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1. Bevezetés
Ne próbáljátok memorizálni ezeket a szabályokat! Amennyiben 
ez az első játékotok ezzel a játékkal, akkor a forgatókönyv-
gyűjtemény oktatási részének használatát javasoljuk. 

1.1. A Téma 
Navajo Wars játék szóló játék, amiben a játékos egy Navahó
törzset irányít. A Navahók közel 300 évig harcoltak független-
ségük megőrzéséért. Az övék volt az észak-amerikai kontinensen 
vívott egyik leghosszabb háború. 

1.2. A Diné
A Navahók saját népükre „Diné”-ként utalnak. A Navahó nyelvben 
ez a szó (kiejtése: dih - nay) „a népet” jelenti. A Diné kifejezést 
történelmi és kulturális sajátosságként végig használjuk a játék 
során. 

1.3. Korszakok 
Navajo Wars játék három történelmi korszakra oszlik: A spanyol 
korszakra (1598-1821), a mexikói korszakra (1821-1847) és az ameri-
kai korszakra (1847-1864). A játék egyes korszakai külön-külön, 
játszhatók, mint rövid, 90 perces forgatókönyvek (szkenáriók). Egy 
jóval hosszabb kihívásként, mindhárom korszak játszható egymás 
után, hadjáratként.

1.4. Győzelem
A játékban három döntő tényező befolyásolja a játékos túlélését: 
az ellenség morálja, a hadi pontok, és a kultúrapontok. Ezek a 
játék térképtábláján lévő általános nyilvántartó sávon követhetők 
nyomon. Ha mind a hadi, mind a kultúrapont nullára csökken, a 
játék véget ér, és a játékos veszít, ezért ügyelni kell ezekre a 
sávokra! Általánosságban elmondható, hogy a játékos akkor győz, 
ha forgatókönyv végén az ellenség moráljánál több hadi pontja 
van. Az egyes forgatókönyvek különleges győzelmi feltételei a 
forgatókönyv-gyűjteményben találhatóak.

1.5. Hogyan értelmezzük ezeket a szabályokat 
1.5.1. Döntéshozás: A játékszabály táblázatokon és kártyákon 
keresztül mutatja a játékosnak az elérhető választási lehetőségeket. 
Néhánynál egy folyamatábrát kell használni, és az akcióknál ezt 
az említett ábrát kell követni.  Néhány választásnál adott a döntés-
sorrend van. Kövessétek sorban a felsorolt feltételeket, amíg a vá-
lasztott lehetőség rendelkezésre nem áll. Ha ábécé sorrend sze-
repel, akkor az első lehetséges betűt kell választani. Ha több olyan

olyan lehetőség áll rendelkezésre, amire nincs közvetlen utalás a 
szabályban, táblázatokban és/vagy kártyákon, és másként nem je-
lezzük, akkor a játékos szabadon eldöntheti mely lehetőséget hajt-
ja végre (mint a Diné tervezés, lásd 3.1). 

1.5.2. A szabályok leírják a játék általános menetét. Néhány szó 
nagy kezdőbetűvel szerepel (mint a Szabad vagy az Ábécé Sor-
rend), ezzel emeljük ki az egyedi definiált kifejezéseket. A Szó-
jegyzékben (13. fejezet) tömören megtalálhatóak a fontos kife-
jezések, azok magyarázata, valamint a játék tartozékai. 

1.5.3. Az Aranyszabály: A játékos ne feltételezzen, és ne képzel-
jen többet a szabályról, mint ami benne áll. Ha elbizonytalanodik, 
alaposan nézzen utána. Ha a szabály nem tilt meg valamit egyér-
telműen, akkor az megengedett! 

1.5.4. A játék előkészülete: A játék előkészítésénél minden 
forgatókönyvnél a forgatókönyv-gyűjtemény leírását kell követni.

1.5.5. Rövidítések: A szabályfüzetben a következő rövidítések 
szerepelnek:
 AP = Akciópont
 KDM  = Kockadobás Módosító (DRM = Die Roll Modifier)
 LM = Lehetséges Mozgás (MA = Movement Allowance )
 MP = MozgásPont
 ÚM = Új-Mexikó
 GyP = Győzelmi Pont (VP = Victory Point )

1.6. A Jelzők 
1.6.1. Általánosságban: A négyzet alakú játékelemekre együtt 
„jelzőkként” utalunk. A jelzőkészlet összetétele és száma szándékosan 
korlátozott.  A játékosok nem adhatnak hozzá plusz elemeket. Ha 
egy szabály vagy kártya előírja bizonyos jelzők összegyűjtését, és 
az adott típus minden jelzője játékban van, akkor ez hatástalan. 

Állatjelzők: A Ló- és Birkajelzőkre együtt 
Állatokként utalunk.

• LÓJELZŐK: A térkép népességmutatójának minden család-
dobozában van egy mező a lójelzőknek (lásd „Családdoboz”). 
A lójelzők bármikor áttehetők az erőforrásdobozból a családdo-
bozba - akár közvetlenül a család csatába lépése előtt (lásd a 11. 
fejezet szabályait) vagy az akciók végrehajtása közben (3.2) is. 
A lójelző a családdobozban marad, amíg az erőforrásdoboz Az 
idő múlása alatt (3.3 2. Lépés) ki nem ürül, vagy egy esemény 
vagy táblázat nem ad rá közvetlen utasítást. 

• BIRKAJELZŐK: A birka főleg a népesség táplálásánál hasznos 
(lásd, 3.3: 5. lépés). A birkák soha nem kerülnek a családdo-
bozba. 

Kukoricajelzők A kukoricajelzőket a játékos a 
„Kukricaültetés” akció (lásd, 3.2.4) alatt véletlenszerűen 
húzza és helyezi le. A kukoricajelzőknek két rendel-
tetésük van: (1)A kukoricajelzők számértékével

egyenlő számú népességjelzőt táplál Az idő mulása folyamat alatt 
(3.3 5. Lépés); valamint (2) eltereli és lassítja az támadó ellen-
séget (lásd A támadó ellenség folyamatábra).  

Aszályjelzők: Az aszályjelzők kijátszására a műve-
letek fő és mellék eseményei, valamint a történelmi 
eseménykártyák miatt kerül sor. A térkép minden 
tartományának (kivéve a Canyon de Chelly) két me

zője van, amikre egy-egy aszályjelző helyezhető. Az aszályjelzők
csökkentik a tartomány népességtápláló képességét. Továbbá az
aszályjelzők megakadályozzák, hogy a játékos az akciók folyamata 
(3.2.4) alatt kukoricát arasson. 

Játékelem lista
A Navajo Wars játékban a következők találhatóak:

•	 264	5/8”	jelző

•	 80	kártya

•	 20	fakocka	(4	barna,	4	fehér,	3	fekete,	3	piros,	
3	zöld,	2	sárga,	1	kék)

•	 Zsák a kockahúzáshoz
•	 3	hatoldalú kocka

•	 1	22x34”	hegyi	térkép

•	 1	szabályfüzet

•	 1	forgatókönyv-gyűjtemény

•	 2	játékossegítő-kártya
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EllenségesTámadás-Jelzők: Az ellenségestámadás-
jelzők az ellenség AP-jelzőinek hátoldalai. Amikor az 
ellenség támadást hajt végre, akkor az ellenség AP-t 
fizet, hogy teljesítse az utasítást, majd átfordítja a 

„Támadás”oldalára. Lásd, 4.2.8. Az ellenségestámadás-jelzők 
követik nyomon a Navajo földön zajló hadjáratot. 

Családjelzők: Az ábécé szerint A-tól F-ig jelölt tarto-
zékok, amik alján két szám látható. A bal oldali a csa-
lád kikerülés módosítója. A jobb oldali szám a család 
vadságszintje. Minden családhoz két, kétoldalú jelző

tartozik. Amikor játékban van, akkor a két családjelző közül az 
egyiket a térképen kell használni - a másikat pedig a család saját 
családdobozába kell tenni. 

Lőfegyverjelzők: A lőfegyverek előnyt adnak a 
csatában. Az elérhető lőfegyverjelzők az erőfor-
rásdobozban vannak, amíg egy család csatába nem 
lép, és nem dönt úgy, hogy elkölt egy lőfegyverjel-

zőt egy kedvezőbb KDM-hez (11.2, 1. Lépés). Egy csatában 
felhasznált lőfegyverjelzők (beleértve a hátoldalán betolakodó-
jelzősöket is) a csata befejezése után azonnal a nincs-játékban-
dobozba kerülnek. 
TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: A lőfegyverjelzők nemcsak pus-
kákat jelképeznek, hanem a megfelelő mennyiségű lőszert is, ami 
az ellenséget meglepi, és döntő előnyt ad. Így a játékban a 
lőfegy-verhiány mind a lőszer, mind a lőfegyver hiányát jelképezi. 

Erődök: Az erődök (csak az 51-es kártyával tehetők 
le) sok tekintetben az előőrsökhöz hasonlóan működnek, 
de van néhány egyedi tulajdonságuk. A Defiance és a 
Fauntleroy Erőd működése azonos, kivéve, hogy

a Fauntleroy erődöt nehezebb lerombolni (lásd támadástáblázat). 

Zaklatásjelzők: Akkor kerülnek a térképre, ha a játé-
kos egy belekezd „Zaklatás” reakcióba (lásd 5.2.3). 
Hatásukra lelassul egy ellenség vagy törzs támadásának 
előrehaladása (lásd Ellenség-támadástáblázat). 

Utasításjelzők: Az ellenség utasításjelzői az 
ellenség utasításmutatójára kerülnek. Ezek 
irányítják a játék során az ellenség játékos 
elleni akcióit. Lásd a használatukat a 4.1-4.3 
fejezetekben. See 4.1-4.3 for their use.

Betolakodójelzők: A betolakodójelzők véletlensze-
rűen vannak kihúzva a betolakodókészletből (lásd 
„Húzókészletek”, Szójegyzék), és néhány fő 
esemény hatására kerülnek a térképre. 

Előőrsjelzők (Ranch és Misszió): 
Az előőrsöket az ellenség létesíti a Navahók
földjén. Általában hátrányosan befolyásolják 
Diné kulturális jólétét. Az előőrsjelzők 

általában ellenségutasítások következtében kerülnek a térképre. 
A játékos támadással lerombolhatja az előőrsöket (3.2.6). 

Népességjelzők: 
A férfi-, nő-, gyermek- 
és idősjelzőket együtt 
népes ség je l zőnek  
nevezzük, ezek alkot-
ják 

a játékos törzsét. A férfi és nő népességjelzőkre együtt felnőttként 
utalunk. A játékban az idős NEM „Felnőtt”! A játékban lévő fér-
fi-, nő- és gyermekjelzők a térképtábla népességmutatóján lévő 
családdobozok megfelelő mezőire kerülnek. 

A játékban lévő idősek az öregedésmutatón vannak. 

Törzsitámadás-jelzők: A törzsitámadás-jelzőket a 
játékos elleni, Komancs vagy Ute törzsi támadás vég-
rehajtásánál kellenek. Fontos, hogy a törzsitámadás-
jelzők használata némileg eltér az ellenségesrajtaütés-

-jelzők használatától. Lásd 4.2.4, 4.2.12 és Törzsitámadás-folya-
matábra. 

Kereskedelmiáru-jelzők: A kereskedelmi áruk jel-
képezik Diné nem lovakból és birkákból származó 
vagyonát. A kereskedelmi áruk speciális előnyöket 
adnak a játékosnak, ami a határ menti árucikkek

gazdasági hatásának felel meg. A kereskedelmiáru-jelzőket speciális 
előnyök vásárlására használjuk a játékban. Lásd a 10. fejezetben 
a kereskedelmi áruk teljes leírását és használatát. 

1.7. A térkép
1.7.1. Bevezetés: A térkép nevesített tartományokat ábrázol, és 
minden tartománynak van egy területsávja, egy szökésdoboza és 
egy fogságdoboza. A térképen körül-mentén mutatók és dobozok 
szolgálnak a fontos játékinformációk nyomon követésére, vala-
mint a jelzők és a kockák tárolására. 
1.7.2. Területsávok és területek: Minden tartománynak, kivéve a 
Canyon de Chellyt, van egy területsávja, mely hat számozott do-
bozt tartalmaz. A térkép tartományain lévő számozott dobozokra 
területekként utalunk. A Canyon de Chelly tartomány az egyetlen, 
aminek területsávján csak három számozott doboz van (lásd Ca-
nyon de Chelly). A térképen zajló akciók legtöbbje a területsávo-
kon történik. 

•	 Területkészlet:	 Egy terület bármennyi Családjelzőt és/vagy 
Betolakodójelzőt tartalmazhat. De egy adott pillanatban minden 
terület maximum: 1 kukoricajelzőt, 1 missziót, 1 ranchot, 1 
erődöt és/vagy 1 zaklatásjelzőt tartalmazhat. 

•	 Területérték:	A terület alatti szám az adott terület területérté-
ke (vagy értéke). Fontos: A zárójelben lévő területérték csak 
akkor szükséges, amikor a szabályok és/vagy táblázatok kife-
jezetten említik; az összes többi esetben nem számítanak!

Az általános nyilvántartósávon lévő jelzők

Hadipont
(1.4)

Kultúra-
pont
(1.4)

Két játékos 
verzió (lásd

forgatókönyv-
gyűjtemény)

Elérhető 
Ellenség 

AP-k

Ellenség 
vadság-
pontok

Ellenség 
morál-
pontok

AP
(3.1)

MP
(3.2)

Ellenség AP
(4. fejezet)

Két játékos 
verzió (lásd

forgatókönyv-
gyűjtemény)

Manuelito
(lásd Szójegyzék)

Két játékos 
verzió (lásd

forgatókönyv-
gyűjtemény)

Battle DRM
(11. fejezet)

Egyéb jelzők
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•	 Mozgás: Az akciók folyamata alatt az aktivált családok MP-ket 
költhetnek, hogy területről területre mozogjanak, stb. Előőrsjel-
zők is lerakhatók, és mozgathatók egyik területről egy másikra. 
Kukorica vethető a területekre. Ellenségestámadás-jelzők kerülnek 
lerakásra, és mozognak a területek között.

•	 Kockadobásjel: Minden tartománynak, kivéve a Canyon de 
Chellyt van egy saját kockadobásjele. Amikor véletlenszerűen 
kell tartományt választani, a szabályok kockadobásra utasítják a 
játékost, majd a kockadobással megegyező kockadobásjelű tar-
tományban végrehajt bizonyos tevékenységet. 

 PÉLDA: Egy 3-as dobás a Zuni Mountains tartományt jelenti.
•	 Különleges területek: : Két különleges terület van – a Canyon 

de Chelly és Santa Fé. Lásd a részleteket a Szójegyzékben. 

1.7.3. Dobozok: A dobozok szolgálnak  a jelzők és a kockák 
tárolására. A következőkben felsoroljuk a dobozokat és 
azok funkcióit: 

•	 Elérhető ellenség AP doboz: Amikor egy ellenséges mű-
velet kezdődik az ellenséges művelet szakasz 2. lépése során, 
játékba kerülnek az ellenség AP-jelzők. A játékos ezeket a 
jelzőket ebbe a dobozba teszi, amik elköltésükig itt is ma-
radnak. Az ellenség AP-jelzők használatának alternatívájaként, 
egy Elérhető Ellenség AP jelzőt lehet használni az általános 
nyilvántartó sávon.

•	 “Ellenség nincs játékban” doboz ahol az elérhető, de nem játékban 
lévő ellenséges játékelemek vannak a játékba kerülésükig. 

•	 Nincsjátékban-doboz ahol az elérhető Diné jelzők vannak a 
játékba kerülésükig. 

•	 Időmúlása-doboz:	Ez a doboz a játékelemek átmeneti tároló-
helye, amik vagy egy erőforrásdobozba (állatjelzők), vagy egy 
vagy több családdobozba (férfi-, nő-, gyermekjelzők), vagy az
öregedésmutatóra (idősjelzők) kerülhetnek az idő múlása
folyamat során (lásd 3.3). 

•	 Támadáskockák doboza: Az új-mexikói támadásnál vagy az
előőrs akciók során történő támadáskor húzott kockák kerülnek
ebbe a dobozba. Ez jelképezi a támadások hatásait Új-Mexikó-
ban és Dinétahban (Navahó ország). Minél több kocka van eb-
ben a dobozban, az ellenség annál kevésbé lesz aktív a Navahó 
támadások okozta káosz következtében. 

 TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: A dobozban lévő nagyobb mennyi-
ségű kocka lassítja az Ellenséget a játékos ellen irányuló utasítások 
végrehajtásában. Jó nagyobb számú kocka fenntartása ebben a 
dobozban hosszabb ideig, de nagyon nehéz megvalósítani. 

