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rövid szabály-
összesítő tábla

Értékelő kő

Figura

Akció korong

Épület 
(18 db színenként :
 6 db 1, 5 db 2, 4 db 
3, 3 db 4 emeletes)

Calpulli lapka 
( 2-2 db 3,4,5,6 értékű, 
1-1 db 7,8,9,10,11,12,13 értékű)

Híd

Csatornarész 
(6 db 1es, 37 db 2es)

Játéktábla

A JÁTÉK TARTALMA

Pajzsmező

Startmező

A játéktábla egy lakatlan sziget, amelyen 
Tenochtitlán városa épül, kerületekből, 
épületekből, csatornákból és hidakból.A játék háttere és célja

Az aztékok, vagy ahogy később nevezték Az aztékok, vagy ahogy később nevezték 
magukat a mexicák, vándorlásuk során 
Mexikóban istenük, Huitzilopochtli által 
megjósolt jelet keresték, mely szerint ott 
kell letelepedniük, ahol egy kaktuszon ülő, 

kígyót evő sast látnak.

Sok évvel később, 1325-ben a mexicák Sok évvel később, 1325-ben a mexicák 
végre elérték céljukat, és a Texcoco tenger 
egyik szigetén megalapították új hazáju-
kat. Tenochtitlán városának kiépítése 200 
évig tartott. A szigetet gátakon keresztül 
lehetett elérni. A Calpullik, az egyes kerü-
leteket alkotó épületcsoportok, jelentették 

az azték társadalom alapját.

1521-ben Hernán Cortes feldúlta Tenoch-
titlán városát. A város elestekor kb. 15 
km2-en több mint 200 000 ember élt. 
Később ezen a helyen épült Mexico City. 
Csak kevés maradt fenn Mexica hajdani 

fővárosából.

Építsétek fel újra Mexica birodalmát! A 
csatornák segítségével alapítsatok kerüle-
teket (Calpullikat), építsetek hidakat és 
épületeket! A kerületek megalapításáért és 
a legértékesebb épületekért az értékelésnél 
pontokat szerezhettek, és így az értékelő 
követek a pontozó skálán előrébb kerül-
hetnek. Az nyer, aki az utolsó értékelésnél 

legelöl van.

2-4 játékos részére
10-99 éves korig
Szerzők: M. Kiesling & 
W. Kramer
Illusztráció/design: Franz 
Wohwinkel/KniffDesign
Magyar fordítás:Magyar fordítás: Detti



Tenger

Csatorna

Mező

Pontozó skála

Calpulli lapkáknak 
előkészített hely

Minden játékos megkapja
az általa választott színből a következőket: 
1 Mexica-t, 18 épületet, 1 értékelő követ 
és 1 rövid szabályösszesítőt.

Az épületek közül minden játékoskiválaszt-
ja a következő 9-et:
3 db 1, 3 db 2, 2 db 3 és 1 db 4 emeletes 
épületet, és az asztalon maga elé helyezi.

 A megmaradt épületekre csak a 2. fordulóban lesz 
szükség, addig visszatesszük azokat a dobozba.

A Calpulli lapkákat lefordít-
va összekeverjük. 

8-at felfordítva emelkedő számsorrend-
ben a táblán a tengeren megjelölt 
helyre tesszük. A megmaradt 7 lapkát 
egyelőre félrerakjuk. Ezekre csak a 2. 
fordulóban lesz szükségünk.

A Csatornarészeket, Hidakat és az 
Akciókorongokat a játéktábla mellé 
készítjük.

Az Értékelő köveket a pontozó skála 
0. mezőjére tesszük.

Az első játék előtt az egyes részeket a 
stancolt felületből óvatosan eltávolít-
juk.
A Játéktáblát az asztal közepére he-
lyezzük. A mezőkön éppen egy csator-
na építése kezdődött el. Erre a területre 
kezdéskor kettő 2es csatornarészt te-
szünk.

JÁTÉKELŐKÉSZÜLETEK



CALPULLI LAPKÁK

Egy Calpulli lapka a következő információkat tartalmazza:

A türkiz szám 
jelöli, hogy mekkorának kell 
lennie a területnek, amelyikbe ez 
a lapka elhelyezhető. 
EmellettEmellett mindkét értékelésnél 
meghatározza, hogy mennyi győ-
zelmi pontot szerezhet az a játé-
kos, akié ebben a kerületben ösz-
szegzés után a legértékesebb épü-
letegyüttes.

