
 
 Játék 2-4 építőmester számára 10 éves kortól 

 
 

Tartalom:       „PRO” verzió részére: 
 
  1  játéktábla        4 sorrend kártya 
  1  értékelő tábla       4 kultikus hely lap 
27  színes építő elem ( 8 kék és piros, 6 zöld, 5 lila)   
16  semleges  (beige) építő elem 
  1  törzsfőnök 
  4  érték számláló kockák ( mind a 4 színben 1) 
  1  fehér jelzőbábú 
 
 
 Pueblo egy spanyol eredetű szó, melynek jelentése lakosság, város, falu. Azonban 
Arizonában, Új Mexikóban és a szomszédos területeken ez  a szó speciális jelentéssel bír, 
mégpedig  a Hopi és Zuni népcsoportok teraszos házaik által jellemzett emeletes 
településekre, falvakra utal. A puebloban levő egyedi lakónegyedek óriási dobozokra 
emlékeztetnek, amelyek agyag lapok egymásra építésével készülnek. 
 A játékban a törzsfőnök van megbízva avval a feladattal, hogy az építőmesterei a 
tervének megfelelő hatalmas új pueblot megépítsék. Egyik építőmestere sincs annyira 
tapintatlan, hogy  a törzsfőnök által látható helyekre ne az általa preferált színű téglákat építse 
be. A törzsfőnök bizalmatlanul halad előre és megbünteti azokat az építőket, akik nem tartják 
be az instrukcióit. 
 
Cél:  
 
 A játékosok az építők. Minden egyes a törzsfőnök által preferált semleges színű , 
valamint a színes építőelemek magukba foglalják a bölcsességet és készséget. A törzsfőnök 
nem jegyzi meg, ha az építők felhasználnak néhány színes építőkövet a „sajátjaikból”. 
Minden egyes beépített blokk után a törzsfőnök max. 4 lépést megtesz előre. Ha azon a 
meghatározott helyen, ahol éppen megáll,  észrevesz színes építőelemeket, az érintett játékos 
büntetőpontokat kap az értékelő táblán. Amikor minden építőelem beépült, az a játékos a 
győztes, akinek a legkevesebb büntető pontja van. 
 
Játék terv és az értékelő tábla: 
 
 A tábla közepén helyezkedik el a 8*8 –as játéktér; ez az a hely, ahol a pueblo épül a 
játék ideje alatt. 
A törzsfőnök egy sétányon körbe sétál a játéktér körül. Az értékelő táblán kerülnek a büntető 
pontok 1-100-ig kijelzésre. Ha egy játékos több, mint 99 büntetőpontot kap, visszakerül a 0 
kezdő pontra és a játék végén a büntető pont értékéhez 100 pontot hozzá kell adni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Előkészítés: 
 
 A játéktáblát és az értékelő táblát az asztal közepére egymás mellé helyezzük. A 
törzsfőnök egyszerűen a sétány egyik sarkába kerül. A játékosok választanak saját színt, majd 
az ezzel megegyező számlálót az értékelő tábla „0” mezőjére helyezik. 
 

 
A résztvevők számától függően a játékosok az alábbiak szerint kapják meg építő köveiket: 
 

játékosok száma építőkövek színe színes kövek 
száma 

semleges kövek 
száma 

2 piros, kék 8 7 
3 piros. kék, zöld 6 5 
4 piros. kék, zöld, lila 5 4 

 
 

 
példa, építőkövek 4 játékos részére 

 
 Minden játékos csoportokba teszi a színes és közömbös színű építőköveit, azután 
elhelyezi azokat maga előtt. Egy csoport mindig 2 építőelemből áll -  egy színes és egy 
semleges elemből. Minden játékos egy színes elemet is maga előtt tart. 
A fehér jelző bábút egyelőre félretesszük, nincs rá szükség, ameddig a törzsfőnök nem teszi 
meg végső sétáját az épület körül. A sorrend kártyalapok és a kultikus hely lapok oldalak a 
dobozban maradnak, ezekre csak a „Pro” verzióban van szükség. 
 
Játékmenet : 
 
 A legfiatalabb játékos kezd, majd a többiek követik az órajárásnak megfelelő irányban. 
A soron következő játékosnak az következő két lépést kell az alábbi sorrendben elvégeznie: 
1, Használjon fel egy színes vagy semleges elemet a sajátjaiból 
2, Mozgassa a törzsfőnököt max. 4 lépés előre és ossza ki a büntető pontokat. 
 