•	 Megújulásdoboz: A kockák a kockák alaphelyzetbe állítása 
(lásd „Kockák alaphelyzetbe állítása”) akció végrehajtásánál 
a Támadáskockák dobozából kerülnek a Megújulásdobozba.

 TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Ez a doboz jelképezi a helyreálló, 
de éber Új-Mexikót – minél több kocka van a dobozban, annál 
éberebb az Új-Mexikóban lévő ellenség

•	 Új-Mexikó leigázása doboz:	 Ezt a doboz csak a támadás-
készletből felhúzott piros kockák tárolására szolgál. Az ebben 
a dobozban lévő piros kockák jelképezik az Új-Mexikó tarto-
mányán túlterjedő spanyol, mexikói és/vagy amerikai belföldi 
befolyás érvényesülését. Amikor egy piros kocka kerül ebbe a 
dobozba, a kocka berakása után, a játékos nézze meg az Új-
Mexikó leigázása táblázatot, hogy megtudja, ez milyen hatást 
fejt ki. 

1.7.4. Az általános nyilvántartósáv: A sávon a megfelelő jelző-
ket használva lehet nyilvántartani az elvesztett és szerzett ponto-
kat. A legfontosabbakat itt részletezzük: 
•	Akciópontok	(AP): A Diné AP-ket az 1 AP-jelzők mutatják. A 

Diné AP-ket a válaszlépés végrehajtásához kell használni (lásd 
5. fejezet szabályai). A játékos nem gyűjthet 19 AP-nál többet. 
Az ellenség AP-jeit az ellenség AP-jelzők mutatják. Egy másik 
lehetőség egy egyedi jelző, egy Elérhető Ellenség AP jelző 
használata, amit az általános nyilvántartássávon lehet használni. 

•	A kultúrapontok Diné kulturális függetlenségét jelképezik. A
játékos nem gyűjthet 19 kultúrapontnál többet. A játékos kultú-
rapontokat költhet a győzelem ellenőrzése (8.2) vagy a forga-
tókönyv előkészületei (lásd a Forgatókönyv Előkészület lapon) 
alatt, hogy kulturális fejlődéskártyát vásároljon. A családok nem 
szerezhetnek kereskedelmi árukat, sem új családok nem kerülhet-
nek a térképre az idő múlása során (3.3 1C lépés), hacsak a kul-
túrapontok száma nem nagyobb, mint 0. Fontos: Ha a kultúra-
pontok száma 0, és egy vagy több kultúrapont-vesztésre kerül 
sor, akkor minden így elvesztett pontot 2 hadipont veszteségre 
kell átváltani. Lásd Automatikus vereség (12.1). 

•	Ellenség-vadságszint: Ez a szint befolyásolja az ellenség tetteit 
a csatákban (lásd 11. fejezet). 

• Ellenségmorál: A moráljelzőt a korszaknak megfelelően kell 
használni. A játékos győzhet, ha az ellenségmorál 0-ra csökken
(12.2).

•	A hadipontok Diné hadi függetlenségét jelképezik. A játékos 
nem gyűjthet 19 hadipontnál t többet. A játékos hadipontokat 
költhet  a győzelem ellenőrzése folyamat (8.2, 8. lépés) során, 
hogy bizonyos kulturális fejlődéskártyákat vásároljon. Családok 
nem vívhatnak csatát (beleértve a lesből támadást is), vagy nem 
vezethetnek támadást, csak ha a hadipontjaik száma nagyobb, 
mint 0. Fontos: Ha a hadipontok száma 0, és egy vagy több ha-
dipont-vesztésre kerül sor, akkor minden így elvesztett pontot 2 
kultúrapont-veszteségre kell átváltani. Lásd Automatikus vere-
ség, 12.1. 

1.7.5. Mutatók: A mutatókon lehet nyomon követni és nyilván-
tartani a játék fontos információit. A következőkben felsoroljuk a 
mutatókat és azok funkcióját:  
•	Népességmutató (és családdobozok): A népességmutatón hat 

családdoboz található. Minden családdoboz Diné egyik jelentős 
családjának felel meg. Minden családdoboz tartalmaz egy mezőt 
1 férfi-, 1 nő- és 1 gyermek népességjelzőnek, valamint 1 lójel-
zőnek. Továbbá van egy mező a család másik családjelzőjének 
(lásd Családjelzők 1.6.1).  

Népesség-
mutató 

Általános 
nyilvántartósáv 

Öregedés-
mutató

Ellenség 
utasításmutatója 
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Egy családjelző játékba kerüléséhez a népességmutató hozzá 
tartozó dobozában lennie kell legalább 1 felnőttjelzőnek. Új 
családok (vagyis korábban játékon kívüli családok) az idő mú-
lása folyamat alatt hozhatók játékba (lásd 3.3 1C lépés).

Fontos: Ha bármikor a népességmutató egyik családdobozában 
nincs legalább 1 felnőtt, akkor ennek a családnak a családdobo-
zából minden gyermek- és állatjelzőt azonnal az időmúlása-do-
bozba kell tenni, és a térképen lévő családjelzőt a családdoboz 
tárolóhelyére kell áttenni. 

•	 Öregedésmutató:	Az öregedésmutató balról jobbra haladva 
hét dobozt tartalmaz. Az idősek az idő múlása során a bal szél-
ső dobozba rakva kerülnek játékba. Nincs korlátozva az örege-
désmutató egy dobozát elfoglaló idősek száma. Az öregedés-
mutató jobbra eső hat dobozának van egy „Öregedésszintje”. 
Ez az „Öregedésszint” az idősakciók végrehajtási képessége 
a tervezés folyamata alatt (lásd 3.1, 3. lépés). Az ezeket a 
dobozokat elfoglaló időseknek át kell esniük az idő múlása
folyamat alatti „halál ellenőrzésen” (lásd 3.3, 7. lépés). 

•	 Ellenség Utasításmutató: Ez a mutató három, hat dobozból 
álló függőleges oszlopot tartalmaz. Az ellenség tevékenységeit 
irányító Ellenség Utasításjelzők kerülnek erre a mutatóra. Lásd 
a 4.1 részt az Ellenség Utasításmutatójának részletes használa-
táról. 

1.8. A Kockák 
A kockák felelnek meg az erőforrásoknak, és Új-Mexikó védői-
nek. A játékban 3 fekete (lovak vagy birkák), 1 kék (amerikai 
katonák), 4 barna (lovak), 3 zöld (spanyol és mexikói katonák; 
új-mexikói önkéntesek), 3 piros (gyarmati szempontból nézve 
Új-Mexikó stabilitásának értékét jelenti), 2 sárga (rabszolga) és 
4 fehér (birka) kocka van. 

MEGJEGYZÉS A JÁTÉKHOZ: A játékban lévő kockák száma 
a forgatókönyvtől függ.

1.9. A Zsák (Támadáskészlet) 
A zsák szolgál a kockák tárolására, valamint ebből kell húzni. 
Támadáskészletként hivatkozunk rá. 

1.10. A Kártyák 
Az egyetlen törzsfőnök kártyán kívül (lásd 2 fős játékot a Play-
bookban), 5 kártyatípus van: Műveletkártyák; Szertartáskártyák; 
Kulturálisfejlődés-kártyák, Történetkártyák és Átmenetiesemény-
kártyák. A kártyák részletes leírása a megfelelő szabályok közt 
található.

2. A játék menete
Navajo Wars játékmenete egyetlen pakli kártya körül forog. A 
játék menete egy kártyafázisból, és egy dobásfázisból áll, ami a 
felhúzott kártyától függően váltakozik. A folyamat a vereségig, 
vagy a forgatókönyv vagy kampány teljesítéséig ismétlődik. 

2.1. Kártyahúzásfázis 
A játékos húz egy kártyát a pakli tetejéről, és képpel felfelé fordít-
ja.

2.2. Kártyavégrehajtás-fázis 
A játékos végrehajtja a felhúzott kártya utasításait fentről lefelé, 
sorrendben haladva:

2.2.1. Műveletszakasz: [csak műveletkártyáknál; ha a kártya szertar-
tás-, történet- vagy átmenetiesemény-kártya, akkor lásd lent a 2.2.2 
részt] - A játékos és az ellenség egyaránt egy műveletszakaszt hajt 
végre - egy Diné műveletszakaszt (3. fejezet) és egy ellenség műve-
letszakaszt (4. fejezet). Először az ellenség hajtja végre a művelet-
szakaszt, de a játékos költhet AP-t, hogy a kártya utasítása szerint  
megelőzze, és először a Diné műveletszakasz legyen végrehajtva.

2.2.2.	 Főesemény-szakasz: [minden kártya] - Az adott kártya 
főesemény részét a kártya utasítása szerint kell végrehajtani. 
Lásd 6. fejezet. 

MEGJEGYZÉS: A szertartáskártyák felső része kerül végrehaj-
tásra. A szertartáskártyákon még figyelni kell az Áldás Útja és az 
Ellenség Útja hatásokra. 

2.2.3. Mellékesemény-szakasz: [csak műveletkártyáknál; ha a 
kártya szertartás-, történet- vagy átmenetiesemény-kártya, akkor 
lásd a 2.2.4 részt] - Négy különböző mellékesemény típus van, 
amik kiválthatnak: aszályt, helyreállítást, hozzáállás-változást és 
kockanullázást. Lásd 7. fejezet. 

Átmenetiesemény-
kártyákTörténelmi esemény 

kártyák

Kulturálisfejlődés-
kártyaSzertartás-

kártya

Művelet-
kártya
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2.2.4.	Győzelemellenőrző szakasz:	[Csak történet- és átmeneti ese-
ménykártyáknál. Művelet- és szertartáskártyák esetén lásd 2.3]. Jó 
varázslat végrehajtása (8.1), vagy egy Győzelem ellenőrzés (8.2).  

2.3. Dobásfázis
A játékos hajtsa végre a következőket: 
2.3.1. Ha egy vagy több családjelző van egy erőddel azonos 
területen, akkor a játékos vagy 1 kultúra- vagy 1 hadipontot veszít 
(összesen, nem családonként).  
2.3.2. Ellenőrizze az Automatikus győzelmi feltételeket (12.1 vagy 
12.2). 
2.3.3. Ha nem kell a kártyát a térképtábla felső széléhez tenni 
(emlékeztetőül az állandó hatásokra), akkor a játékos dobja az ak-
tuális kártyát. 

2.3.4.	A család vadságának beállítása: A játékos valamennyi já-
tékban lévő, de családdobozában férfijelzőt nem tartalmazó család 
vadságát csökkentse nullára. 

2.3.5. Ha a forgatókönyv nem ért véget, ismét a 2.1 következik. 

3. Diné műveletszakasz 
A játékosnak a Diné műveletszakasz alatt először választania kell, 
majd végre kell hajtania EGYET (és csakis egyet) a következő
három Műveletből: 
• Tervezés (lásd 3.1),
• Akciók végrehajtása (lásd 3.2) vagy
• Az idő múlása (lásd 3.3).

3.1. Tervezés
A játékos a tervezés során az időseket is a törzshöz veszi, 
de számol a korukkal is. Új családtagok érkeznek (és lesznek el-
érhetőek). Kereskedelemre, háborúra vagy diplomáciára kerülhet 
sor a rivális törzzsel. A következő lépéseket kell követni: 

1. LÉPÉS: A játékos leteszi az éppen végrehajtott műveletkártya sarkán 
lévő népességszimbólummal megegyező népességjelzőt az időmú-
lása-dobozba (ezek a későbbi idő múlása folyamatnál hozzáadha-
tók a családokhoz).

2. LÉPÉS: A játékos vegyen el 1 Diné AP-t az öregedésmutatón 
lévő minden idős után, majd minden időst mozgasson egy dobozzal 
jobbra; az öregedésmutató jobb szélső dobozában lévő idő-
sek helyben maradnak. 

3. LÉPÉS: Az öregedésmutató minden idősjelzője felhasználható 
egy ingyenes idősakció végrehajtására:

Idősakció: A játékos választ egy időst az öregedés-
mutatóról, és bejelent 1 idősakciót. Négy különböző
idősakció lehetséges: 

• Ha a kultúrapontok > hadipontok, akkor a kultúrapontok 1-gyel 
csökkennek, és a hadipontok 1-gyel emelkednek. 

• Ha a hadipontok > kultúrapontok, akkor a hadipontok 1-gyel 
csökkennek, és a kultúrapontok 1-gyel emelkednek.

• A játékos csökkentse vagy növelje valamelyik család vadságát 1-
gyel. Egy férfijelzővel nem rendelkező család vadsága 0-nál na-
gyobb soha nem lehet. Ha a megemelkedett vadság a hadi-
pontokkal <5, akkor még 1 hadipont jár; ha a csökkent Vadság és 
a kultúrapontok<5, akkor még 1 kultúrapont jár. Egy család vad-
sága egyetlen kártya végrehajtása alatt csak egyszer változtatható
idősek által.

• 1 AP hozzáadása az AP-sávhoz. 
A játékos dob egy kockával, hogy kiderüljön sikeres-e az idős-
akció. Ha a dobás eredménye ≤ az idős öregedésszintje (az idős-

jelző által elfoglalt doboz alatt), akkor az idősakció sikeres, és a 
pontok változnak. 
4. LÉPÉS: Ha a kultúrapont > 0, akkor minden játékban lévő
család, melyben van nő, elkölthet 1 AP-t, hogy vegyen egy ke-
reskedelmi áru jelzőt a nincs-játékban dobozból, és betegye az 
erőforrásdobozba (lásd 10. fejezetben a kereskedelmi áruk hasz-
nálatát).
5. LÉPÉS: Minden játékban lévő család, melynek van férfi tagja, 
elkölthet 1 AP-t, hogy lefolytasson egy Törzsi Háborút vagy egy 
Törzsi Diplomáciát: 
Törzsi Háború: A játékos hadipontja>0 kell legyen. A játékos 
célba vesz egy olyan Utasításjelzőt az Ellenség Utasításmutatójá-
nak Aktív Oszlopában, amin “Ute!” vagy “Komancs” van (képpel 
felfelé). A játékos végrehajtja a Csatát a megfelelő Csatatáblázat-
oszlopot használva. A Csata végrehajtását lásd a 11. fejezetben. Ha 
Diné megvalósít egy „FV” vagy egy „MFV” Csataeredményt, a 
játékos dob egy kockával. A játékos kicseréli a célpont Törzs Uta-
sításjelzőjét a kockadobásnak megfelelő, az Ellenség Utasításmu-
tatójának Készenlétoszlopán lévő Utasításjelzőre. 
Törzsi Diplomácia: A játékos célba vesz egy olyan Utasítás-
jelzőt az Ellenség Utasításmutatójának Aktív Oszlopában, amin 
„Ute Támadás” vagy „Komancs Támadás” van (képpel felfelé). 
A játékos elkölt valamennyi Kereskedelmi Áru jelzőt az Erőfor-
rásdobozból, majd dob egy kockával, és megnézi a Törzsi Dip-
lomácia Táblázatot. 

6. LÉPÉS: Kockák Nullázása (lásd Szójegyzék). 

3.2. Akciók Végrehajtása 
A Családok MP-k (mozgáspontok) felhasználásával különböző
akciókat hajthatnak végre, beleértve a mozgást, támadást, kuko-
ricavetést és aratást, törzsi tanácsot és az Erőddel való kereskedést. 
Az Akciók végrehajtása alatt az aktivált Családok száma egyen-
lő az Öregedésmutatón lévő idősek számával, hozzáadva vagy a 
Canyon de Chelly Tartományban lévő Családjelzők számát vagy 
1-et (amelyik nagyobb). 

FOLYAMAT: Minden Család csak egyszer aktiválható egy Akciók 
Végrehajtás Művelet alatt. Minden Családnak 6 mínusz a Család-
dobozában lévő üres népességhelyek száma elkölthető MP-je van. 
Egy Család aktiválását be kell fejezni, mielőtt egy másik Család ak-
tiválódna. Az aktiváláskor a játékos összeszámolja a játékban lévő
kulturálisfejlődés-kártyákért járó MP-ket, majd az összes rendelke-
zésére álló MP-t felhasználja az akciók végrehajtásához. 

Pontosítás: Egy Család által elkölthető MP-k mennyisége az adott 
Család aktiválásánál eldől. Ha egy Család az Akciói alatt elveszít 
egy vagy több népességjelzőt, akkor az nem jár MP- vesztéssel. 

A MP-k a következő Akciók bármilyen kombinációban történő
végrehajtására használhatóak, olyan sorrendben, ahogy azt a játé-
kos szeretné (lásd még a Játékossegédlet-kártya összefoglaló Táb-
lázatában).

