy 
útszakaszt.
Megjegyzés:Az 'El Nino 
Floodings' lapnak nincs 
hatása erre az akcióra

El Niňo Floodings(2x) 
A játékosnak eggyel 
kevesebb utat kell 
építenie az Emberek 
fázis Útépítés akciója 
során.
Megjegyzés:az építhető 
utak száma nem lehet 1nél 
kevesebb.

 

Expert Surveyors(1x) 
Ha az Emberek fázisban 
a játékos egy teraszt épít, 
egy további teraszt is 
építhet ugyanolyan áron.

Wilderness Road(4x) 
Az Emberek fázis során 
épített utak egyike bár
mely két hely között 
építhető.
Megjegyzés: Hogy világos 
legyen melyik a 'Wilderness 
Road', két farudacskát 
tegyünk le egy helyett.

 A következő szabályok érvényesek a 
'Wilderness Road'ra:
• futhat párhuzamosan egy már meglévő úttal 

(egy saját farudacskát kell a másik mellé 
tenni)

• semmilyen már meglévő utszakaszt nem 
keresztezhet

• nem kötheti össze a tengert egy hellyel
• nem keresztezhet egynél több régióhatárt



Epidemic (2x): Minden 
város, amit a játékos az 
Emberek fázisban alapít, 
2vel több munkaerő 
zsetonba kerül.

Building Project(1x) Ha 
az Emberek fázisban a 
játékos egy helyőrséget 
épít, akkor kettőt építhet 
egy helyet. Mindkettő 
ugyanannyiba kerül.

Military Superitory(1x) 
A játékos eggyel keve
sebbet fizet minden 
olyan régióért, amelyet 
az Emberek fázis során 
hódít meg. Ha a régió 
ellenállása 1, akkor 
zseton nélkül is meg 
lehet hódítani.

Resistance(2x) Minden 
régióért, amit a játékos 
az Emberek fázis során 
hódít meg, 1el több 
munkaerő zsetont kell 
fizetnie.

Great Pilgrimage (1x) 
Ha az úthálózat össze 
van kapcsolva Pucara de 
Andagalában, vagy 
Ranchilloban épült 
templommal, akkor a 
játékos kihagyhatja az 
Emberek fázis egyik 
akcióját és zarándoklatra 
indulhat.  Ezért azonnal 
7 pontot kap.  Egy Em
berek fázisban csak egy 

zarándoklatra lehet menni.

Key Outpost(1x) Az 
Emberek fázis Építkezés 
akciója során a játékos 
egy, már korábban 
megépített helyőrséget 
várossá fejleszthet. Ezért 
4 munkaerő zsetont kell 
adnia és ezért a városért 
a játékos azonnal 4 
győzelmi pontot kap.
Megjegyzés: Ha játékban 
van az 'Epidemic' és/vagy 

az 'Urban Renewal' eseménykártya, akkor hatásukat 
figyelembe kell venni a város építési költségének 
illetve az érte járó pontok megállapításánál.

Harsh Weather(1x) 
Minden helyőrség, ami 
az Emberek fázis során 
épül,  1el több munka
erő zsetonba kerül.

Popular Support(2x) 
Minden olyan civilizáció 
jelző, amelyen 1es 
ellenállás szerepel, 1 
extra munkaerő zsetont 
jelent a játékosnak a Nap 
fázis végén.

Religious Fervor(1x) 
Az Emberek fázisban a 
játékos templomot épít
het egy helyőrségre 
városra építés helyett.

Annual Pilgrimage (1x) 
Ha az úthálózat össze 
van kapcsolva Chiquitoy 
Viejoban vagy Pachaca
macban épült templom
mal, akkor a játékos ki
hagyhatja az Emberek 
fázis egyik akcióját és 
zarándoklatra indulhat. 
Ezért azonnal 5 pontot 
kap. Egy Emberek fázis
ban csak egy zarándok

latra lehet menni.

Urban Renewal(1x) 
Minden város, amit a 
játékos az Emberek fázis 
alatt épít, azonnal ad 
plusz 2 győzelmi pontot.

Stores Stop Femine(1x) 
Minden helyőrség, amit 
a játékos az Emberek 
fázis során épít, plusz 1 
győzelmi pontot ad

Rapid Expansion(2x) A 
játékos az Emberek fázis 
építkezés szakaszában 
bármelyik akció után 
meghódíthat egy régiót. 
(tehát akár 2őt is meg
hódíthat egy Építkezés 
akcióban). A hódítás 
költsége 2 munkaerő 
zsetonnal többe kerül.