A sárga szám 
jelöli, hogy mennyi győzelmi 
pontot kap az a játékos, aki a 
kerületet megalapította. Emel-
lett mindkét értékelésnél meg-
határozza, hogy mennyi győ-
zelmi pontot szerezhet az a já
tékos, akié ebben a kerületben 
összegzés után a második leg-
értékesebb épületegyüttes.

A fehér szám 
jelöli, hogy mennyi győzelmi 
pontot kap az a játékos, akinek a 
Mexica-ja a kerület alapításakor 
éppen ezen a területen áll. Emel-
lett mindkét értékelésnél megha-
tározza, hogy mennyi győzelmi 
pontot szerezhet az a játékos, 
akié ebben a kerületben a harma-
dik legértékesebb épületegyüttes.

A JÁTÉK MENETE

A legidősebb játékossal kezdve az 
óramutató járásának megfelelően 
sorban minden játékos kiválaszt a 
táblán egy induló mezőt, ahová 
leteszi a Mexica-ját.

A soron következő játékos az 
alábbi akciókat hajthatja végre:
-- csatornarészt helyez el
- hidat épít vagy áthelyez
- a Mexica-t mozgatja
- épületet tesz le
- akciókorongot szerez.

Az akciók különböző mennyiségű 
akciópontba kerülnek.

KörönkéntKörönként minden játékosnak 6 
akciópont áll a rendelkezésére. 
Az akciópontokat alaposan meg-
fontolva használjuk fel. Minden 
egyes akcióval a megfelelő számú 
akcióponttal csökken a rendelke-
zésre álló akciópontok száma.

Egy körben az egyes akciók meg-
ismételhetőek, a később ismerte-
tésre kerülő szabályok betartásá-
val. Az akciók végrehajtásának 
sorrendje is tetszőleges. 

Nem kötelező a játékosnak mind a 
6 akciópontot felhasználnia, a 
megmaradt akciópontok azonban 
elvesznek.

AzAz akciókat, amelyekért az akció-
pontokkal fizetünk, a későbbiek 
során részletesen ismertetjük. 
Ezen kívül a Játékos még a követ-
kezőket is teheti:

 - Kerületet  alakíthat ki
 - Kerületet alapíthat meg

Ez nem kerül akció pontba.

A játék két fordulóig tart. 
Miután mind a 8 felfordított 
Calpulli lapkából kerületet
 alapítottunk és egy játékosnak 
elfogyott mind a 9 épülete, 
a kört végigjátsszuk még, 
és következik az 1. értékelés.és következik az 1. értékelés.

Ezzel befejeződik az 1. forduló, és 
rögtön kezdődik a 2. forduló. A 
játék a 2. forduló értékelése után 
ér véget.



KERÜLETEK KIALAKÍTÁSA

A játék kezdetekor a mezők egyetlen 
nagy kerületet alkotnak. A játék során 
a játékosok egyre kisebb kerületekre 
osztják ezt a területet úgy, hogy csa-
tornarészek elhelyezésével tetszőle-
ges számú mezőt teljesen körbevesz-
nek vízzel (csatornával vagy tenger
rel). 
Elegendő, ha az egyes csatornarészek 
csak a sarkukkal érintkeznek egymás-
sal. 
Ezzel a módszerrel a játék során egyre 
több kerületet alakítunk ki. 
Az eredeti nagy kerületet így egyre 
kisebb kerületre osztjuk.

 Egy játékos mindenkor csak egy 
kerületet alakíthat függetlenül 
attól, hogy hol van a saját Mexi-
ca-ja.

  Egy kialakított de még nem meg-
alapított kerület, tehát egy olyan 
kerület, amelyben még nem talál-
ható Calpulli lapka, nem élvez vé-
delmet, ami azt jelenti, hogy 
újabb csatornarészek letételével 
területe csökkenthető, illetve 
kisebb kerületekre osztható.

Egy játékos éppen egy csatornarészt he-
lyezett el -X- , és ezáltal létrehozott egy 
kerületet.

Egy játékos éppen az X csatornarészt 
tette le, és megalapította a 6-os (=6 
mező nagyságú) kerületet. Az értékelő 
kövét 3 mezővel előre mozgathatja. 
Mivel a kerületben más Mexica nem ta-
lálható, nem kap másik játékos pontot.