3.2.1.	 Keress egy új vízlelőhelyet:	 Keress egy új 
vízlelőhelyet: Az akció költsége 9 MP mínusz a Család 
területének értéke. A játékos vegyen le egy Aszályjel-
zőt a Család Tartományából. Ha a Családnak van lo-
va, használható a zárójeles érték.

3.2.2.	Mozgás szomszédos területre: Az akció költsége a célpont 
terület értékével egyenlő számú MP. Ha a Család Családdobozában 
van ló, akkor a zárójeles érték a MP-költség. 
Ha a célpont területsávján van egy Előőrs, aminek a Területének ér-
téke ≥ a célpont területénél, akkor a MP-költség +1-gyel emelkedik. 
Ha a célpont tartományában van erőd, akkor a MP-költség +1-
gyel emelkedik. Fontos, hogy az erőd az adott Tartomány minden 
Területén emeli a MP-költséget! 
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Fontos: Ha a Család Vadsága > 1, akkor az erőddel azonos terüle-
ten véget ér az aktiválásuk, és szét kell szóródniuk: a játékos tegye 
a Család összes népességjelzőjét az időmúlása-dobozba, és a Csa-
ládjelzőt pedig vissza a Családdobozba.
Egy MP-t még egyáltalán nem költő, egy Erőddel azonos Terüle-
ten lévő Családnak, ami a szomszédos Területre szeretne mozog-
ni, egy kockadobás plusz a szomszédos Terület értékével egyenlő
MP-t kell elköltenie. 
TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Az Erődök csalókák! Lehetnek ér-
tékes Kereskedelmi Áruk forrásai, de elég hosszú időre otthagyva 
a családokat, egyik pillanatról a másikra nehéz helyzetben talál-
hatod őket. 

3.2.3.	 Belépés / kilépés a Canyon de Chellybe:	Ez az akció a
Család összes MP-jébe kerül. 
• BELÉPÉS A CANYONBA: A játékos a mozgó Család jelzőjét 

egyből tegye át a térkép bármelyik területéről a Canyon de 
Chelly bármelyik területére. Erőd területén lévő Családok nem 
használhatják ezt a lehetőséget.

• KILÉPÉS A CANYONBÓL: A játékos a mozgó Család jelzőjét 
egyből tegye át a Canyon de Chelly bármelyik területéről a 
térkép bármelyik másik területére. 

3.2.4. Kukorica vetése VAGY aratása: Az akció 
költsége a Család aktuális Területének Terület érté-
kével +4-gyel egyenlő.

• KUKORICAVETÉS: A játékos húzzon egy kukoricajelzőt a 
megfelelő húzókészletből, és tegye képpel lefelé a Család terü-
letére (Lásd a készletkorlátot a Területkészlet, 1.7.2). Fontos:
Ha egy családjelző bármilyen ok folytán elhagy egy kukoricát 
tartalmazó területet, akkor a kukoricajelző azonnal visszakerül a 
húzókészletbe! 

• KUKORICAARATÁS:  Ha sem Aszályjelző sem Ranchjelző
nincs a Tartományban, a játékos felfedi a kukoricajelzőt, és 
képpel felfelé az erőforrásdobozba teszi. Ha aszályjelző és/vagy 
ranchjelző van a tartományban, dob egy kockával. Ha az 
eredmény>a tartományban lévő aszályjelzők plusz ranchjelzők 
számánál, akkor felfedi a kukoricajelzőt, és képpel felfelé az 
erő-forrásdobozba teszi; egyéb esetben a kukoricajelző képpel 
lefelé a helyén marad, és nincs aratás.

3.2.5.	Támadás Új-Mexikóban: Az akció költsége a Család (nem 
számítva) és Santa Fé (beleszámítva) között lévő összes terület ér-
tékével egyenlő számú MP. A lóval rendelkező családoknál a zá-
rójelben lévő érték számít. Az előőrsök nem befolyásolják az új-
mexikói támadás MP-költségét. 
Egy nem erődben tartózkodó aktivált család, ami még nem költött 
MP-ket, felhasználhatja az összes MP-jét, hogy bármely területről 
végrehajtson egy új-mexikói támadást (távoli támadás). 
Fontos: Csak olyan Családok vehetnek részt új-mexikói támadás-
ban, amiben van egy férfi és nincs erődben. Továbbá a játékosnak 
legalább 1 hadipontot el kell költenie az új-mexikói támadáshoz.
A játékos a támadás végrehajtásánál húz egy kockát a támadás-
készletből, és összeveti a támadás táblázattal. A családjelző tény-
legesen nem mozdul el. 

3.2.6. Támadás előőrs vagy erőd ellen: Az akció célja vagy egy 
előőrsjelző visszaléptetése a területsávon (#1 terület felé), vagy 
abban az esetben, ha már az #1 területen van, egy előőrs (vagy 
erőd) levétele a területsávról. Az akció költsége a család aktuális 
területének értékével egyenlő MP. 
A játékos hadipontjai > 0 kell legyen, hogy előőrs/erőd ellen 
támadhasson. Csak férfi taggal rendelkező család hajthat végre tá- 

madást előőrs/erőd ellen. Valamint a támadást végrehajtó csa-lád-
nak vagy az előőrssel/erőddel azonos területen vagy a célpont előőrssel 
azonos sávon lévő, kisebb értékű területen kell tartózkodnia. 

TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: segíthet, ha úgy vesszük az előőrsöket, 
mintha a jelzőjükkel azonos területen lennének, plusz az azonos 
sávon az összes alacsonyabb értékű területen lennének. Például, 
ha van egy missziójelző Shiprock #3 területén, azt úgy kell venni, 
mintha a misszió Shiprock #1 és #2 területén is ott lenne. 

A támadás végrehajtásánál a játékos addig húz egyesével kockákat a 
támadáskészletből, míg az előőrs/erőd a lerombolásához elegendő
találatot nem kap vagy a támadást végrehajtó család nem kénysze-
rül csatát vívni, vagy a támadás eredménye nem jelzi a „Támadás 
vége” -t (lásd a támadást az előőrs/erőd eredményoszlopban). 
3.2.7. Kereskedés az erődnél: Az akció költsége a család összes 
megmaradt MP-ja (1 MP a minimum költség). A családnak egy 
erőddel azonos területen kell lennie. A játékos begyűjti az összes 
elérhető kereskedelmi áru-jelzőt (az erőforrásdobozba teszi), és a 
család vadságát 0-ra csökkenti (ha még nem 0). A játékos minden 
begyűjtött kereskedelmiáru-jelzőre 1 kultúrapontot költ. 

TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Itt vigyázni kell! A játékos a kártya-
dobás fázisa alatt újra veszíteni fog 1 kultúra- vagy 1 hadipontot 
az erőddel azonos területen tartózkodó család után (2.3). Fontos 
még, hogy nem mindig könnyű erődöt tartalmazó régióban az
aktiválás kezdete (3.2.2). 
3.2.8. Törzsi tanács: Az akció költsége a család (ami még nem 
költött egyetlen MP-t sem) összes MP-je. A játékos dobjon egy 
kockával. Ha a kockadobás ≥ a család aktuális területének érté-
kével, akkor kap 1 AP-t, egyébként nincs hatása. 

3.3. Az idő múlása
Az idő múlása művelet lehetővé teszi, hogy a játékos, egyéb 
tevékenységek mellett, alakítsa törzse növekedését, kiegészítse 
a törzs népességét, állatokat tenyésszen és kukoricát arasson. A 
játékos a következőket hajtja végre: 
1. LÉPÉS - Népességváltozás
A következők történnek, ebben a sorrendben:
(A)	A népességmutatón és/vagy az időmúlása-dobozban lévő összes 

gyermekjelző felnőtté vagy időssé alakulhat. A népességmu-
tatón és/vagy az időmúlása-dobozban lévő összes felnőttjel-
ző időssé alakulhat. (ha az utolsó felnőtt időssé válik, akkor 
a játékosnak le kell vennie a családjelzőt a játékból). A játé-
kos tegye az átalakított gyermek/felnőtt jelző(ke)t a nincsjá-
tékban-dobozba. Tegye az új felnőtt/idős jelző(ke)t az idő-
múlása-dobozba. 

(B)	 ) A játékos átteheti az összes felnőtt- és gyermekjelzőt az
időmúlása-dobozból egy játékban lévő család családdobozá-
ba. Az időmúlása-doboz idősjelzőit átteheti az öregedésmu-
tató bal szélső dobozába. Fontos, hogy a családdobozoktól 
eltérően az öregedésmutató dobozait elfoglaló jelzők száma 
nincs korlátozva.

(C)	Ha a kultúrapontok száma>0, akkor az időmúlása-dobozban 
lévő népességjelzők átrakhatók egy nem játékban lévő család 
családdobozába. A játékos tegye ezen család családjelzőjét a 
Canyon de Chelly tartomány bármelyik területére 0 vadság-
gal. 

(D)	Kultúrapontok változása: -1 kultúrapont minden játékban lé-
vő család minden családdobozában lévő minden üres népes-
ségmező után. +1 minden újonnan (az 1B lépés során) az
öregedésmutató bal szélső dobozába tett idős után. 

(E)	Az időmúlása-dobozban maradt népességjelzőket a játékos el-
dobja a nincsjátékban-dobozba.
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2. LÉPÉS - Állatjelzők visszatétele
A családdobozokban és az időmúlása-dobozban lévő összes állat-
jelző az erőforrásdobozba kerül.  

3. LÉPÉS - Állattenyésztés 
Ha a játékosnak legalább egy állata van az erőforrásdobozban, 
akkor betehet még egy ugyanolyan állatot az erőforrásdobozba. 

PÉLDA: 3 ló- és 1 birkajelző van az erőforrásdobozban. Az időmú-
lása során 1 ló- és 1 birkajelző kerül az erőforrásdobozba. Ha csak 
ló lenne az erőforrásdobozban, akkor csak egy ló kerülne az erőfor-
rásdobozba.

4- LÉPÉS - Kukoricaaratás
A játékos minden családot és kukoricajelzőt tartalmazó területen 
kukoricajelzőt arathat. Tegye a learatott kukorica jelzőjét képpel 
felfelé az erőforrásdobozba. Fontos: A játékosnak meg kell előre 
jelölnie a learatni kívánt kukoricajelzőket, még az előtt, hogy erő-
forrásdobozba tenné őket! Fontos, hogy a 3.2.4-től eltérően a játé-
kosnak itt nem kell dobnia az aszály- és a ranchjelzők miatt

5. LÉPÉS - A népesség táplálása 
A népességmutatón és az öregedésmutatón lévő összes népes-
ségjelzőt táplálni kell. A játékosnak meg kell kísérelnie a népes-
ségmutatón és az öregedésmutatón lévő összes jelző táplálását. 
Ha nincs elég birka és kukorica, akkor annyi jelzőt kell táplálni, 
amennyit csak lehet. 
• Minden, legalább egy családjelzőt tartalmazó tartomány a 

termelékenységével (lásd Szójegyzék) egyenlő számú népes-
ségjelzőt képes táplálni.

• Az erőforrásdobozban lévő kukoricajelzők a jelzőre nyomtatott 
értékkel egyenlő számú népességjelző táplálására használható
fel. Ennek végeztével az erőforrásdobozban lévő összes kuko-
ricajelző visszakerül a saját húzókészletébe. 

• Minden birkajelző négy népességjelzőt táplálhat. 
• A népességmutatón és az öregedésmutatón lévő nem táplált né-

pességjelzők visszakerülnek a nincsjátékban-dobozba. 
• A termőképességből származó fel nem használt pontokat, valamint 

a kukorica- és birkajelzők elköltéséből származó pontokat nem 
lehet tartalékolni; minden ételpont-többlet elveszik. 

6. LÉPÉS - Állatok etetése
Minden, legalább 1 család által elfoglalt tartomány 1 birkát és 1 
lovat táplálhat. Az összes, erőforrásdobozban lévő nem táplált ál-
lat visszakerül a nincsjátékban-dobozba. 
TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Még egy jó ok, hogy egyetlen tarto-
mányba ne halmozzunk fel egynél több családot! Maximálisan ter-
jesszük ki a legeltetés hatékonyságát. 

7. LÉPÉS - Idősek elhalálozása 
A játékos dob egy kockával az öregedésmutatón lévő minden egyes, 
öregedésszinttel (az idősjelző által elfoglalt doboz alatt látható) 
rendelkező idősjelző után. Ha a kockadobás ≤ öregedésszint, ak-
kor az idős meghal, és visszakerül a nincsjátékban-dobozba. Ha a 
kockadobás > idősjelző által elfoglalt doboz alatt lévő szám, ak-
kor az idős a helyén marad.

8. LÉPÉS - A vidék megújulása 
A játékos dob egy kockával. A kockadobásnak megfelelő tartományról 
lekerül egy aszályjelző. Ha a dobott tartományon nincs aszályjelző, 
akkor, ha lehetséges, a legkisebb kockadobás-szimbólummal ren-
delkező szomszédos tartományból kerül levételre 1 aszályjelző. 

9. LÉPÉS - Kukorica visszatétel
Az erőforrásdobozban lévő összes kukoricajelző visszakerül a 
húzókészletbe. A le nem aratott (képpel lefelé lévő) kukoricajel-
zők a térképen maradnak, ahol voltak. 

10. LÉPÉS – 41-es kártya (Pueblo lázadás)
Ha a 41-es kártya már kikerült a játékból (nincs sem a pakliban, 
sem a játékban), és 3-nál kevesebb kocka van az új-mexikó-leigá-
zása-dobozban, akkor 1-gyel csökken az ellenség morálja. 

TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Minél több idő telik el úgy, hogy a 
gyarmatosító megszállók nem teljesen igázzák le Új Mexikót, an-
nál inkább csökken a morál. 

11. LÉPÉS - Kockák alaphelyzetbe állítása (lásd Szójegyzék). 

4. Ellenség Műveletek
Az ellenséges műveletszakaszban (2.2) az ellenség végrehajt egy 
műveletet ellenség AP-k és ellenség utasítások felhasználásával a 
következő lépések szerint: 

1. LÉPÉS - Különleges ellenségutasítások feltételei:
A játékos ellenőrzi a következő két feltételt ( a nem alkalmazható 
feltételt ugorja át):

• 1. feltétel - Ha a „Béke” utasításjelző a támadáskockák dobozá-
ban van, akkor a „Béke” utasításait hajtja végre, ahogy az a 
4.2.7 második bekezdésében szerepel. 

• 2. feltétel - Ha a „Védekezés” utasításjelző a támadáskockák 
dobozában van, akkor a „Védekezés” utasításait hajtja végre, 
ahogy az a 4.2.5 második bekezdésében szerepel. 

2. LÉPÉS - Ellenség AP összegyűjtése:
Az ellenség AP összegyűjtése a műveletkártya szerint történik. 
Az összeszámolt ellenség AP-t a következők módosítják: 

• Ellenség AP-k adódnak hozzá, ahogy az a játékban lévő összes 
történelmi és átmeneti eseménykártya jelzi. 

• Az Új-Mexikó -leigázása-dobozban lévő piros kockák számával 
egyenlő számú ellenség AP adódik hozzá. 

• A támadáskocka-dobozban lévő kockák számával egyenlő szá-
mú ellenség AP kerül levonásra. 

Fontos: Ennél a lépésnél az ellenségnek mindig marad mini-
mum 1 AP-je! 

• A játékos az ellenség AP-jelzőket a térképtáblán lévő elérhető-
ellenség-AP-k-dobozába teszi. 

TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Az egyedi ellenség AP-jelzők összegyűj-
tésével könnyebb eldönteni az ellenséges támadást, mivel minden 
AP-jelző átfordítható az ellenséges támadás oldalára. Ha a játé-
kos ezt túl egyhangúnak találja, akkor használhatja a „Elérhető 
Ellenséges AP”- jelzőt az általános nyilvántartósávon. 

3. LÉPÉS - Véletlenszerű utasítások felfedése
A játékos dobjon 2 kockával. Ha a két dobás eredménye egyforma 
(a játékos duplát dob), és az ellenség utasításmutatóján lévő, mind 
az aktív- mind a készenlétoszlopban, a kockadobásnak megfelelő 
sorban van egy- egy ellenséges utasításjelző, akkor a játékos ki-
cseréli az utasításjelzőket. 

Ha a két kockadobás NEM egyforma, akkor a játékos mindegyik 
kockadobás-eredménynél megfordítja azon aktív oszlop megfele-
lő sorában lévő ellenség-utasításjelzőt, amelyiknek nincs az alján 
csík. Ha az aktív oszlop dobott sorában nincs utasításjelző, akkor 
semmi sem történik. 
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4. LÉPÉS - Ellenséges utasítások végrehajtása
Lásd 4.1 és 4.2.