Solar Eclipse(1x) Ha a 
játékos a tempom épí
tést választja, akkor ki 
kell hagynia az útépítést, 
ha pedig az útépítést vá
lasztja akkor nem építhet 
templomot. 
Megjegyzés: A játékos nem 
építhet egy templomot és 
mehet zaránokútra ugyan
abban az Emberek fázis
ban.

Local Pilgrimage (1x) 
Ha az úthálózat össze 
van kapcsolva Macchu 
Picchuban vagy 
Huanuco Pampában 
épült templommal, akkor 
a játékos kihagyhatja az 
Emberek fázis egyik 
akcióját és zarándoklatra 
indulhat.  Ezért azonnal 
4 pontot kap.  Egy 
Emberek fázisban csak 

egy zarándoklatra lehet menni.



***ÁTTEKINTÉS***
INKA FÁZIS

 1   Az adott korszaknak megfelelő mennyiségű Munka zsetont kap 
mindenki
 2   A meghódított területek és épített teraszok után járó munka 
zseteonok
 3   A legtöbb ponttal rendelkező játéákos támogatja a többieket.

NAP FÁZIS

 1   Új lépéssorrend meghatározása
 2   Eseménykártyák kirakása
 3   A lapok felfordítása és végrehajtása

EMBEREK FÁZIS
Minden játékos a következő két akciót hajthatja végre tetszőleges  

sorrendben
Útépítés
Épületek építése

SAPA INKA FÁZIS

 1   Az összes lap eltávolítása a Napisten tábláról
 2   Győzelmi pontok 
 3   Fel nem használt munka zestonok visszaadása a közösbe

Inka fázis Emberek fázis Sapa Inka fázis

Bevétel Ár Pont Pont

város 6 me. zseton 4 3

templom 5 me. zseton 4 1

helyőrség 4 me. zseton 3 2

terasz 1 me. zseton 2 me. zseton 1 1

meghódított 
régiók

Könnyen elfelejthető szabályok:
• egy megépített épület annak ad győzelmi pontot aki építette. 

Azonban az utak és a teraszok kivételével a többi építmény nem azé, 
aki építette. Ha egy építmény megépült onnantól kezdve az inka 
birodalom részévé vált.

• A helyőrségek és városok csak meghódított vagy meghódítottal 
szomszédos régiókban építhetők. Nem lehetséges olyan helyen 
építeni amely egy még meg nem hódított régióban van.
Megjegyzés: A táblán található összes helyszín vagy egy régióban vagy 
egy  határövezetben van. Határövezetben akkor van egy helyszín ha nagyon 
közel van ahhoz.

• Minden út a táblán csak egy régióhoz tartozik még akkor is ha 
követik a határvonalat. Azok az Eseménykártyák,amelyek az 
útszakaszokra vannak hatással csak azokat érintik, amelyek meg 
nem hódított régiókban épültek, azokra nem hatnak, amelyek csak 
követik a még le nem igázott régió határvonalát, 

• A civilizáció jelzőket  akkor kell megfordítani, ha valaki egy 
helyet a határon bekapcsol az úthálózatába illetve ha egy 
szomszédos régiót meghódít valaki.

• A zsetonok, utak, jelzők száma korlátlan a játékban.
• Ha egy inka bábu a pontozó sávon olyan helyre lép a pontozás 

után ahol már egy vagy több bábu áll, akkor a bábu a többi 
figura mellé, kívülre kerül.  Döntetlen esetén ez dönt, aki 
közelebb áll a tábla közepéhez az nyert.

***JÁTÉKVÁLTOZATOK***
Pizarro: Egy lehetséges befejezés ( Vajh mikor 
jönnek a hódítók?) Az invázó zsetonokat keverés után 
képpel lefelé az utolsó korszak Emberek fázisai mellé 
kerülnek, minden helyre 1 zseton. Az utolsó korszakban 
minden Emberek fázis végén a mel

lette lévő invázió zsetont fel kell fordítani. Ha a zse
tonon Pizarro látható, akkor azonnal a Sapa Inka 
fázis következik és a játéknak vége. 
                                                                                       alap      Pizarro

Korai ősz: Ha rövidebb 4 személyes játékot szeretbnénk, akkor 
a 3 zarándoklat lapot ki kell venni a játékból. A korai birodalom 3. 
oszlopát és a középső birodalom 2. oszlopát ki kell hagyni a játék során.

Isteni segítség: Az előkészületek során 3  ?? 
civilizáció jelzőt, ami 3 munkaerő zsetont ad, képpel 
felfelé azokba a régiókba kell tenni ahol az Isten keze 
szimbólum látható. A maradék jelzőket a rendes 
szabály szerint kell kitenni.
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