KERÜLETEK MEGALAPÍTÁSA

A kerületet úgy lehet megalapítani, 
hogy egy játékos a kerületbe elhelyez 
egy Calpulli lapkát. Eközben a követ-
kező 2 feltételnek teljesülnie kell:

 Rendelkezésre kell, hogy álljon egy 
megfelelő Calpulli lapka, ami akkor 
teljesül, ha az adott Calpulli lapkán ta-
lálható türkiz szám megegyezik a ke-
rületben található mezők számával. A 
megalapításhoz az adott Calpulli 
lapkát a kerület bármely mezőjére el
helyezhetjük. Egy megalapított kerü-
letet tehát a Calpulli lapkáról lehet fel-
ismerni.
 A játékos Mexica-ja a megalapított 
kerültben kell, hogy álljon.

Egy kerület megalapításakor a Calpul-
li lapkán található sárga számnak 
megfelelő győzelmi pontot kapja meg 
a megalapító játékos. Ha a megalapí-
táskor további játékosok Mexica-ja is 
a kerületben található, ezek a játéko-
sok a fehér számnak megfelelő győ
zelmi pontot kapják A játékosok érté-
kelő köveiket a pontozó skálán, a 
kapott pontoknak megfelelően, előre 
mozgatják. A kialakított de még meg 
nem alapított kerületekért nem jár 
győzelmi pont.

A táblán erre a célra kialakított 
helyen található felfordított Calpulli 
lapkák határozzák meg, hogy mek-
kora kerületeket lehet megalapítani. 
Nem játszik szerepet, hogy egy játé-
kos a csatornarész letételével előbb 
alakítja ki a kerületet, és utána teszi a 
Mexica-ját az adott kerületbe, vagy a 
kerületet egyből a Mexica-ja körül 
alakítja ki. Az a fontos, hogy a Cal-
pulli lapka lehelyezésekor a játékos 
Mexica-ja az adott kerületben 
legyen. A lehelyezett Calpulli lapká-
kat később már nem lehet mozgatni. 
Az a mező, amelyen a lapka van, a 
játék végéig blokkolva marad, sem 
rálépni, sem ráépíteni nem szabad!

A startmezők körül is ki lehet alakí-
tani egy kerületet. A startmezők és 
azok közepén található pajzsmező 
beleszámítanak a kerületet meghatá-
rozó terület nagyságába. Egyébként 
ezekre a mezőkre nem lehet Calpulli 
lapkát tenni.

Egy megalapított kerület védelmet 
élvez, a területén belül már nem 
lehet csatornarészeket tenni.



AKCIÓK

Minden játékosnak 6 akciópont áll a rendelkezésére. A következő akciókat lehet végrehajtani:

Szimbólum Akció
Költség 

(AP-k száma) Mire kell figyelni

1 csatornarész lehelyezése 
(1es vagy 2es)

Bármilyen szabad területre lehelyez-
hető, de már megalapított kerületbe, 
a startmezőkre, a pajzsmezőre, más 
csatornarészekre, tengerre vagy a 
hidak lábához nem tehető.

1 híd építése
1 híd áthelyezése

Csak csatornarészekre tehető. 
Mindkét végén mezőre kell vezes-
sen. Szabad hidak áthelyezhetőek, 
ha már nincs több híd a készletben.

Mexica mozgatása 1 mezővel 
mezőről mezőre

Mexica mozgatása 1 mezővel 
mezőről hídra

Mexica mozgatása 1 mezővel 
hídról mezőre

A mezőn csak vízszintes vagy függő-
leges irányba mozgatható. Azokra a 
mezőkre, amelyeken Mexica, épület 
vagy Calpulli lapka található, illetve 
foglalt hidakra nem lehet lépni.

Mexica mozgatása 1 híddal 
hídról hídra

Mexica tetszőleges áthelyezése Egy szabad mezőre vagy hídra moz-
gatható.

1 épület elhelyezése (1 értékű)
1 épület elhelyezése (2 értékű)

1 épület elhelyezése (3 értékű)
1 épület elhelyezése (4 értékű)

Csak szabad mezőre és csak abba a 
kerületbe (függetlenül attól, hogy a 
kerület meg van-e alapítva vagy 
sem) helyezhető, amelyben a saját 
Mexica található.

Akciókorong megszerzése (1 db)
Akciókorong megszerzése (2 db)

Körönként maximum 2 korong sze-
rezhető meg.

Akciókorong(ok) kijátszása Körönként bármennyi akciókorong 
kijátszható

Kerület megalapítása Csak akkor lehetséges, ha a megfe-
lelő Calpulli lapka rendelkezésre 
áll, és a játékos saját Mexica-ja az 
adott kerültben van.