5. LÉPÉS - Az ellenség utasításmutatójának alaphelyzetbe állítása 
Az ellenség utasításmutatójának aktív oszlopában lévő minden 
utasításjelző, egymás után feljebb csúszik, így feltöltve a legfelső
üres dobozt. A játékos a legfelső utasításjelzővel kezdje, 
majd sorban lefelé haladjon, így az aktív oszlop összes üres 
mezője alulra kerül. 

Ezután az ellenség utasításmutatójának inaktív oszlopában lévő
minden utasításjelző lejjebb csúszik, majd balra, és feltölti az aktív 
oszlop legfelső üres mezőjét. A játékos a legalsó utasításjelzővel 
kezdje, majd felfelé haladjon. Amikor ezzel végez, akkor az aktív 
oszlop összes doboza fel lesz töltve, míg az inaktív oszlop összes 
doboza üres lesz. 

4.1. Az ellenség utasításjelzőinek általános szabályai 
4.1.1.	Végrehajtási sorrend: A játékos az ellenség utasításmutató-
jának aktív oszlopában lévő ellenség utasításjelzőket egymás után, 
a legfelső utasításjelzővel kezdve, hajtja végre. 

4.1.2. Költség: Minden ellenségutasítás-jelzőnek van AP-költsége, 
amit az ellenség műveletszakasz 2. lépése alatt összegyűjtött AP-
kból kell kifizetni. 

4.1.3.	Nincs elég AP: Ha az ellenségnek nincs az utasítás kifize-
téséhez elég AP-je, akkor az utasítás nem lesz végrehajtva, és az
ellenség műveletszakasza az 5. lépéssel folytatódik. A nem elköl-
tött ellenség AP-k az elérhető ellenség AP dobozában maradnak
(vagy jelölve vannak az általános nyilvántartó sávon).

4.1.4.	Nincs utasítás az aktív oszlopban: Abban az esetben, ha 
nincs utasításjelző az aktív oszlopban, akkor a nem elköltött el-
lenség AP-k az elérhető ellenség AP dobozában maradnak (vagy 
jelölve vannak az általános nyilvántartó sávon), és az ellenség 
műveletszakasz az 5. lépéssel folytatódik. 

4.1.5.	Az utasítások végrehajtása után: Egy utasításjelző végre-
hajtása után a jelző a sárga nyilat követve jobbra csúszik, hogy az
inaktív oszlop üres dobozát feltöltse. Ha maradt elegendő AP, akkor 
a játékos az aktív oszlop következő legfelső jelzőjét is végrehajtja, 
minek végeztével ez is jobbra csúszik, hogy feltöltse az inaktív 
oszlopban a saját sorának megfelelő üres dobozt, és így tovább.

4.1.6. Készenlétoszlop: Az ellenség utasításmutatóján az aktív 
és inaktív oszlopon felül van még egy készenlétoszlop is. A ké-
szenlétoszlop utasításjelzői átjuthatnak az aktív oszlopba a 3. lé-
pés dupla dobásánál, egy fő vagy mellék esemény következtében, 
vagy a törzsi háború vagy a törzsi diplomácia során. Ha ez bekö-
vetkezik, akkor az aktív oszlopban lévő utasításjelző helyet cserél 
a készenlétoszlop egyik jelzőjével, ahogy ez az eseménynél vagy 
a törzsi háború illetve törzsi diplomácia szabályaiban szerepel 
(3.1 5. lépés). 

4.1.7.	Utasításjelzők cseréje: Ahhoz, hogy az utasításjelzők he-
lyet cseréljenek, mindkét helyen kell legyen utasításjelző. Ha a 
csere nem tud létrejönni (mert az egyik hely üres vagy a jelző az
oszlop tetején van, és így nem tud egy nála feljebb lévővel helyet 
cserélni), akkor ezt az esemény utasítást ki kell hagyni. 

4.2 Az ellenség utasításjelző különleges szabályai 
4.2.1. Építés: : A játékos kifizeti az utasításjelzőn elő-
írt AP-t. Ha az aktuális korszak minden előőrsjelzője 
(lásd az előőrstípusokat lent) játékban van, akkor ez az 
utasítás úgy kezelendő, mintha „Felforgatás” utasítás

lenne (4.2.11). Máskülönben a játékos lerak 1 előőrsöt a legkisebb 
számú kockadobás-szimbólummal rendelkező, ilyen típusú előőrs-
jelzőt még nem tartalmazó tartomány 1-es területére. Ha azon a te-
rületen, ahova az előőrsjelző újonnan lekerülne, van egy kukorica-
jelző, akkor a kukoricajelző visszakerül a húzókészletébe. 

Előőrstípusok. . A lerakott előőrs típusát a játék aktuális korsza-
ka határozza meg: spanyol korszak = misszió; mexikói és ameri-
kai korszak = ranch. 

TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Ez jelképezi az Új-Mexikóban lévő az 
erőforrásokat használó, Dinétahba  (Navahó vidék) meglepetés 
gyarmatosító ellenséget. Ha nincs gyors megállapodás, akkor ezek 
az előőrsök lerombolják a nép kultúráját és igába hajtják őket! 

4.2.2. Építés+felforgatás: A játékos kifizeti az utasí-
tásjelzőn előírt AP-t. Ez a kiadás fedezi mind az „Építés”, 
mind a „Felforgatás” utasítás költségét. A játékos elő-
ször végrehajtja az „Építkezés” utasítást (4.2.1), majd

a végrehajtja a „Felforgatás” utasítást (4.2.11).
TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Ez egy komisz fordulata az ese-
ményeknek! Ez azt jelképezi, hogy az agresszív gyarmatosítók, ho-
gyan próbálják eltörölni a nép kultúráját. 

4.2.3. Gyarmatosítás: A játékos kifizeti az utasításjel-
zőn előírt AP-t. Ha nincs kocka a támadáskockák do-
bozában, akkor a játékos „Terjeszkedés” utasításként 
(4.2.6) hajtja végre. Ha van kocka a támadáskockák

dobozában, és nincs sem ranch, sem misszió előőrs a térképen, 
akkor a játékos helyette az „Építés” utasítást (4.2.1) hajtja végre. 
Különben minden elköltött AP után átcsúsztat egy kockát (ha le-
hetséges) a támadáskockák dobozából a megújulásdobozba. 
Fontos: nem a „nullázott kockákat”! Csak a támadáskockák do-
bozának kockái mozognak! 
TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Ez az utasítás jelképezi az új gyarma-
tosítók beáramlását Új-Mexikóba.

4.2.4. Komancsok!: A játékos kifizeti az utasítás-
jelzőn előírt AP-t. Ha3-nál kevsebb piros kocka van a 
leigázásdobozban, akkor a játékos ezt az utasítást 
„Leigázás” utasításnak (4.2.10) veszi. Máskülönben

összegyűjt a térképen lévő családok számával egyenlő számú tör-
zsitámadás-jelzőt. Leteszi a jelzőket a térkép törzsitámadás-dobo-
zára. Majd a törzsitámadás-folyamatábra szerint jár el. 

TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Itt két dolog egyike történik. Ha Új-
Mexikót nem igázta le teljesen a gyarmatosító ellenség, akkor a 
komancsok Új-Mexikóba lovagolva segítséget nyújtanak a leigá-
zásban. A komancsok, akárcsak az uték időről időre végeztek ilyen 
zsoldosmunkát. De ha Új-Mexikót már leigázták, akkor ez a zakla-
tó komancs törzs háborút kezd a Navahókkal - ami a 1750-es évek 
végén történt.

4.2.5.	Védekezés: : Ha az aktív oszlopban „Béke” vagy 
„Védekezés” utasításjelző van, akkor a játékos fordít-
sa meg az utasításjelzőt, és hajtsa végre a hátoldalán 
lévő utasítást. Máskülönben költse el az ellenség elér-

hető-AP-dobozában lévő összes AP-t; minimum 1 AP-t el kell köl-
tenie. Az ellenség műveletszakasza azonnal véget ér - az ellenség 
utasításmutatóját NEM kell nullázni! A játékos tegye a „Védekezés” 
utasításjelzőt emlékeztetőnek a támadáskockák dobozába, hogy a 
következők ne maradjanak el:
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Az ellenség műveletszakaszának 1. lépése alatt a játékosnak két 
feltételt kell figyelembe vennie:
Ha van legalább 1 kocka a támadáskockák dobozában, és az ellen-
ség AP-jelzőinek száma < a támadáskockák dobozában lévő koc-
kák számánál, akkor a játékos addig tegyen ellenség AP-t a nincs-
játékban-dobozból a támadáskockák dobozába, amíg az ellenség-
AP-jelzők és a kockák száma egyenlő nem lesz. Az ellenség mű-
veletszakasza azonnal véget ér (nem kerül sor az ellenség műve-
letszakaszának 2-5. lépésére). 
Ha az ellenség AP-jelzők száma ≥ a támadáskockák dobozában 
lévő kockák számánál, akkor a játékos tegye át az összes ellenség 
AP-jelzőt (ha van egyáltalán) a támadáskockák dobozából az 
elérhető-ellenség-AP-dobozba. Nullázza a kockákat. Tegye a 
„Védekezésjelzőt” az ellenség utasításmutatója inaktív oszlopának 
legfelső üres mezőjére, és folytassa az ellenség műveletszakaszá-
nak 2. lépésével. 
TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Ez az utasítás jeleníti meg Új-Mexikó 
vidékének védelmi stratégiáját. Az új-mexikóiak „beássák” magu-
kat, megerősítik védelmi pozíciójukat, ezzel átadva a kezdeménye-
zést a Navahóknak. Tehát amíg a játékos képes minél több kockát 
a támadáskockák dobozában tartani, addig az ellenség nem hajt 
végre utasításokat. De ha a játékos már nem képes, vagy nem 
akarja ezt így folytatni, az ellenség NAGYON agresszívan viselke-
dik, úgyhogy vigyázat! 

4.2.6. Terjeszkedés: A játékos kifizeti az utasításjel-
zőn előírt AP-t. Ha nincs előőrs a térképen, akkor a já-
tékos helyette az „Építés” utasítást (4.2.1) hajtja végre. 
Máskülönben az összes előőrsjelző a területsávon je-

lenleg elfoglalt területértéknél a következő magasabb területérték-
re lép. Ha egy előőrs egy kukoricajelzőt tartalmazó területre „lép”, 
akkor a kukoricajelző visszakerül saját húzókészletébe. Fontos, hogy 
ennek nincs azonnali hatása a családokra, akik most egy erőddel 
azonos mezőn találják magukat, de látható, hogy a támadó el-
lenség mit tesz majd velük (lásd Támadó ellenség folyamatábra). 
Minden magasabb értékű területre lépő előőrs után a játékos levon 
1 kultúrapontot. A térképen lévő összes, már a 6-os területen lévő, 
nem lépő előőrs miatt a játékos levon 2 kultúrapontot. 
TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Itt a gyarmatosító ellenség a meglévő
előőrsökkel mélyebbre nyomul a zord terepen, megszerezve saját 
nyájaik és gulyáik számára a legkövérebb legelőket. A játékos ez-
zel bánjon nagyon óvatosan! Ha az előőrsök túl mélyre nyomul-
nak, akkor nagyon nehéz lesz őket kipaterolni a tartományból!

4.2.7. Béke: Ha „Béke” vagy „Védekezés” utasításjelző
van az inaktív oszlopban, akkor a játékos fordítsa meg 
ezt az utasításjelzőt, és hajtsa végre a túloldalán lévő
utasítást. Máskülönben fizesse ki az utasításjelzőn elő-

írt AP-t. Tegye a kifizetett ellenség AP-jelzőket a támadáskockák 
dobozába. Tegye vissza a támadáskockák dobozában és a megúju-
lás dobozban lévő összes kockát a támadáskészletbe. Az ellenség 
AP-jét állítsa 0-ra, és tegye át az összes ellenség AP-jelzőt az el-
lenség-elérhető-AP- dobozából az ellenség nincs-játékban-dobo-
zába. A játékos állítsa a saját AP-it 0-ra, és állítsa a térképen lévő
összes család vadságát ’0’-ra. Az ellenség műveletszakasz azonnal 
véget ér. A játékos tegye a „Béke” utasításjelzőt a támadáskockák 
dobozába emlékeztetőül, hogy a következőket végrehajtsa:
Az ellenség műveletszakaszának 1. lépése alatt a játékosnak el-
lenőriznie kell 1 feltételt:
A játékos dobjon egy kockával. Ha a kockadobás eredménye < a 
támadáskockák dobozában lévő ellenség AP-k számánál, akkor a 
játékos vegyen ki 1 ellenség AP-jelzőt a támadáskockák dobozá-
ból, és hajtson végre egy „Építés” utasítást (4.2.1). Ezután az el-
lenség műveletszakasza véget ér (az ellenség műveletszakaszának 
2-5. lépései nincsenek végrehajtva). 

Ha a kockadobás eredménye ≥ az ellenség AP-jelzőinek számánál, 
akkor a béke feltétele nem teljesül: a játékos átteszi az összes el-
lenség AP-jelzőt a támadáskockák dobozából az ellenség elérhető
AP-dobozába, és a „Béke” utasításjelzőt az ellenség utasításmuta-
tója inaktív oszlopának legfelső üres mezőjére teszi, majd folytatja 
az ellenség műveletszakaszát a 2. lépéssel. 
Ha bármelyik család támadás Új-Mexikón vagy támadás előőrs/
erőd ellen akciót hajt végre, akkor a béke azonnal véget ér:  a játé-
kos átteszi az összes ellenség AP-jelzőt a támadáskockák dobozá-
ból az ellenség elérhető AP-dobozába, és a „Béke” utasításjelzőt 
az ellenség utasításmutatója inaktív oszlopának legfelső üres me-
zőjére teszi. 
Fontos: Az „Apacs támadás Új-Mexikó ellen” fő esemény nem 
vet véget a békének; a játékos a szokásos módon hajtsa végre az 
eseményt. 
TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Ez egy békekorszakot jelképez Diné, 
és Új-Mexikó gyarmatosítói között. Ezek egyrészről bosszantóak a 
játékos számára, mivel nullázódik a játékos családjainak vadsága, 
és eltűnik a játékos AP-je. Amíg Diné békében él Új-Mexikóval, az 
ellenség nem tud utasításokat végrehajtani. Ez adhat a játékosnak 
egy lélegzetvételnyi pihenést. Másrészt viszont az ellenség előőr-
söket fog építeni minden fordulóban, amíg a béke fenn áll. Előbb 
vagy utóbb a játékosnak meg kell szegnie a békét, különben Új-
Mexikó teszi...

4.2.8. Támadás!: A játékos kifizeti az utasításjelzőn 
előírt AP-t. Átfordítja az összes kifizetett AP-jelzőt a 
„Támadás” oldalára, és lerakja őket a térképre, „Santa 
Fé” területére. Majd a támadó ellenség folyamatábra

szerint jár el. A támadás alatt a támadó ellenség-jelzők a térkép 
területsávján lévő területekre kerülnek. Amikor a támadó ellen-
ségjelzői lekerülnek a térképről, akkor a játékos ezeket tegye az 
ellenség nincs-játékban dobozába.
TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: A támadó ellenség a Diné területén 
lévő egy vagy több fosztogatót jelképezi. Ezen támadások alatt Di-
né számára a Canyon de Chelly egy biztonságos kikötő. Azonban 
vigyázz! Ha az ellenség elég sok támadásjelzőt rak le, betörhet a 
Canyonba, melynek katasztrofális következményei lehetnek. Tör-
ténelmileg a kanyonon először Kit Carson ment át sikeresen 1863-
ban, egy Navahó Hadjárat során  - spanyol irányítással

4.2.9. Rabszolgák: A játékos kifizeti a magasabb számú 
ellenség AP-t: vagy a jelzők száma, vagy ha egy „F” 
jelölés van az utasításjelzőn, akkor az összes játékban-
lévő család teljes vadsága (a néhány utasításjelzőn sze-
replő „F” emlékeztető a teljes vadság használatára). 

