
2 darab 3-as szintű találmány 
jelző

3 darab 2-es szintű találmány 
jelző

3 darab 1-es szintű találmány 
jelző

2 darab törzstag, minden színből

3 darab 3-as magasságú törzstag

3 darab 3-as erejű törzstag

4 darab szomszédos törzstag, 
legalább 2 kontinensen

4 darab szomszédos törzstag, 
ugyanazon a kontinensen

Legyél jelen legalább 4 
kontinensen, a 6 közül

2 darab törzstag, zöld színű 
területeken

Origin kártyaszövegek fordítása
Vágd ki a az egyes kártyákhoz tartozó lapokat a vonalak és a színes 
terület mentén, majd csúsztasd be a kártyavédő fóliába úgy, hogy 

elfedje az eredeti szöveget. Az angol szöveg segíti a kártyák 
azonosítását.

2 level 3 innovation tiles.

3 level 2 innovation tiles.

3 level 1 innovation tiles.

2 tribe pawns of each color.

3 height 3 tribe pawns.

3 strenght 3 tribe pawns.

4 adjacent tribe pawns on at least 2 continents.

4 adjacent tribe pawns on the same continent.

Be present at least on 4 of the 6 continents.

2 tribe pawns on green territories.



3 darab törzstag, barna színű 
területeken

3 darab törzstag, narancs színű 
területeken

3 darab törzstag, sárga színű 
területeken

3 darab törzstag Dél-
Amerikában

3 darab törzstag Észak-
Amerikában

3 darab törzstag az Antarktiszon

3 darab törzstag Óceániában

3 darab törzstag Eurázsiában

3 darab törzstag Afrikában

3 darab szoros jelző

3 tribe pawns on brown territories.

3 tribe pawns on orange territories.

3 tribe pawns on yellow territories.

3 tribe pawns in South America.

3 tribe pawns in North America.

3 tribe pawns in Antarctica.

3 tribe pawns in Oceania.

3 tribe pawns in Eurasia.

3 tribe pawns in Africa.

3 strait tokens.



Sámán

Evolúció esetén a törzstagodnak 
elég csak 1 tulajdonságában 

megegyeznie a szomszédjával.

Sámán

Evolúció esetén a törzstagodnak 
elég csak 1 tulajdonságában 

megegyeznie a szomszédjával.

Kordé

+1 mozgás

Lovaskocsi

+2 mozgás

Lovaskocsi

+2 mozgás

Pergamen

Mikor elveszel egy találmány 
jelzőt, akkor bármelyik 
oszlopból választhatsz.

Térkép

Legfeljebb 3 feladat kártyát 
tarthatsz a kezedben.

Shaman  When evolving, you can place a tribe 
pawn with only 1 characteristic similar to a 
neighbour.

Shaman  When evolving, you can place a tribe 
pawn with only 1 characteristic similar to a 
neighbour.

Cart  +1 move.

Carriage  +2 move.

Carriage  +2 move.

Parchment  When picking an innovation tile, you can 
choose from any column.

Map  You can have up to 3 objective cards in your 
hand.



Harci trófeák

Minden alkalommal mikor 
cserélsz, vegyél el egy törzstagot 
a készletből. Minden ilyen bábu 
2 pontot fog érni a játék végén.

Kincs

Minden olyan kártya, ami a játék 
végén még a kezedben van, 
a normál ponton felül plusz

1 pontot fog érni.

   Kincs

Minden olyan kártya, ami a játék 
végén még a kezedben van, 
a normál ponton felül plusz 

1 pontot fog érni.

Megfigyelő eszköz

Mikor kártyákat húzol fel, 
vegyél el még egyet, válaszd ki, 

hogy melyiket tartod meg, a 
többit tedd vissza.
Megfigyelő eszköz

Mikor kártyákat húzol fel, 
vegyél el még egyet, válaszd ki, 

hogy melyiket tartod meg, a 
többit tedd vissza.

Erő

Mostantól fogva, ugyanolyan 
erejű törzstag ellen is 

cserélhetsz.

Erő

Mostantól fogva, ugyanolyan 
erejű törzstag ellen is 

cserélhetsz.

War trophies  Every time you swap, take a tribe 
pawn from the reserve. Each will grant you 2 
points at the end of the game.

Treasure  Each card still in your hand at 
the end of the game will grant you 1 addi-
tional point.

Treasure  Each card still in your hand at 
the end of the game will grant you 1 addi-
tional point.

Observation kit  When drawing cards, take 
one extra, choose one to keep and put back 
the others.

Observation kit  When drawing cards, take 
one extra, choose one to keep and put back 
the others.

Power  Starting now, you can swap with 
tribe pawns of the same strenght.

Power  Starting now, you can swap with 
tribe pawns of the same strenght.



A nagy sámán

Evolúciónál, bármelyik 
törzstagot válaszhatod, a 
szabályoktól függetlenül.

A nagy sámán

Evolúciónál, bármelyik 
törzstagot válaszhatod, a 
szabályoktól függetlenül.

Tengerész

Megszerezhetsz egy szoros 
jelzőt akkor is, ha csak az egyik 

oldalán vagy jelen.

Tengerész

Megszerezhetsz egy szoros 
jelzőt akkor is, ha csak az egyik 

oldalán vagy jelen.

Vadász

Megszerezhetsz egy vadászat 
jelzőt egy szomszédos zöld 

területről.

Feltaláló

Húzd fel bármelyik kártyát, 
vagy vedd el bármelyik 

találmány jelzőt a jutalom 
tábláról.

Vulkán kitörés

Vedd fel bármely, eldobott sárga 
kártyát.

Great shaman  When evolving, choose any 
tribe regardless of the rules.

Great shaman  When evolving, choose any 
tribe regardless of the rules.

Sailor  Earn a strait token by being present on 
only one of its sides.

Sailor  Earn a strait token by being present on 
only one of its sides.

Hunter  Earn a hunting token from an adja-
cent green territory.

Inventor  Draw any card or take any innova-
tion tile on the rewards board.

Volcanic eruption  Pick up any discarded 
yellow card.



Vulkán kitörés

Vedd fel bármely, eldobott sárga 
kártyát.

Irányítás

Bármilyen erősségű törzzsel 
végezhetsz cserét.

Navigátor

Ezen migráció erejéig keresztül 
mozoghatsz a tengeren. Minden 

szoros, amin átkelsz egy 
mezőnyi mozgásnak számít.

Navigátor

Ezen migráció erejéig keresztül 
mozoghatsz a tengeren. Minden 

szoros, amin átkelsz egy 
mezőnyi mozgásnak számít.

Törzsi háború

Mikor területet cserélsz egy 
másik játékossal, vedd el az 
egyik találmány jelzőjét (a 

normál korlátozásokat követve).

Törzsi háború

Mikor területet cserélsz egy 
másik játékossal, nézd meg a 

kézben tartott lapjait és vedd el 
az egyik kártyáját.

Törzsi háború

Mikor területet cserélsz egy 
másik játékossal, vedd el a 

legalacsonyabb értékű szorosát.

Volcanic eruption  Pick up any discarded 
yellow card.

Control  You can swap a territory with a 
tribe of any strenght.

Navigator  For this migration, you can 
move through the sea. Each strait crossed 
counts as one space moved.

Navigator  For this migration, you can 
move through the sea. Each strait crossed 
counts as one space moved.

Tribal war  When swapping a territory 
with another player, take one of his 
innovation tiles (following the normal re-
strictions).

Tribal war  When swapping a territory 
with another player, look at his hand and 
take one of his cards.

Tribal war  When swapping a territory 
with another player, take his lowest value 
strait token.