A vízen hídról hídra mozgatható. 
Foglalt hidak nem jelentenek aka-
dályt, azokon át lehet haladni.



1 híd építése 1 akciópontba kerül.
Hidak csak csatornarészekre épít-
hetőek.
Minden hídnak 2 lába van. Mind-
két lábnak mezőre kell vezetnie. 
Ez azt jelenti, hogy a híd sohasem 
vezethet a tengerre vagy egy csa-
tornába.

A híd lábánál lévő mezőkön állhat 
épület, Calpulli lapka vagy 
Mexica. Ezáltal a mezőre vezető 
út átmenetileg vagy véglegesen le 
lehet zárva.

Hidak nem állhatnak egymással 
közvetlenül összeköttetésben, 
még 2 egymás mellett lévő csator-
narész esetén sem (lásd a képen).

Ha a készletből az összes hidat 
felépítettük, a szabad hidak a 
táblán tetszőlegesen áthelyezhető-
ek. Ez az akció is hidanként 1 ak-
ciópontba kerül.

Hidak építése

CSATORNARÉSZEK LEHELYEZÉSE

1 csatornarész leépítése 1 akció-
pontba kerül függetlenül attól, 
hogy 1 vagy 2 részből áll.

A csatornarészt a táblán bármelyik 
mezőre letehetjük, a következő ki-
vételekkel, nem tehető:

a startmezőkre vagy a pajzsme-
zőre
más csatornarészekre
tengerre
már megalapított kerületbe
hidak lábához



 Csak vízszintesen vagy függőle-
gesen mozgatható, átlósan nem. 
Mozgatása mezőnként 1 akciópont-
ba kerül.
 Egy körön belül oda-vissza moz-
gatható.
 Más játékosok Mexica-ja, az épü-
letek és a Calpulli lapkák akadályt 
jelentenek. Rájuk lépni vagy rajtuk 
keresztülhaladni nem szabad.
 Ha a Mexica egy mezőn áll vagy 
a játékos mezőre akarja mozgatni, a 
hídra/hídról csak a híd lábán keresz-
tül 1 akciópontért léphet fel/le. 1. 
példa (Kivétel az 5 akciópontba 
kerülő áthelyezés)

 A vízen a Mexica csak hídról 
hídra mozoghat. Hidanként 1 akció-
pontot kell fizetni érte. Mivel a 
tenger a vízen keresztül elérhető, 
kevés akciópontért nagy távolságo-
kat tehetünk meg. 2. és 3. példa
 A hídról hídra történő mozgatás-
hoz egy összekötő csatornára van 
szükség. Az egymással csak a sar-
kunknál érintkező csatornarészek 
egymással nincsenek összekötve. 4. 
és 5. példa
 A fenti szabály alól kivételként a 
foglalt hidak a vízen nem jelentenek 
akadályt. Ha a Mexica útja egy 
mezőn ér véget, azt mégis egy  

szabad hídon keresztül kell elérnie. 
Ha a Mexica útja egy mezőről indul, 
akkor csak egy szabad hídon keresz-
tül léphet a vízi útra. Hidanként 1 ak-
ciópontot kell fizetni. 6. példa
 Nem lehet befejezni a lépést egy 
foglalt hídon, mivel egy hídon csak 
egy Mexica állhat.
 5 akciópontért a Mexica bármi-
lyen szabad mezőre vagy hídra áthe-
lyezhető.

A játékosnak 3 akciópontot kell fizetnie, 
hogy a mellette lévő hídra kerüljön.

A játékos Mexica-ját az előtte lévő majd 
2 további hídon keresztül az Y mezőre 
mozgatja. Ez 4 akciópontjába kerül.

A játékos Mexica-ját az Y mezőre szeret-
né mozgatni, ez 4 akciópontjába kerül. 
Hídról hídra vezető lépés nem lehetsé-
ges, mivel azok nincsenek összekötve.

MEXICA MOZGATÁSA

Kiindulópont az előző példában lévő szi-
tuáció. Ebben az esetben a játékos elő-
ször 1 akciópontért az X csatornarészt 
teszi le, ezáltal egy összekötött csatorna 
keletkezik. Így összesen a lépés csak 3 
akciópontba kerül.

Az A játékos az Y mezőre való jutáshoz a 
B játékos által letett hidat nem használ-
hatja. (A lépés azon keresztül 2 akció-
pontjába került volna.) Ehelyett a foglalt 
híd baloldalára egy újabb hidat építhet és 
így összesen 4 akciópontért juthat el az Y 
mezőre.