A játékos dobjon egy kockával. Elvesz egy gyermekjelzőt a koc-
kadobásnak megfelelő tartományban lévő család családdobozából 
(az ábécé sorrend dönt, ha egynél több érintett család van). Az 
erőddel egy területen lévő családok védettek az utasítással szem-
ben, és semmiképp nem érinti őket az utasítás. 
Ha a tartományban nincs gyermekes család, a játékos vegyen el egy 
nőt. Ha nincs a tartományban nő családtaggal rendelkező család, 
vagy ha nincs családjelző az adott tartományban, akkor a játékos 
az időmúlása-dobozból vegyen el 1 gyermeket; ha nincs gyermek 
az időmúlása-dobozban, akkor vegyen el 1 nőt az időmúlása-
dobozból; ha sem gyermek, sem nő nincs az időmúlása-dobozban, 
akkor semmi sem történik. A játékos a kifizetett népességjelzőket 
a nincs-játékban dobozba teszi.
TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: A rabszolga-kereskedelem állandó volt 
Délnyugat-Amerikában. A Defiance és a Fauntleroy erődök meg-
alapoztak néhány intézkedést az Új-Mexikót időtlen időkig sújtó 
oda-vissza történő támadásokra. Az erőd területén lévő családo-
kat megvédték a katonák az ellenséges rabszolgarazziáktól. 
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4.2.10.	Leigázás: SA játékos kifizeti az utasításjelzőn 
előírt AP-t. Minden kifizetett AP után húz egy kockát 
a támadáskészletből. Egyesével húzza a kockákat. 
Amint az összes kockát kihúzta megvizsgálja őket: 

Az összes kihúzott piros kockát Új-Mexikó-leigázása-dobozba te-
szi; valamennyi nem piros kockát a megújulásdobozba teszi (igen, 
még a zöldet és a kéket is). Ha került kocka az Új-Mexikó-leigá-
zása-dobozba, akkor a játékos megnézi az Új-Mexikó-leigázása -
táblázatot. 

TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Ez az utasítás jelképezi az új-mexikói 
erőforrásokat felhasználó, gyarmatosító ellenség törekvését, hogy 
a Rio Grande közelében élő törzseket leigázza - azaz a Pueblo 
törzseket, valamint a Jicarilla és a Mescalero Apacsokat. 

4.2.11. Felforgatás: A játékos kifizeti az utasításjelzőn 
előírt AP-t. Ha az Új-Mexikó-leigázása-dobozban lévő
piros kockák száma  < 3, akkor a játékos helyette a 
„Leigázás” utasítást (4.2.10) hajtsa végre. Ha 3 piros

kocka van az Új-Mexikó-leigázása-dobozban, és nincs előőrs a 
térképen, akkor a játékos helyette egy „Építés” utasítást (4.2.1) 
hajtsa végre. 

Máskülönben minden kifizetett AP után vonjon le 1 kultúrapon-
tot, de a térképen lévő előőrsök számánál többet nem vonhat le.

PÉLDA: Két misszió van a térképen. Három ellenség AP lett 
kifizetve a „felforgatás” utasítás végrehajtásánál. De mivel a tér-
képen csak két erőd van, a kultúrapont-veszteség is csak kettő.
TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Ez jelképezi azt a negatív hatást, me-
lyet a túl közel lévő európai települések gyakorolnak Diné kultúrá-
jára. 

4.2.12 Ute indiánok!: Megegyezik a „Komancs tá-
madással” (4.2.4). 

5. A játékos válaszlépései 
5.1. A játékos válaszlépéseinek általános szabályai: 
5.1.1. Mi a válaszlépés? A válaszlépés egy akció, ami a játékos 
egy ellenség vagy egy törzsek támadására adott válasza, ami lehe-
tővé teszi, hogy a család véget vessen a zaklatásnak (késleltetés), 
elkerülje vagy kilesse az adott támadást. Minden válaszlépésnek, 
az elkerülést kivéve, van AP-költsége, így tanácsos a játékosnak 
megtartani néhány AP-t az AP-sávon, egy esetleges ellenség tá-
madáshoz vagy törzsek támadásához. 

5.1.2. Mikor hajtható végre a válaszlépés? Válaszlépés akkor 
hajtható végre, amikor 1 vagy 2 ellenség- vagy törzsi-támadásjel-
ző kerül egy családjelzőre vagy annak közvetlen közelébe, a tá-
madó ellenség- és Támadó törzsek-táblázat utasításai szerint.  
5.1.3.	Előőrshatások a válaszlépéseknél: Erőddel vagy előőrssel 
azonos területsávon lévő családok: Ha az előőrs területének érté-
ke ≥ mint a család területének értéke, akkor az adott család nem 
tehet válaszlépést ellenség támadás alatt, de védett a támadások-
tól (de vannak bizonyos kivételek, lásd 6.2.3). 

TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Az előőrsök és erődök nem teljesen 
rosszak! Védelmet nyújthatnak az ellenséges Ute és Komancs tá-
madásokkal szemben. Az ellenséges törzsek kerülik ezeket a 
létesítményeket, kivéve az új-mexikói harcok során. Az Új-Mexikó 
elleni Ute és Komancs háborúk kívül esnek a játék eseményein, 
de az Apacs háború és az apacstámadás események valamennyire 
ezeket is képviselik.

5.1.4. Canyon de Chelly:A Canyon de Chelly-ban lévő családok 
soha nem tehetnek semmilyen válaszlépést. 

TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Diné ellenségei mindig vonakodtak 
belépni a tiltott kanyonba - tökéletes csapda terep. De abban a 
néhány esetben, amikor mégis megtették, sikerült elkapni a pusztí-
tás hatásától meglepődött Diné-t.

5.2. A játékos válaszlépéseinek részletes szabályai:  
5.2.1. Rajtaütés: A játékosnak kell legyen legalább 1 hadipont-ja. 
Végrehajtására 1 vagy 2 ellenség támadásjelző lerakásakor kerül 
sor, amennyiben ezek legalább 1 vadsággal bíró családdal azonos 
területre kerülnek. 
• KÖLTSÉG: 1 Diné AP. 
• HATÁS: A játékos lesből támadó családnak választ egy családot. 

Legalább 1 vadságúnak kell lennie. Csatát vív, de a csatában a 
lesből támadó család vadságszintjét megduplázza, ami maximum 
a csata helyszínének területértéke lehet. Például egy család 3-as 
vadsággal egy 2-es területen csak +2 KDM, és nem +6 KDM. 

Tanács: A rajtaütés legjobban 3 vagy annál magasabb területér-
téknél működik. 

• SIKER VAGY KUDARC: Ha a Diné „FV” vagy „MFV” csa-
taeredményt kap (lásd Csatatáblázat), akkor a rajtaütés sikeres; 
minden más csataeredménynél a rajtaütés nem tekinthető sike-
resnek.

• REREDMÉNY: Ha sikeres, akkor az „FV” és az „MFV” csa-
taeredményen felül, a játékos eltávolítja a területsávról (kivéve 
Santa Fé) az összes támadásjelzőt. A játékos kövesse tovább a 
támadó ellenség folyamatábrát. 

5.2.2.	Tárgyalás:	A sikeres tárgyalás megvédi a családot a támadó 
ellenségtől. Végrehajtására akkor kerül sor, ha 1 vagy 2 ellenség 
tá-madásjelző kerül a család területére. 
• KÖLTSÉG: 1 Diné AP 
• HATÁS: A játékos választ egy családot (egy újonnan lerakott 

ellenség támadásjelzővel azonos területen kell lennie), mely a 
tárgyaló család lesz. A játékos annyi kereskedelmi árut költ az 
erőforrásdobozból, amennyit szeretne. Ezután dob egy kocká-
val, amit módosít a tárgyaló család kitérés KDM értéke, és az 
elköltött kereskedelmiáru-jelzők száma.

• SIKER VAGY KUDARC: Ha a módosított kockadobás 6 vagy
több, akkor a tárgyalás sikeres. Egy nem módosított ’1’-es do-
bás mindig kudarc; a ’6’-os dobás mindig siker.

• EREDMÉNY: Ha a tárgyalás sikeres, akkor a támadás a tárgya-
ló családdal egy területen lévő egyik családra sincs hatással; a 
játékos leteszi a tárgyaló családot, és az összes többi vele együtt 
lévő családot az általuk elfoglalt tartomány „Elszökött” dobo-
zába. A sikertől és a kudarctól függetlenül a játékos folytassa a 
támadó ellenség folyamatábra szerint. 

5.2.3. Zaklatás: Ez a válaszlépés a támadások visszafo-
gására jó, azáltal, hogy az ellenség egy területre való
belépésnél KÉT támadásjelzőt használ. Végrehajtásá-
ra 1 vagy 2 ellenség támadásjelző bármely területre 
való lerakása után kerül sor. 

• KÖLTSÉG: 1 Diné AP. 
• HATÁS: A játékos letesz egy olyan család családjelzőjétől, ami-

nek családdobozában van férfi,  3 területnél nem nagyobb tá-
volságban lévő bármelyik üres területre 1 zaklatásjelzőt. Zakla-
tásjelző nem rakható olyan területre, melynek területsávján van 
egy magasabb értékkel rendelkező területen lévő előőrs.  

PÉLDA: Ha van egy előőrs a 3-as területen, akkor a zaklatásjelző
nem rakható a 2-es területre még akkor sem, ha az üres és 3 te-
rületen belül van egy férfivel rendelkező családtól. 

• EREDMÉNY: A játékos kövesse a támadó ellenség-folyamatáb-
rát!
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5.2.4. Kitérés: A kitérés válaszlépéssel lehetősége van a játékos-
nak, hogy az ellenség támadása alatt ellépjen egy családjelzővel a 
területsávon a közeledő támadás elől, vagy hogy egy támadó tör-
zsek alatt feljebb lépjen a területsávon. Azután hajtja ezt végre, 
hogy egy ellenség támadásjelző egy családjelzővel azonos terület-
re került. A kitérés még akkor is végrehajtható, ha közvetlen a tá-
madó törzsek folyamatábráról jön a támadás.
• KÖLTSÉG: Ingyenes.
• HATÁS: A játékos választ egy családot kitérő családnak. Ezután 

dob egy kockával, és módosítja a kitérő család kitérés KDM-jé-
nek hozzáadásával. Még +1-et ad Manuelito családjához. Ha a 
módosított kockadobás > mint a jelenlegi terület értéke, akkor a 
családot a módosított kockadobással = értékű területre teszi (ha 
a módosított érték „7” vagy több, akkor a családot vagy a 6-os 
területre, vagy a Canyon de Chelly tartományának valamelyik 
területére teszi). 

 Egy kitérő családjelző soha nem rakható egy korábban letett ellenség 
támadásjelzőt tartalmazó területre. Ha a kockadobás eredménye 
ezt adja meg, akkor a kitérés kudarcba fullad. Egy nem módosí-
tott ’1’-es kitérés dobás automatikusan kudarcot jelent. Egy nem 
módosított ’6’-os dobásnál a családot vagy az aktuális területsáv 
6-os területére, vagy a Canyon de Chelly tartomány valamelyik 
területére kell tenni.

 PÉLDA: Egy +1 kitérés módosítóval rendelkező család a 3-as te-
rületen van, amikor a kitéréssel próbálkozik. A kockadobás ’4’ 
és +1-gyel módosul. A családjelző aktuális területsávjának 5-ös 
területére kerül. 

• EREDMÉNY: A játékos követi az ellenség vagy a támadó tör-
zsek folyamatábrát. 

6. Fő események 
6.1. A fő események általános szabályai 
A játékban lévő összes kártyán szerepel egy fő esemény, ami a 
kártyavégrehajtás fázis fő eseményszakaszában lesz végrehajtva. 
6.1.1. Aktív kártyák: : Néhány fő eseménynek állandó hatása 
van. Ezeket a kártyákat a játékos képpel felfelé teszi le, hogy em-
lékeztessék a folyamatos hatásukra.
6.1.2. Eltávolított kártyák: Néhány fő esemény arra utasítja a 
játékost, hogy vegyen ki bizonyos kártyákat a játékból. A kivett 
kártyák soha nem kerülnek vissza a játékba, és az összes állandó 
hatásuk, amit a játékban töltött idejük alatt kifejtettek, megszűnik. 

6.2. A fő események részletes szabályai 
A legtöbb fő esemény magyarázza önmagát. De a három átmeneti 
eseménykártya kíván némi részletesebb leírást: 
6.2.1. 45-ös kártya: Mexikó függetlensége  – Ez az átmeneti 

esemény vezeti át a játékot a 
spanyol korszakból a mexikói 
korszakba. A játékos amint fel-
húzza, azonnal végre kell hajtsa 
a következő lépéseket: 
1. LÉPÉS: Végrehajt egy idő
múlása folyamatot (3.3). 

2. LÉPÉS: Végrehajt egy Győ-
zelem ellenőrzést (8.2), a győ-
zelem ellenőrzés 1. lépésének 14 
GYP értékét használva. Ha a já-
tékos hadi- és kultúrapontjai 0-
ra csökkentek, akkor a játékos 
jelentős vereséget szenvedett. 
Ha a játékos a Los Dueños Del 

Mundo (spanyol) forgatókönyvvel játszott, akkor a játék itt véget 
ér, és a győzelem/vereség kérdését a forgatókönyv szabályai dön-
tik el.
3. LÉPÉS: A játékos az ellenség morálját a hadipontokkal azo-
nos szintre állítja. A vadság nem változik. A játékos kicseré-
li a jelzőket a mexikói korszak jelzőire. 
4. LÉPÉS: A játékos kiveszi a játékból az összes spanyol utasításjelzőt 
(visszateszi a dobozba). Beteszi a mexikói (zöld) utasításjelzőket 
a készletbe, és találomra húz közülük 2-t. Kiveszi a két kihúzott 
jelzőt a játékból. Az ellenség utasításmutatójának aktív és készenlét 
oszlopába, minden dobozba egyet téve, ábécé sorrendben, képpel 
felfelé (nagybetűs oldal) leteszi a 12 ki nem húzott jelzőt. Először 
az aktív oszlopot tölti fel föntről lefelé, majd a készenlét oszlopot 
fentről lefelé. 
5. LÉPÉS: Kiveszi a 44-es kártyát - Gyarmatosító Telepesek NM
a játékból. Leteszi képpel felfelé a 45-ös kártyát - Mexikó függet-
lensége, a térkép felső széléhez, hogy emlékeztesse ennek állandó
hatására (lásd a kártyát). 
6. LÉPÉS: A játékosnak most el kell dobnia a kezében maradt szer-
tartáskártyákat. Ellenséges út hatások ilyenkor nem aktiválódnak. 
7. LÉPÉS: A játékos előkészíti a paklit a mexikói korszakhoz a 
Feldarabolt föld forgatókönyv előkészületei szerint (lásd forgató-
könyv-gyűjtemény). 
8. LÉPÉS: Újra elkészíti a támadáskészletet - Átteszi a támadás-
kockák dobozában és a megújulás dobozban lévő összes koc-
kát a támadáskészletbe. Majd betesz még 1 barna, 1 fehér és 2 
zöld koc-kát a támadáskészletbe.
9. LÉPÉS: Újra elkészíti a betolakodó húzókészletet - visszate-
szi a korábban a játékból eltávolított összes betolakodójelzőt, 
valamint a térképen lévő (beleértve az erőforrásdobozt is) 
összes betolakodójelzőt a húzókészletbe.

6.2.2.	 50-es kártya: Nyugati 
seregek  – Ez az átmeneti 
esemény vezeti át a játékot a 
mexikói korszakból az ameri-
kai korszakba. A játékos amint 
felhúzza, azonnal végrehajtja a 
következő lépéseket:
1. LÉPÉS: Végrehajt egy idő
múlása folyamatot.
2. LÉPÉS: Végrehajt egy Győ-
zelem ellenőrzést (8.2), a győ-
zelem ellenőrző szakasz 1. lé-
pésének 14 GYP értékét hasz-
nálva. Ha a játékos hadi- és kul-
túrapontjai 0-ra csökkentek,

akkor a játékos jelentős vereséget szenvedett. Ha a játékos 
a Feldarabolt föld (mexikói) forgatókönyvvel játszott, akkor a 
játék itt véget ér, és a győzelem/vereség kérdését a forgató-
könyv szabályai döntik el.
3. LÉPÉS: A játékos az ellenség morálját a hadipontokkal azo-
nos szintre állítja. A vadság nem változik. A játékos kicseréli 
a jelzőket a mexikói korszak jelzőire. 
4. LÉPÉS: A játékos kiveszi a játékból az összes mexikói utasítás-
jelzőt (visszateszi a dobozba). Beteszi az amerikai (kék) utasítás-
jelzőket a készletbe, és találomra húz közülük 2-t. Kiveszi a két 
kihúzott jelzőt a játékból Az ellenség utasításmutatójának aktív és 
készenlét oszlopába, minden dobozba egyet téve, ábécé sorrendben, 
képpel felfelé (nagybetűs oldal) leteszi a 12 ki nem húzott jelzőt. 
Először az aktív oszlopot tölti fel föntről lefelé, majd a készenlét 
oszlopot fentről lefelé.
5. LÉPÉS: Kiveszi a 45-ös kártyát - Mexikó függetlensége, 
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a 48-as kártyát - Beteg föld és a 49-es kártyát - Narbona há-
borúja a játékból. Leteszi képpel felfelé az 50-es kártyát - Nyu-
gati seregek, a térkép felső széléhez, hogy emlékeztesse ennek 
állandó hatására (lásd a kártyát).
6. LÉPÉS: A játékosnak most el kell dobnia a kezében maradt 
szertartáskártyákat. Ellenséges útja hatások ilyenkor nem aktivá-
lódnak. 
7. LÉPÉS: A játékos előkészíti a paklit az amerikai korszakhoz
a Rettegés ideje forgatókönyv előkészületei szerint (lásd for-
gató-könyv-gyűjtemény). 
8. LÉPÉS: Újra elkészíti a támadáskészletet - Átteszi a támadás-
kockák dobozában és a megújulás dobozban lévő összes kockát a 
támadáskészletbe. Kivesz 2 zöld kockát a játékból (visszateszi a 
dobozba). Majd betesz 1 kék kockát a támadáskészletbe. 
9. LÉPÉS: Újra elkészíti a betolakodó húzókészletet - visszateszi 
a korábban a játékból eltávolított összes betolakodójelzőt,
valamint a térképen lévő (beleértve az erőforrásdobozt is) összes 
betolakodójelzőt a húzókészletbe. 

6.2.3. 55-ös kártya - Kit 
Carson „Kötéldobás” – TEz 
az átmeneti esemény határozza 
meg a játék végét. A játékos 
amint felhúzza, azonnal végre-
hajtja a következő lépéseket:
1. LÉPÉS: Végrehajt egy idő
múlása folyamatot (3.3). 
2. LÉPÉS: Végrehajt egy Győze-
lem ellenőrzést (8.2), a győze-
lem ellenőrző szakasz 1. lé-
pésének 15 GYP értékét hasz-
nálva. Ha a játékos hadi- és 
kultúrapontjai 0-ra csökkentek, 
akkor a játékos jelentős vere-
séget szenvedett. 

3. LÉPÉS: Ha a játékos hadipontjai > mint az ellenség morálja, 
akkora játékos jelentős győzelmet ért el. Ha a játékos hadipont-
jai ≤  mint az ellenség morálja, akkora az Egyesült Államok 
ultimátumot ad Diné-nek: „Vagy bevonulnak a Bosque Redondo 
Rezervátumba, vagy totális háború elé néznek.” A játékosnak 
választania kell egyet a következő lehetőségek közül:
• 1. Lehetőség: Diné totális megelőző háborút kezdeményez: A 

játékos választhat egy „Akció végrehajtás”  folyamatot (3.2). A 
választott folyamat végén a játék véget ér, és a győzelem a kö-
vetkezők alapján dől el: Ha sem ellenséges erőd, sem ellenséges 
előőrs nincs a térképen, akkor a játékos elsöprő győzelmet arat; 
máskülönben elsöprő vereséget szenved. Ez egy mindent 
vagy semmit lehetőség; itt nincs középút! 

• 2. Lehetőség: Diné visszavonul az erődítményébe: a játékos vég-
rehajtja a 4-9. lépéseket. 
4. LÉPÉS: A játékos végrehajt egy törzsi (nem ellenség) támadást 
minden, egy vagy több családjelzőt tartalmazó tartomány (kivéve 
a Canyon de Chelly) ellen. A legkisebb kockadobás-szimbólumos 
tartománytól kezdi, és a nagyobb kockadobás-szimbólumos tar-
tományok felé halad. Ezen törzsi támadásnál a következő külön-
leges szabályok vannak
• Az 5.1.3 szabálya NEM érvényes.
• Ha egy család megpróbál kitérni, és a módosított kitérő kocka-

dobás > mint 6, akkor a családot a Canyon de Chelly valamelyik 
területére kell tenni. 

• A játékos +3 KDM-mel számoljon minden „Támadás végrehaj-
tása” kockadobásnál. 

• A játékos +2 KDM-mel számoljon minden, erőddel rendelkező
tartományban „Támadás végrehajtása” kockadobásnál. 

• A támadás végrehajtása alatt a családok NEM vívhatnak csatát.
• A támadás végén nem kerülnek ki családjelzők a fogságdobo-

zokból. 
TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: A Kit Carson által 1863-ban a Na-
vahók ellen vezetett hadjárat nem hasonlítható egy enm őshomnos 
nép ellen vívott háborúhoz. Mivel taktikájuk sokkal közelebb állt 
egy bennszülött háborúhoz, ezek inkább törzsek támadásai voltak, 
mint ellenség támadások. 
5. LÉPÉS: A játékos veszt 2 hadipontot az időmúlása-dobozban 
lévő minden egyes jelző után. Ha a játékos hadipontjai 0-ra csök-
kennek, akkor a játék véget ér. Ha a játékosnak 0 hadipontja van, 
de maradt legalább 1 kultúrapontja, akkor kis vereséget szenved. 
Ha a játékosnak 0 hadipontja, és 0 kultúrapontja van, akkor meg-
semmisítő vereséget szenved. Ha a játékosnak maradt legalább 1 
hadipontja, akkor folytassa a 6. LÉPÉSSEL. 
6. LÉPÉS: Az ellenség veszít 1 morált a Canyon de Chelly terüle-
tein kívüli, nem fogságdobozban lévő minden család után. Ha az 
ellenség morálja 0-ra csökken, akkor a játékos kis győzelmet arat. 
7. LÉPÉS: A játékos hasonlítsa össze a Canyon de Chelly-n kívüli 
területeken lévő családok számát (a fogságdobozban lévő családok 
nem számítanak) az ellenség moráljával. Ha az ellenség morálja < 
mint a Canyon de Chelly-n kívüli területeken lévő családok szá-
ma, akkor a játék véget ér, és a játékos kis győzelmet arat; máskü-
lönben a játékos tovább lép: 
8. LÉPÉS: Kit Carson katonái belépnek a Canyon de Chelly-be: A 
játékos leveszi a Canyon de Chelly-ben lévő összes családjának 
minden népességjelzőjét. A játékos 1 kultúrapontot veszt minden 
egyes levett népességjelző után. 
9. LÉPÉS: Ha a játékosnak még mindig van 1 kultúra- és/vagy 1 
hadipontja, akkor kis győzelmet arat, máskülönben enyhe veresé-
get szenved. 



14 Navajo Wars

© 2013 GMT Games, LLC

7. Mellékesemények
7.1. Mellékesemények általános szabályai 
A műveleti kártyák mindegyike tartalmaz név szerint egy mellékese-
ményt, amit a játékos a kártya-végrehajtás fázis mellékesemény-
szakaszában hajt végre. 

7.2. Mellékesemények részletes szabályai 
7.2.1. Aszály:A játékos dob egy kockával. A kockado-
básnak megfelelő tartomány egyik üres aszálymező-
jére letesz egy aszályjelzőt. Ha már minden aszály-
mező foglalt, akkor amennyiben lehetséges egy na-

gyobb kockadobás-szimbólummal rendelkező szomszédos tar-
tomány üres aszálymezőjére helyezi le az aszályjelzőt. 

7.2.2. Aszály elmúlása: A játékos dob egy kockával. A kocka-
dobásnak megfelelő tartományból elvesz egy aszályjelzőt. Ha az 
adott tartományban nincs aszályjelző, akkor, amennyiben lehetsé-
ges, egy alacsonyabb kockadobás-szimbólummal rendelkező
szomszédos tartományból vesz le egy aszályjelzőt.

7.2.3. Kockadobás az utasítások cseréjéhez: A játékos egyetlen koc-
kával dob, és összeveti az ellenség utasításmutatójával. Ha a kocka-
dobás megfelelő sorában mind a készenlét, mind az aktív oszlopban 
van jelző, akkor az utasításjelzők helyet cserélnek. 

7.2.4. Kockák alaphelyzetbe állítása: Lásd Szójegyzék.

8. A győzelem ellenőrzése 
A játékosnak, a győzelemellenőrző-szakasz (2.2.4) alatt végrehajtott 
történelmiesemény-kártyánál végre kell hajtania vagy a Jó varázslat 
(8.1) vagy a Győzelem ellenőrzés folyamatát (8.2). 
A játékosnak a győzelemellenőrző-szakasz alatt végrehajtott át-
meneti eseménykártyánál végre kell hajtania a Győzelem ellen-
őrzés folyamatát (8.2).

8.1. Jó varázslat
A „Jó varázslat” lehetővé teszi, hogy a játékos kihagyja a győzelem 
ellenőrző szakasz alatti győzelem ellenőrzést. De ennek ára van. A 
játékos megnézi a végrehajtott történelmiesemény-kártya sorszá-
mát a megfelelő intézkedések táblázatban. Fontos, hogy a Jó va-
rázslat átmeneti eseménykártyák végrehajtásánál nem áll rendelke-
zésre (45-ös, 50-es és 55-ös kártya)! 
TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Ez mérsékli az esetleges katasztrófát 
a történelmiesemény-kártya végrehajtásánál - különösen egy for-
gatókönyv korai szakaszában. De ez a lehetőség költségekkel jár! 
A kockák keverékéből egy fekete kocka elvesztésével  a játékos 
nagyobb eséllyel húz rossz kockát a támadások végrehajtásánál. A 
Győzelem ellenőrző szakasz kihagyásával a játékos elveszti a lehe-
tőséget, hogy kultúra fejlesztéskártyát vásárolhasson - ennek 
hosszú távú következménye lehet! 

8.2. A győzelem-ellenőrzés folyamata 
A játékos a következő lépéseket hajtja végre: 

1. LÉPÉS: A játékos vonja ki a történelmiesemény-kártya GYP 
értékét az egy vagy több családdal rendelkező összes tartomány 
teljes GYP értékéből. Ha a különbség pozitív szám, kap 1 hadi-
pontot. Ha a különbség negatív, akkor ennyi hadipontot veszít. 

Lásd „Hadipontok”, 1.7.4, mi történik, ha a hadipontok nullára 
vagy az alá esnek. 

TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: A győzelem ellenőrző szakasz egy 
ellenőrző pont a játékos utazása során. Mivel ez kritikus pont 
Diné számára, hogy erősen és hosszú távon megmaradhasson 

a vidéken, ezért végzetes büntetést ró a játékosra, ha egy győzelem 
ellenőrző szakasznál nincs jelen Diné területén. Ha a játékos egy 
tartományban lévő családokra koncentrál, az rendszerint jelzőnö-
vekedést eredményez, és hirtelen katasztrófához vezethet - pont ez 
történt 1863-64-ben! 
Másrészt egy állandó jelenlét fenntartása egy olyan tartomány-
ban, mely elég közel van az Új-Mexikóban lévő gyarmatosítókhoz, 
demoralizáló hatású lehet a gyarmatosító hatalomra - ahogy ez 
megesett a spanyol és mexikói korszakban Új-Mexikó kapcsán. 

2. LÉPÉS: A játékos kivonja az ellenség morálpontok számát a 
hadipontok számából, és ennek megfelelően helyezi el a ha-
dipontjelzőt. Lásd „Hadipontok”, 1.7.4, ha a hadipontok nullára 
vagy az alá esnének. 

Ezután az ellenség morált nullára csökkenti. 

1. PÉLDA: A játékosnak 5 hadipontja van, és az ellenség morálja 
4. A 2. lépésben a 4 morálpontot kivonja az 5 hadipontból, így 1 
hadipont marad. 

2. Példa: A játékosnak 9 kultúra- és 5 hadipontja van. Az ellenség 
morálja 6. A 2. lépés alatt a 6 morált kivonja az 5 hadipontból, így 
0 hadipontja lesz, és a kultúrapontok 9-ről 7-re csökkennek. 
TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Ez a lépés visszafogja az ellenség 
meglódult moráljának a növekedését. Ha az ellenség morál túl ma-
gas lenne, akkor az fájdalmas csapást mérne Diné hadi és kulturá-
lis függetlenségére! 

3. LÉPÉS: Ha a játékosnak 0 hadi- és 0 kultúrapontja van, akkor a 
játék véget ér, és a játékos jelentős vereséget szenved. 

4. LÉPÉS: A játékos hozzáadja a hadipontokhoz az erőddel nem 
egy tartományban lévő családok családdobozában található férfi 
népességjelzők számát. A hadipontok ennél a lépésnél nem emel-
kedhetnek ’7’ fölé. Ha a hadipontok száma már ezen lépés előtt 7+, 
akkor nincs semmi hatása - jön az 5. lépés. Minden egyes doboz-
nál, mellyel előre lép a hadipontjelző, az ellenség moráljelzőle egy 
dobozt szintén előrelép. 

1. PÉLDA: A játékosnak 1 hadipontja van. Van 4 „férfi” 
népességjelző a családdobozokban, és nincs erőd a játékban. A já-
tékos a győzelem ellenőrző szakasz 4. lépésében 4 mezőt mozgatva 
(minden egyes játékban lévő férfijelző után egyet) az „5”-ös me-
zőre lépteti előre a hadipontjelzőt az általános nyilvántartó sávon. 
Minden alkalommal, amikor a hadipontjelző egy mezőt ugrik, az 
ellenség moráljelző is előrelép egy mezőt, 0-ról 1-re, 1-ről 2-re, 2-
ről 3-ra és 3-ról 4-re. 
2. PÉLDA: A játékosnak 5 hadipontja van. Van 4 „férfi” 
népességjelző a családdobozokban, és nincs erőd a játékban. A já-
tékos a győzelem ellenőrző szakasz 4. lépésében 2 mezőt mozgatva 
(minden egyes játékban lévő férfijelző után egyet, de a „7”-es me-
zőnél megáll) a „7”-es mezőre lépteti a hadipontjelzőt az általános 
nyilvántartó sávon. Minden alkalommal, amikor a hadipontjelző
egy mezőt ugrik, az ellenség moráljelző is előrelép egy mezőt, 0-
ról 1-re és 1-ről 2-re. 
3. PÉLDA: A játékosnak 8 hadipontja van. Van 4 „férfi” népes-
ségjelző a családdobozokban, és nincs erőd a játékban. A játékos 
a győzelem ellenőrző szakasz 4. lépésében nem lépteti a hadipont-
jelzőt az általános nyilvántartó sávon, mivel már 7 vagy annál 
több hadipontja van. Mivel a hadipontjelző nem lép előre, így az 
ellenség morál az általános nyilvántartó sáv „0” mezőjén marad. 
TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Ez a lépés szolgálja, hogy az ellenség 
morál és a hadipontok közötti különbség állandó legyen. Ha a 2. 
lépés nem csökkenti Diné hadipontjait, akkor a 4. lépés igencsak  
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fájdalmas az ellenség moráljára nézve. Ez a csapás az ellenség morál-
ján jelképezi az elhibázott gyarmatosító politikát Dinével szemben. 

5. LÉPÉS: A játékos 1-gyel növelje az ellenség morálpontot minden 
játékban lévő előőrs után. 
PÉLDA: Az ellenség morálja 0, és a játékosnak 5 hadipontja van. 3 
előőrs van játékban. Az 5. lépés alatt az ellenség morálja a játékban 
lévő előőrsök számával emelkedik. Ebben az esetben az ellenség 
morálja 3-ra nő. 
TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Bár a 4. lépés csúnyán árt az ellen-
ségnek, de ha az ellenség alacsony morállal kezdi a győzelem el-
lenőrző szakaszt, akkor ez az 5. lépésben jelentősen visszaüthet, 
amennyiben Diné nem szabadítja meg földjét az ellenséges 
előőrsöktől. 
6. LÉPÉS: A játékos hozzáadja a kultúrapontokhoz az erőddel nem 
egy tartományban lévő családok családdobozában található nő né-
pességjelzők számát. A kultúrapontjelző ennél a lépésnél nem 
emelkedhet ’9’ fölé, és ha már 9-nél több, akkor a kultúrapontok 
számát 9-re csökkenti. 

TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Diné nő tagjai voltak és még mindig 
ők azok, akik a nemzet kultúráját életben tartják. A kultúrapontok 
maximalizálása ennél a lépésnél a játék egyensúlya miatt szüksé-
ges. A magasabb korlát (pl. 10) a játékot könnyebbé, az alacso-
nyabb (pl. 8) nehezebbé teszi. 

7. LÉPÉS: A játékos 1 kultúrapontot veszít minden játékban lévő
erőd után. Lásd „Kultúrapontok” 1.7.4, ha a kultúrapontok nullá-
ra vagy az alá esnek. 

TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Az erődök csak a játék amerikai kor-
szakában tűnnek fel. Erődök ott vannak, ahol van nagy mennyi-
ségben elérhető szeszesital. Erődök ott is vannak, ahol a békét 
fenn tartó Diné bandáknak járulékot fizetnek. Az ár Diné kulturá-
lis függetlensége volt. 

8. LÉPÉS: Ha nem a 45-ös vagy 50-es kártyákat hajtja végre, 
akkor a játékos költhet (nem kötelező) kultúra- vagy hadiponto-
kat, hogy vegyen 1 kulturális fejlesztés kártyát. Ennek költsége 
szerepel a kultúrakártyákon. Lásd a 9. fejezetben a kultúrakár-
tyák szabályait. 

TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: Kulturálisfejlődés-kártyák vásárlása 
életbevágó a játékos sikeréhez. Az előkészületektől eltekintve ez az 
EGYETLEN alkalom, hogy ilyen kártyákat szerezzen. De mivel a 
kultúrapontok maximálva vannak 9-nél, több hasznos kártya meg-
vétele kockázatot jelent a későbbiekben, úgyhogy csak óvatosan! 

9. LÉPÉS: A játékos a játékos AP-t 0-ra állítja, és a támadáskockák 
dobozában, valamint a megújulás dobozban lévő kockákat vissza-
teszi a támadáskészletbe. 

10. LÉPÉS: A játékos átteszi az időmúlása-dobozban lévő népes-
ségjelzők felét (lefelé kerekítve) a nincs-játékban dobozba (a játé-
kos dönti el, melyiket teszi át). 

TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: A népességjelzők átrakása a család-
dobozokból az időmúlása-dobozba csak átmeneti kellemetlenséget 
jelent a játékos számára. De az már gond lehet, amikor ezek a 
jelzők a győzelem ellenőrzés ezen pontján átkerülnek! A játékos 
legyen óvatos az idő múlása folyamat (3.3) végrehajtásánál, még 
mielőtt elvesztené ezeket a jelzőket egy történelmiesemény-kártya 
kihúzása következtében! 

9. Kulturálisfejlődés-kártyák 
9.1. A kulturálisfejlődés-kártyák általános szabályai 
Kulturálisfejlődés-kártyákat a győzelem ellenőrzés folyamata alatt 
lehet megvásárolni (8.2).

9.1.1.	A kulturálisfejlődés-kártyák készletei: Nyolc különböző
kulturálisfejlődés-kártya készlet van, és mindegyiknek van 3 szintje. A 
2-es és 3-as szintű kulturálisfejlődés-kártyák csak akkor vásárolha-
tóak meg, ha a játékos az adott készletből már megvett egy korábbi 
szintet (például a játékos csak akkor veheti meg a 3-as szintű val-
lást, ha már előzőleg megvette az 1-es és a 2-es szintű vallást).

9.1.2. Megvett kártyák: A játékos a megszerzett kulturálisfejlő-
dés-kártyákat leteheti képpel felfelé a térkép felső széle mentén, 
emlékeztetőül, hogy mik vannak játékban. 

9.1.3.	A hatás hossza:	A megvett kulturálisfejlődés-kártyák hatása 
egészen addig érvényesül, amíg a kártyák játékban vannak. 

9.1.4. Ellentmondás: Ha a kulturálisfejlődés-kártyák hatása ellent 
mond a szabályoknak, a fő vagy mellék eseményeknek, akkor a 
kulturálisfejlődés-kártya az irányadó. 
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11. Csaták 
11.1. Mikor kerül sor csatára?
Csak a férfijelzővel rendelkező családok vívhatnak csatát. Továb-
bá a játékos hadipontjainak > mint 0, hogy csatába bonyolódjon. 
Csatákra a következő esetekben kerülhet sor: 

• Ha harcra kényszerül egy Új-Mexikóban történő támadás vagy 
egy erőd/előőrs miatt (lásd támadástáblázat).

• Ha adott a csata lehetősége egy ellenség vagy egy törzsek táma-
dásánál. 

• Ha a játékos törzsi háború akciót hajt végre a tervezés 
folyamat alatt (3.1, 5. lépés). 

• Ha a játékos rajtaütés válaszlépést kísérel meg (5.2.1). 

11.2. Hogyan zajlik a csata? 
A csaták végrehajtása a következők szerint történik:

1. LÉPÉS: A játékos egyetlen egy kockával dob Dinének, és mó-
dosítja az értékét:

• + X, ahol X = a családjelző vadságszintjével, vagy a rajtaütés 
válaszlépésnél (5.2.1) + a családjelző vadságszintjének dup-
lája (de soha nem lehet több a család területének értékénél). 

• +1, ha a család családdobozában van ló.

• +1 a Manuelito családért
• +2, ha egy lőfegyverjelzőt költ el (csak 1 lőfegyverjelző
használható ehhez a KDM-hez).

Kereskedelmi árukat lehet költeni a kocka újradobásához (10.2), 
de ezt az ellenség / törzs kockadobása előtt kell megtenni! 

2. LÉPÉS: A játékos egyetlen egy kockával dob az ellenségnek vagy a 
törzsnek, majd a harcban lévő ellenségnek megfelelően módosítja: 

• + ellenség vadsága (lásd az általános nyilvántartás sávon lévő
jelzőt) 
• + 5, ha komancsok ellen
• + 4, ha uték ellen

3. LÉPÉS: Az eredmény meghatározása: A játékos kivonja a 
módosított ellenség / törzs kockadobását Diné kockadobásából, és 
összeveti a csatatáblázatban azon terület területértékének megfelelő
oszloppal, ahol a csata zajlik. Alkalmazza a csatatáblázatban látható 
eredményt.

11.3. Győzelem és vereség következményei
Amikor csata zajlik, annak hatásait végre kell hajtani: 

• Ha a csata egy rajtaütés válaszlépés eredménye, akkor a csata-
táblázat utasításait, valamint az 5.2.1 hatásait kell végrehajtani.

• Ha a csata egy törzsi háború (tervezés folyamat alatt) eredmé-
nye, akkor a csatatáblázat utasításait, valamint a 3.1, 5. lépésé-
nek hatásait kell végrehajtani. 

• Ha a csatára bármikor máskor kerül sor, akkor csak a csatatáb-
lázat eredményét kell végrehajtani.

10. Kereskedelmi áruk
10.1. Megszerzés

Kereskedelmi áruk szerezhetők a tervezés folyamat (lásd 
3.1, 4. lépés) vagy a kereskedelem egy erőddel akció 
(3.2.7) alatt. Továbbá a játékos bármikor elkölthet az 
erőforrásdobozból bármilyen 3 állatjelzőt (a típusok

bármilyen kombinációjában), vagy legalább 6 pont értékű kuko-
ricajelzőt (nem „csere”), hogy kapjon 1 elérhető kereskedelmi-
áru-jelzőt; a kereskedelmiáru-jelző az erőforrásdobozba kerül. .

10.2. Eladás 
A kereskedelmi áruk bármikor eladhatóak. A kereskedelmi áruk
eladásával a következő előnyök egyike szerezhető meg: 

• 2 kereskedelmi áru elköltésével szerezhető 1 AP az általános 
nyilvántartósávon

• 2 kereskedelmi áru elköltésével törölhető az ellenség műveletsza-
kaszának (4.0) 3. lépése alatt történő utasítás felfedés. 

• 3 kereskedelmi áru elköltésével szerezhető 1 állatjelző a nincs-
játékban dobozból; az állatjelző az erőforrásdobozba kerül. 

• 3 kereskedelmi áru elköltésével újradobhatók a kockák. Az 
összes kockát újra kell dobni - a játékos nem választhatja, példá-
ul azt, hogy a két dobott kocka közül az egyiket újradobja (mint 
az ellenség műveletszakasz 3. lépése alatt); minden kockát újra 
kell dobnia. A második dobás végleges, hacsak a játékos nem 
költ azonnal újabb 3 kereskedelmi árut még egy újradobásra (ha 
a játékos rosszabbat dob, nem választhatja az első kockadobást).

• 3 kereskedelmi áru elköltésével visszarakható a támadáskészlet-
ből húzott kocka, és újra lehet húzni.  A második húzás végle-
ges, hacsak a játékos nem költ azonnal újabb 3 kereskedelmi árut 
még egy újrahúzásra.

• 3 kereskedelmi áru elköltésével törölhető egy mellékesemény 
vagy egy ellenség útja hatása. 

• Kereskedelmi áruk elkölthetők a Ravasz kereskedők 2-es és 3-as 
kulturálisfejlődés-kártyákkal. 

• Kereskedelmi áruk használhatóak még a törzsi diplomáciánál 
(3.1, 5. lépés) és a tárgyalásnál (5.2.2).
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12. Győzelem és vereség 
12.1. Automatikus vereség 
Ha a játékosnak 0 kultúrapontja és 0 hadipontja van a győzelem 
ellenőrző folyamat (8.2) 3. lépése vagy a kártyadobás fázis (2.3) 
alatt, akkor elveszti a játékot. Ez komoly vereségnek tekinthető. 

12.2. Automatikus győzelem
Ha az ellenség morálja 0 a kártyadobás fázis alatt (2.3), és a 
játékosnak nincs erőddel azonos területen lévő családja, akkor a 
játékos automatikusan győzelmet arathat. Hogy eldőljön, a játékos 
ezen a ponton győz vagy sem, dob egy kockával: ha a kockadobás 
> mint az előőrsök plusz a játékban lévő erődök száma, akkor a já-
tékos elsöprő győzelmet arat; ha a kockadobás ≤ mint az előőrsök 
plusz a játékban-lévő erődök száma, akkor a játékos a játékban 
lévő előőrsök plusz erődök számával egyenlő számú ellenség mo-
ráljelzőt rak le.  

LEHETŐSÉG: Ha a kockadobás ≤ mint a játékban lévő előőr-
sök, plusz a játékban lévő erődök száma, akkor a játékos annyi 
ellenség moráljelzőt rak le amennyi a kockadobás értéke.

12.2.1.	 Családok erődökkel: Ha az ellenség morálja 0 a 
kártyadobás fázis alatt (2.3), és a játékosnak legalább 1 családja 
van ugyanazon a területen, mint egy erőd, akkor az automatikus 
győzelem nem lehetséges. A játékos állítsa be az ellenség morál-
jelzőket úgy, hogy a játékban lévő előőrsök és erődök számával 
legyen egyenlő. 

12.3. A forgatókönyv vége 
Ha sem a 12.1, sem a 12.2 feltétel nem teljesül a játék folyamán, akkor a 
győzelmi feltételek a forgatókönyvben szereplők szerint alakulnak. 

13. Szójegyzék 
Akciók: A játékos mozgáspontokat (MP) költhet, hogy aktivált 
családjával akciókat hajtson végre az akciók végrehajtása folyamat 
alatt. Lásd 3.2. 

AP	(Akciópont): Diné és az ellenség AP-jai a megfelelő jelzők hasz-
nálatával az általános nyilvántartás sávon követhetők (lásd 1.7.4).
Aktivált család: A családok az akciók végrehajtása folyamat (lásd 
3.2) alatt aktiválódnak. Csak aktivált családok hajthatnak végre 
akciót. Az aktiválható családok száma egyenlő az öregedésmutatón 
lévő idősjelzők számával, plusz vagy 1, vagy a Canyon de Chelly-
ben lévő családjelzők száma (amelyik nagyobb).

Szomszédos:	Szomszédság a területeknél és a tartományoknál is le-
hetséges. Egy területsáv egy területe szomszédos minden területtel, 
mellyel kapcsolatban áll. Az összes tartomány szomszédos a Canyon 
de Chelly-vel. Egy tartomány szintén szomszédos a többi tarto-
mánnyal, ha a két tartomány területsávja kapcsolatban van egymás-
sal (Shiprock szomszédos Zuni Mountains-szal, San Juan Valley-val 
- és természetesen, Canyon de Chelly-vel).

Felnőtt: A férfi és nő népességjelzőket együtt felnőttnek nevezzük. 
A játékban az idős NEM „felnőtt”! 
Ábécé sorrend: Amikor azt mondjuk a választás ábécé sorrendben 
történik, akkor „A” megelőzi „B”-t, „B” megelőzi „C”-t, és így 
tovább. 

Rajtaütés: A rajtaütés egy válaszlépés, melyet a játékos egy tá-
madó ellenségnél (de nem a támadó törzsek) alatt tesz. Lásd 5.2.1 
és a csatatáblázat. 

Állatok és állatjelzők: A ló- és a birkajelzőket (lásd lent) együtt 
állatjelzőknek nevezzük. Az elérhető állatjelzők az erőforrásdo-
bozban vannak. 

Termőképesség: A tartomány népesség- és állatjelző ellátó ké-
pességének a mértéke. Minden tartomány termőképessége egyen-
lő 3, mínusz az adott tartományon lévő aszály- és ranch előőrs-
jelzők száma. 

Elérhető: A játékelemek és / vagy kártyák akkor „elérhetőek”, ha 
nem kerültek ki a játékból. 

Csata: : Csata alakul ki támadó ellenség / támadó törzsek alatt 
(4.2.4, 4.2.8 és 4.2.13), előőrsön / erődön elleni támadásnál (3.2.5), 
Új-Mexikóban történő támadásnál (3.2.6) és törzsi háborúnál (3.1 
5. lépés). Lásd 10. fejezet. 

Áldás útja: A szertartáskártyáknak van egy úgy nevezett „Áldás 
útja” hatása. A játékos egy csata, egy kitérés vagy a játékos műve-
letszakasza alatt bármikor kijátszhat a kezéből egy szertartáskártyát 
annak „Áldás útja” hatásáért. 

Canyon de Chelly: : A Canyon de Chelly (kiejtése: kanyon de 
séj) volt Diné menedéke és kulturális fellegvára. A játékban a 
tartományokra vonatkozó összes szabály érvényes a Canyon de 
Chelly-re is, a következő kikötésekkel: 
• A Canyon de Chelly a térkép összes többi tartományával 

szomszédosnak tekintendő, még azokkal is, melyek területsáv-
jai nincsenek kapcsolatban egymással. 

• A Canyon de Chelly-t soha nem sújtja aszály, így annak ter-
mőképessége mindig 3. 

• A Canyon de Chelly soha sem célpontja támadó törzseknek.
• A Canyon de Chelly-ben lévő családok LEHETNEK ellenség 

támadás célpontjai, de csak akkor, ha nincs a térképen más 
család (lásd Ellenségtámadás-folyamatábra).
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• A Canyon de Chelly-re soha nem tehető ellenség előőrs.
• A Canyon de Chelly-ben lévő család elköltheti az összes MP-jét, 

hogy a térkép bármely másik területére utazzon. Fordítva, egy 
család elköltheti az összes MP-jét, hogy a térképről bárhonnan a 
Canyon de Chelly bármelyik területére utazzon (lásd 3.2.3). 

• Ha egy családjelző az idő múlása alatt játékba kerül, akkor a 
játékos az új családot a Canyon de Chelly valamelyik területére 
helyezi (lásd 3.3 1C lépés).

• Ha egy család a kitérés kísérleténél módosítások nélkül ’6’-ot 
dob, akkor a játékos a családot a Canyon de Chelly bármelyik 
területére leteheti. (5.2.4). 

• A Canyon de Chelly-ben lévő családok támadó ellenség / 
támadó törzsekre semmilyen válaszlépést nem hajthatnak végre 
(5.1.4). 

PONTOSÍTÁS: Előőrsök általában nem épülhetnek a Canyonban. 
Azonban van egy mód, hogy mégis épüljön: az ellenség támadá-
sának befejezése folyamat 1. lépése alatt.

Szertartáskártyák: A játékosnak a felhúzáskor végre kell hajtania a 
kártyán szereplő fő eseményt. A szertartáskártyáknak van egy Ál-
dás Útja és egy Ellenség Útja hatása. Az ellenség útja hatás csak 
egy másik szertartáskártya fő eseményének hatására aktiválódik. 
Az Áldás útja hatást a játékos szabadon aktiválhatja, ahogy az a 
szertartáskártyán áll. 

Kulturálisfejlődés-kártyák: Kulturálisfejlődés-kártyák szerezhe-
tők egy forgatókönyv kezdetén, a forgatókönyv előkészítése uta-
sítások szerint. Kulturálisfejlődés-kártyák szerezhetők még a for-
gatókönyv alatt is, kultúra- vagy hadipontok elköltésével, ahogy 
az a kártyán látható. Számos kártya megszerzésének még további 
feltételei is vannak - lásd az egyes kártyákon. Lásd még 9. fejezet.

Kultúrapontok: A kultúrapontok jelenítik meg Diné kulturális 
függetlenségét (lásd 1.7.4). 

Húzókészlet:	A játékban két húzókészlet van, amikből a játékos 
véletlenszerűen húz jelzőket: egy a kukoricajelzőknek és egy a 
betolakodójelzőknek. 