Ha a helyzet a következő, a játékos Mexi-
ca-ját az Y mezőre a tengeren keresztül is 
mozgathatja. Ez csak 3 akciópontjába 
kerül.



A játékos az Y mezőre szeretne
jutni. Először az X csatorna-
résztrészt teszi le 1 akciópontért, majd 
arra egy hidat épít szintén 1 akció-
pontért, a kiinduló helyéről 1 akció-
pontért a hídra lép, újabb 1 akció-
pontért a tengeren eljut az éppen 
most leépített hídra, majd még 1 ak-
ciópontért azon keresztül az 
mezőre. Ehhez a lépéshez 5 akció-
pontra van szüksége.

 Az épületek értéke 1, 2, 3 vagy 4. 
Az épület értéke az épület magassá-
gának felel meg, ezen kívül az ajtók 
számáról és az épület tetején lévő 
pontokról lehet felismerni értékü-
ket. Az épület elhelyezéséért annyi 
akciópontot kell fizetni, amilyen 
értékű maga az épület.

 Épületet csak abban a kerületben 
helyezhet el a játékos, amelyikben a 
Mexica-ja áll. Épület bármelyik 
szabad mezőre tehető, függetlenül 
attól, hogy a kerületben a Mexica 
melyik mezőn áll. Kivétel a startme-
zők és a pajzsmező. Ez utóbbi mező-
kön át lehet haladni, de nem lehet be-
építeni őket.
 Épületeket a még meg nem alapí-
tott kerületekben is le lehet tenni.
 1 mezőn csak 1 épület állhat. Nem 
lehet egymás tetejére építkezni.
 Az egyszer már letett épületeket 
nem lehet áthelyezni.

Az A játékos a 12-es kerületben 2 
épületet épített és a B játékost úgy 
bezárta, hogy az csak egy hídon ke-
resztül vagy 5 akciópontért az áthe-
lyezéssel szabadulhat ki. C játékos 
az épületét egy még meg nem alapí-
tott kerületbe helyezte. A D játékos
leblokkolta őt, de egy híd építésével 
vagy 5 akciópontért elhagyhatja a 
kerületet.

ÉPÜLET ELHELYEZÉSE

 Épületeket a híd lábához is lehet 
építeni.
 Épülettel egy Mexica „bezárha-
tó”, lásd az alábbi példán a B Me-
xica-t. Ez a Mexica csak híd építé-
sével mozgatható el vagy 5 akció-
pontért tetszőleges szabad mezőre 
vagy hídra áthelyezhető.

Fontos, hogy az 1. körben egy játé-
kos Mexica-k, épületek és/vagy 
2es csatornák által teljesen nem 
zárható be.



Példa

Egy körben 1-1 akciópontért maximum 
2 akciókorong szerezhető meg. A játé-
kos számára lehetővé teszik, hogy egy 
későbbi körben több mint 6 akciópontot 
használjon fel, mivel korongonként 1-1 
pótlólagos akciópontot kap a játékos.

Körönként tetszőleges számú akció-
korong bevethető. A megszerzett ak-
ciókorongot a játékos az asztalon 
maga elé teszi. A felhasznált akció-
korongokat visszatesszük a játék-
tábla mellett lévő készletbe.

Ha nincs több akciókorong a kész-
leten, nem lehet több akciókoron-
got szerezni.

AKCIÓKORONGOK MEGSZERZÉSE

Az 1. épületértékelésre akkor kerül 
sor,

 ha az első 8 kerület megalapult, 
vagyis a játék kezdetekor rendelke-
zésre álló, felfordított 8 Calpulli lap-
kável kerületeket alapítottuk meg, és
 legalább 1 játékos mind a 9 épüle-
tét felépítette.

A kört még végigjátsszuk, hogy 
minden játékos egyformán sorra ke-
rüljön.
Ha egy játékos nem akarja a körét le-
játszani, akkor is sor kerül az értéke-
lésre.

Csak a megalapított kerületeket ér-
tékeljük. A kialakított de még meg 
nem alapított kerületeket az 1. értéke-
lésnél nem vesszük figyelembe.

Ahhoz, hogy lássuk, melyik 
kerületet értékeltük már, a 
megfelelő Calpulli lapkát 
megfordítjuk.

A kerület értékelésekor minden eset-
ben az épület értéke számít. Ezalatt a 
játékos adott kerületben található 
összes épületének értékét értjük.

Akinek az összegzés 
után az adott kerületben 
a legértékesebb épület-
együttese van, a Calpulli 
lapkán található türkiz 
pontot kapja.

Akinek az összegzés 
után az adott kerületben 
a második legértékesebb 
épületegyüttese van, a 
Calpulli lapkán található 
sárga pontot kapja.

AkinekAkinek az összegzés 
után az adott kerületben 
a harmadik legértéke-

sebb épületegyüttese van, a Calpulli 
lapkán található fehér pontot kapja.

A negyedik játékos nem kap semmit.

A játékosok értékelő köveiket a pon-
tozó skálán, a kapott pontoknak meg-
felelően, előre mozgatják.

Döntetlen esetén a játékosok mind 
megkapják az adott helyezésért járó 
teljes pontszámot.

Ha 2 játékos van az 1. helyen, akkor 
nincs 2. helyezett, hanem csak 3. he-
lyezett van.

Ha 3 játékos van az 1. helyen, akkor 
sem 2. sem 3. helyezett nincs. Ha több 
játékos van a 2. helyen, akkor nincs 3. 
helyezett.

Ha egy játékos Mexica-ja az érté-
keléskor az egyik startmezőn áll, 
plusz 5 pontot kap a játékos.
Ezenkívül az értékelésnél nincs 
szerepe annak, hogy hol áll a 
Mexica.

Értékelés után a Calpulli lapkákat 
visszafordítjuk. Azok a 2. értéke-
léshez a táblán maradnak.

AZ 1. ÉRTÉKELÉS



Egy játék kezdetére példa a 42. oldalon található.

Az 1. értékelés után  
       a megmaradt 7 Cal-
pulli lapkát emelkedő számsor-
rendben a táblán a tengeren megje-
lölt helyre tesszük. Minden játékos 
magához veszi a megmaradt 9 épü-
letét és az asztalon maga elé helye
zi. Ha egy játékosnak az 1. fordu-
lóból maradt még meg épülete, azt 
a 2. fordulóban leépítheti. A 2. for-
dulót ugyanaz a játékos kezdi, mint 
az 1. fordulót. Minden játéksza-
bály a 2. fordulóban is érvényes.

Ha a 2. fordulóban kiderül, hogy 
egy meglévő Calpulli lapkával az 
adott kerület nem alapítható meg 
(mert pl. nincs már több csatorna-
rész), az adott lapka kikerül a játék-
ból. Másfelől természetesen lehet-
séges olyan kerületek kialakítása, 
amelyekhez már nincsen Calpulli 
lapka.

A 2. FORDULÓ

A 2. ÉRTÉKELÉS A JÁTÉK VÉGE

A 2. értékelésre akkor kerül sor,

 ha minden megalapítható kerület 
megalapult, és
 legalább 1 játékos az összes épüle-
tét felépítette.

A kört még végigjátsszuk, hogy 
minden játékos egyformán sorra ke-
rüljön.
Ha egy játékos nem akarja a körét le-
játszani, akkor is sor kerül az értéke-
lésre.

Először minden megalapított kerüle-
tet értékelünk (vö. 1. értékelés). Az 1. 
értékelésnél egyszer már figyelembe 
vett kerületetek másodszor is értékel-
jük. 
A kialakított kerületeket (= Calpulli 
lapka nélküli kerületek) éppúgy kiér-
tékeljük - az 1. értékeléssel ellentét-
ben. 

A játék a 2. értékelés után véget ér. 
Az a játékos nyer, akinek az érté-
kelő köve a pontozó skálán a le-
gelöl van. Döntetlen esetén az a já-
tékos nyer, akinek több akcióko-
rongja maradt.

Akinek az összegzés után az adott 
kerületben a legértékesebb épület-
együttese van, annyi győzelmi 
pontot kap, amennyi mezőből áll a 
kerület.
Akinek az összegzés után az adott 
kerületben a második legértéke-
sebb épületegyüttese van, ennek a 
felét kapja meg – felfelé kerekít-
ve.
Akinek az összegzés után az adott 
kerületben a harmadik legértéke-
sebb épületegyüttese van, a máso-
diknak a felét kapja meg – felfelé 
kerekítve.
A negyedik játékos nem kap 
semmit.
Újra megkapja minden játékos, 
akinek a Mexica-ja az értékelés-
kor az egyik startmezőn áll, a 
plusz 5 pontot.
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