Aszálymezők: Minden tartománynak (kivéve a Canyon de Chelly-
t) két aszálymezője van. Minden aszálymezőn egy aszályjel-
ző lehet. 

Ellenség: Az „ellenség” kifejezés a játék nem-játékos oldalára 
utal, mely Új-Mexikóban a Navahók gyarmatosító ellenségét 
jelképezi. 

Ellenség morál: Az ellenség morálját az általános nyilvántartó sávon 
a korszaknak megfelelő moráljelzővel lehet nyomon követni. A 
játékos győzhet, ha az ellenség morált 0-ra csökkenti (lásd 12.2).

Ellenség Útja: A szertartáskártyáknak van egy úgy nevezett 
„Ellenség Útja” hatása. Ezt a hatást csak egy másik szertartás-
kártya fő eseménye aktiválja. A játékos nem játszhat ki a kezéből 
szertartáskártyát annak Ellenség Útja hatásáért (még akkor sem, 
ha ezt szívesen tenné). 

Kimerült kulturálisfejlődés-kártyák: Ha kulturálisfejlesztés-kár-
tya kimerítése van előírva, akkor a játékos fordítsa el 90 fokkal 
a kártyát. Ha az utasítás szerint egy kimerített kártya újra elérhe-
tővé válik, akkor fordítsa vissza a kártyát függőleges helyzetbe. 

Vadság / Leginkább vad / Legkevésbé vad: Minden családjel-
zőnek van egy vadságszintje (a jelzőn jobbra lent lévő szám). A 
térképen lévő legnagyobb vadságszinttel rendelkező családjelzőt

 (holtversenynél az ábécé sorrend dönt) tekintjük a „Leginkább 
Vad” családnak. A térképen lévő legkisebb vadságszinttel ren-
delkező családjelzőt (holtversenynél az ábécé sorrend dönt) te-
kintjük a „Legkevésbé Vad” családnak. 
Erődök: Az erődök (csak az 51-es kártya miatt kerülnek le) funk-
ciója sokban hasonlít az előőrsökéhez, de van néhány egyedi tulaj-
donságuk. A Defiance and Fauntleroy erődöknek azonos a funkci-
ójuk (lásd lent), kivéve, hogy a Fauntleroy erődöt nehezebb lerom-
bolni (lásd támadás táblázat).
• Az erőddel azonos területen tartózkodó családok védettek a 

rabszolgabegyűjtéssel (4.2.9), a komancs támadással (4.2.4), 
az ute támadással (4.2.12) és a támadás ellenség utasításokkal 
(4.2.8) szemben.

• Ellenség támadás alatt az erőddel azonos területen tartózkodó 
családok úgy kezelendők, mintha a folyamatábra utasításainak 
nem lennének célpontjai. 

• Az aktiválást erőddel azonos területen befejező 1-es vadsággal 
bíró családokat fel kell oszlatni: a játékos a családról az összes 
népességjelzőt az időmúlása-dobozba teszi.

• Lásd a 3.2.2 részben, hogyan hatnak az erődök a családjelzők 
mozgására.

• Lásd a 8.2 részben, hogyan hatnak az erődök a győzelem ellen-
őrző szakaszra.

• Ha egy vagy több család erőddel azonos területen tartózkodik 
a kártyadobás fázis alatt, akkor a játékos vagy 1 hadi- vagy 1 
kultúrapontot veszít. Lásd 2.3. 

Ingyenes: Egy ingyenes akció/válaszlépés nem kerül AP-be; egy 
„ingyenes” kulturálisfejlesztés-kártya nem kerül kultúra- vagy ha-
dipontokba. 
Lőfegyverjelzők: A lőfegyverek használata előnyt biztosít a csatában. 
Az elérhető lőfegyverjelzők az erőforrásdobozban vannak, amíg 
egy család nem vív csatát, és nem költ el egy lőfegyverjelzőt egy 
kedvezőbb KDM-ért (11 2. lépés). A lőfegyverjelzők (beleértve a 
hátoldalán betolakodójelzősöket is) a csata végrehajtása után, amiben 
fel lettek használva, azonnal a nincs-játékban dobozba kerülnek.
TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: A lőfegyverjelzők nemcsak puskákat 
jelképeznek, hanem a megfelelő mennyiségű lőszert is, ami az ellen-
séget meglepi, és döntő előnyt ad. Így a játékban a lőfegyverhiány 
mind a lőszer, mind a lőfegyver hiányát jelképezi. 
Jó varázslat: A játékos a győzelemellenőrző szakasz (2.2.4) tör-
ténelmiesemény-kártya végrehajtása alatt, végrehajthatja a Jó va-
rázslatot (8.1) is a győzelem ellenőrző folyamat (8.2) helyett. A 
Jó varázslat költsége általában egy vagy több fekete kocka 
eltávolítása a játékból, mely részletesen a Jó varázslat táblázatban 
található. 
Kéz: A szertartáskártyák fő eseménye lehetővé teszi a játékosnak, 
hogy a szertartás kártyát a a kezébe vegye. Nincs korlátozva a já-
tékos kézben tartható szertartáskártyáinak száma. A szertartáskár-
tyák kijátszhatók a játékos kezéből, azok „Áldás Útja” hatása mi-
att. 
Történelmiesemény-kártyák: A történelmiesemény-kártyák ( 41-44-
es, 46-49-es és 51-54-es kártyák) színkódoltak a játék korszakainak 
megfelelően, melyben feltűnnek: Sárga = spanyol korszak; zöld = 
mexikói korszak; kék = amerikai korszak. A történelmiesemény-
kártyáknak van egy fő eseményszakaszuk (2.2.2) és egy győzelem 
ellenőrző szakaszuk (2.2.4). A játék mindegyik korszakában négy 
történelmiesemény-kártya van. 
Játékba/játékban-lévő: A családjelzőkre akkor mondjuk, hogy 
játékban van, amikor egy területen, fogsába-esett-dobozban vagy 
elszökött-dobozban vannak. Az összes többi jelző akkor van játék-
ban, amikor valahol a térképen vannak, a nincs-játékban doboz ki-
vételével. Egy kártya akkor van játékban, amikor a képpel felfelé, a 
térkép széle mentén helyezkedik el. 



19Navajo Wars

© 2013 GMT Games, LLC

Utasítás: Az utasítások az ellenség utasításjelzőkön vannak. Az 
utasítások végrehajtására vonatkozó szabályok a 4.2 fejezetben ta-
lálhatóak.

Betolakodójelzők: A játékos a betolakodójelzőket véletlenszerűen 
húzza a betolakodókészletből (lásd „Húzókészletek”), és néhány 
fő esemény hatására kerülnek a térképre. 
• LEHELYEZÉS: Egy betolakodójelző lehelyezésénél a kocka-

dobás határozza meg a tartományt, majd a következő kockado-
bás meghatározza a tartományon belüli területet. 

• FELFEDÉS: A játékos azonnal felfedi a betolakodójelzőt, amint 
egy család egy betolakodójelzőt tartalmazó területre lép (egy 
mozgásakció vagy egy kitérés válaszlépés miatt), vagy ha a beto-
lakodójelző egy családjelzőt tartalmazó területre kerül (ha több, 
mint 1 család van a területen, akkor ábécé sorrend dönt, melyik 
családot érinti). A játékos, ahogy felfedi, azonnal végre is hajtja 
a hatásait (lásd táblázat). Ha egy területen 1-nél több betolakodó-
jelző van, amikor a család oda lép, akkor a jelzőket fentről lefelé 
kell felfedni.

PONTOSÍTÁS: A betolakodójelzőket a játékos azonnal felfedi, ha 
(1) egy családjelző egy betolakodójelzőt tartalmazó terü-
letre lép, vagy (2) ha a betolakodójelző egy családdal azonos 
területre kerül. (Ha elszökött vagy fogságdobozból lett lerakva 
egy család, a be-tolakodójelző akkor is felfedhető, ha a család 
a betola-kodójelzővel azonos területre lett helyezve.) Röviden, 
amint egy család és egy betolakodó azonos területen van, minden 
megáll, és a játékos felfedi a betolakodót és végrehajtja. 

Kit Carson Hadjárat: A játék amerikai korszakának tetőpontja,
egy törzsek támadás-hoz hasonlóan van végrehajtva, néhány egyedi 
szabállyal. Lásd 6.2.3
Fő esemény: Egy szertartás, művelet, történelmi esemény vagy 
átmeneti eseménykártya szövegrésze (legfelső), ami a forduló fő
esemény fázisában valósul meg. Lásd 6. fejezet.
Manuelito Családja: A Manuelito-jelző az 53-as történelmiesemény-
kártya, a Manuelito Háborúja, fő eseménye során kerül játékba. A 
Manuelito-jelzővel lévő családot tekintjük Manuelito családjának.
Manuelito családja a következő előnyöket élvezi
• CSATA: Manuelito családja +1 KDM-et kap a csatában (11).

• KITÉRÉS: Manuelito családja +1 KDM-et kap a kitérésnél. 

• TÁMADÁS ELŐŐRS VAGY ERŐD ELLEN: Manuelito csa-
ládja egy aktiválásnál figyelmen kívül hagyhat egy kockahú-
zást (csak egyetlen 1 kockahúzást) egy előőrsön történő táma-
dásnál. A játékos a figyelmen kívül hagyott kockát visszateszi 
a támadáskészletbe, és újrahúz. 

Mellékesemény: Minden műveletkártyán van egy mellékesemény,
amit a játékos a mellékesemény szakaszban hajt végre (lásd 2.2.3). 
Lásd a mellékeseményeket részletesen a 7. fejezet szabályaiban.
Műveletkártyák: A műveletkártyák jelentik a játék lelkét, szere-
pel rajta egy-egy művelet a Diné és az ellenség számára (2.2.1), 
egy fő esemény (2.2.2) és egy mellékesemény (2.2.3). 
Nincs játékban:	A nem „játékban-lévő” elemek azok, amik nin-
csenek játékban.

Megelőz: A műveletkártya végrehajtása alatt a játékos saját mű-
veletszakaszának végrehajtására szánt AP kifizetése, még mielőtt 
az ellenfél a saját műveletszakaszába belekezdene (2.2.1).
Végleg eltávolítva a játékból:	Amikor azt mondjuk, hogy a játékos 

végleg távolítson el egy jelzőt, kockát vagy kártyát a játékból, ak-
kor tegye vissza a tartozékot a dobozba. Ezek a tartozékok nem ke-
rülnek vissza a játékba, hacsak a forgatókönyv direkt nem mondja 
ezt. .

Átmenetileg eltávolítva a játékból:	Amikor azt mondjuk, hogy a 
játékos átmenetileg távolítson el egy jelzőt vagy kockát a játékból, 
akkor tegye a megfelelő nincs-játékban dobozba vagy a kukorica- 
és betolakodójelzőket a húzókészletükbe.

Kockák alaphelyzetbe állítása: Amikor azt mondjuk, a játékos 
nullázza a kockákat, akkor tegye át a megújulásdobozban lévő
összes kockát a támadáskészletbe; majd tegye át az összes kockát 
a támadáskockák dobozából a megújulásdobozba. 

Kerekítés (osztás): Ha másképp nem rendelkezünk, a játékban az 
osztásnál mindig felfelé kerekítünk (5 ÷ 3 = 2).

Santa Fé: Santa Fé különleges terület. Mindig 1-es területértéke 
van. A családok nem mehetnek Santa Fé-be.

Kifizet/elkölt: A játékban néhány elem úgy van elköltve, mintha 
pénz lenne. Ahhoz, hogy egy adott elem elkölthető legyen, játék-
ban (játékban-van) kell lennie. Az „elköltött” jelzők a nincs-játék-
ban dobozba kerülnek. A húzókészlettel rendelkező jelzők (mint a 
kukoricajelzők vagy a betolakodójelzők) a saját húzókészletükbe 
kerülnek. 

Utasításjelzők cseréje: Amikor azt mondjuk, a játékos „cserélje 
ki” az utasításjelzőket, akkor két utasításjelző cserél helyet, tehát 
az ellenség utasításmutatójának mindkét helyén kell lennie jel-
zőnek; ha ez nincs így, akkor a csere nem történik meg.

Tartomány: A tartományok a térkép területsávval rendelkező ré-
szei. Amikor egy szabály vagy kártya tartományra hivatkozik, ak-
kor azt úgy kell érteni, hogy a tartományban lévő összes aszály-
mező, terület, elmenekült- és fogságdoboz beletartozik. 

Átmeneti eseménykártyák: A játékos az átmeneti esemény-
kártyák (45-ös,50-es és 55-ös) a forgatókönyv előkészületei során a 
húzópakli legaljára rakja (lásd Forgatókönyv előkészületek, Forga-
tókönyv-gyűjtemény). Az átmeneti eseménykártyáknak csak fő
esemény szakaszuk van. Az átmeneti eseménykártyák fő esemény-
szakasza alatt végrehajtott események a szabály 6. fejezetében rész-
letesen szerepel. 

Törzs/törzsi: A „törzs” vagy „törzsi” kifejezés a játék nem-játékos 
oldalára vonatkozik, ezek jelképezik a Navahókkal általában ellen-
ségesen fellépő természeti törzseket. A játékban a „törzs” kifejezés 
az apacsokra, komancsokra, hopikra, utekra és a zumikra utal. 

Győzelmi Pontok (GYP): A legtöbb tartománynak van győzelmi 
pont értéke, mely a győzelem ellenőrző folyamatban használatos
(8.2). 
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2.1. Kártyahúzásfázis
Húzz egy kártyát a pakli tetejéről, és tedd képpel felfelé.

2.2. Kártyavégrehajtás-fázis
A felhúzott kártya utasításait fentről lefelé sorban haladva 
hajtsd végre:

2.2.1. Műveletszakasz: [csak műveletkártyáknál; ha a kár-
tya szertartás-, történet- vagy átmeneti eseménykártya, akkor 
lásd lent a 2.2.2 részt] - A játékos és az ellenség egyaránt egy 
műveletszakaszt hajt végre - egy Diné műveletszakaszt (3. fe-
jezet) és egy ellenség műveletszakaszt (4. fejezet). Először az 
ellenség hajtja végre a műveletszakaszt, de a játékos költhet 
AP-t, hogy a kártya utasítása szerint megelőzze, és először a 
Diné műveletszakasz legyen végrehajtva. 

Ellenség műveletszakasz: 
1. LÉPÉS -  Különleges ellenségutasítások feltételei 
2. LÉPÉS - Ellenség AP összegyűjtése 
3. LÉPÉS - Véletlenszerű utasítások felfedése 
4. LÉPÉS - Ellenség utasítások végrehajtása 
5. LÉPÉS - Ellenség utasításmutató alaphelyzetbe állítása

2.2.2.	 Főesemény-szakasz: Az adott kártya fő ese-
ményrésze a kártya utasítása szerint van végrehajtva. Lásd 
6. fejezet. 
Megjegyzés: A szertartáskártyák felső része kerül végrehaj-
tásra. A szertartáskártyákon még figyelni kell az Áldás Útja 
és az Ellenség Útja hatásokra.

2.2.3. Mellékesemény-szakasz: [csak műveletkártyáknál; 
ha a kártya szertartás-, történet- vagy átmeneti eseménykár-
tya, akkor lásd a 2.2.4 részt] - Négy különböző mellékese-
mény-típus van, melyek kiválthatnak: aszályt, helyreállítást, 
hozzáállás-változást és kocka nullázást. Lásd 7. fejezet. 
2.2.4.	Győzelemellenőrző-szakasz: [Csak történet- és átmene-
ti eseménykártyáknál. Művelet - és szertartáskártyák esetén lásd 
2.3]. Jó varázslat végrehajtása (8.1), vagy egy Győzelem ellen-
őrzés (8.2).

2.3. Dobásfázis
Hajtsd végre a következőket: 

2.3.1. Ha egy vagy több családjelző van egy erőddel azonos 
területen, akkor a játékos vagy 1 kultúra- vagy 1 hadipontot 
veszít (összesen, nem családonként). 

2.3.2. Az Automatikus győzelmi feltételek ellenőrzése (12.1 
vagy 12.2). 

2.3.3. Ha nem kell a kártyát a térképtábla felső széléhez 
tenni (emlékeztetőül az állandó hatásokra), akkor a játékos 
dobja az aktuális kártyát.

2.3.4.	A család vadságának beállítása: A játékos va-
lamennyi játékban-lévő, de családdobozában férfijelzőt nem 
tartalmazó család vadságát csökkentse nullára. 

2.3.5. Ha a forgatókönyv nem ért véget, ismét a 2.1 követ-
kezik.
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