 
 
 



Építkezés: 
 
 A következő szabályok alkalmazandóak az építkezés során: 
* Az építő elemek bárhova elhelyezhetőek a 8*8-as négyzethálón belül.  A különböző színű 
építő kövek érinthetik egymást. 
* Minden fordulóban egy építő elemet fel kell használni a játékosoknak a saját készletéből.  
* Azt az  egyedül álló színes építő elemet kell először felhasználni , amelyik a játék elején a 
játékosok előtt van. 
*Ha egy játékos  egy új építő elemmel kezd, el kell döntenie, vajon a színes vagy a semleges 
elemet használja először. Ezután a maradék építő elemet kell felhasználnia, mielőtt egy újabb 
csoportot kezdene meg. 
* A játékosok kiválasztják a pueblo azon  magaslatát és alakzatát , ahova az építő elemet  
   – a szabályok betartásával – el  tudják helyezni  
* A játékosok az építő elemeket tetszés szerint forgathatják és billenthetik. 
* Az építő elemnek az egyik oldal mind a három szemben levő négyzetfelületének 
érintkeznie kell másokkal, vagy a játék táblával, vagy egy másik építő elemmel.  
 

 
Az építő elemek ugyanolyan alakzatból vannak.  Minden oldal 3 négyzet alkotta előlapból 
áll. Az ábra mutatja a 3 előlapot a lépcsőzetes elejéről és jobb kéz felőli oldal irányából 

 
A törzsfőnök léptetése és a büntető pontok kiosztása 
 
 Amikor egy játékos beépítette az építőkövét az épületbe. Eldöntheti, milyen messze 
haladjon előre a törzsfőnök és az óra járásával megegyező irányban előre lép vele 1,2,3 vagy 
4 helyet a sétányon. 
Amikor a törzsfőnök  megtette a kívánt lépéseit, megáll és a játékosok megvizsgálják, vajon 
lát-e színes építőelemet, amikor egyenesen a pueblo felépített sora felé tekint. Az összes olyan 
játékos, akinek az építő elemei a törzsfőnök látómezőjébe esik , tekintet nélkül a távolságra és 
a magassági szintre, büntetőpontot kap. 
A büntető pontokat  a következőképpen osztjuk ki: egy látható előlapon található négyzet az 
első szinten egy büntetőpontot ér, a második szinten kettőt, a harmadikon hármat és így 
tovább. 
 
1. példa: A törzsfőnök két lépést megy előre A pontból B pontba. Ő láthat egy semleges 
színű négyzet előlapot az első szinten, és egy zöld színűt a másodikon. Zöld két 
büntetőpontot kap. 

 
2. példa: A törzsfőnök B pontból C pontba halad, 4 lépést megtéve. Ő láthat egy kék színű 
négyzet előlapot az első szinten és második szinten, amelynek eredménye 1+2=3 büntetőpont 
lesz. 

 
3. példa: A törzsfőnök 2 kockát lép előre C pontból D pontba. Ő láthat egy piros színű 
négyzet előlapot az első a harmadik és a negyedik szinten és egy zöldet a második szinten. 
Piros kap 1+2+4=8, míg zöld 2 büntetőpontot. 



 
 

 A játéktábla négy negyedre van felosztva. Ha a törzsfőnök egy sarkon áll meg, felülről 
vizsgálja meg az ehhez tartozó egész negyedet. Minden játékos a hozzájuk tartozó színes 
építőelemek révén, amelyeket a törzsfőnök felülről láthat, 1 büntetőpontot kap 
négyzetlaponként.  
Semmi nem történik, ha a törzsfőnök véletlenül olyan helyre lép, ahonnét nem „látható” 
egyetlen színes négyzetlap sem, a következő játékos folytatja a játékot. 
 

 
 
 

Példa: A törzsfőnök  az alsó jobb kéz felőli sarokban áll ( az ábra tisztán mutatja). Ő az alsó 
jobb kéz felőli negyedet láthatja: kék kap 3 , a zöld és a piros 1 – 1 büntetőpontot kap.. 

 
Utolsó kör és a játék vége 
 
 Amikor az utolsó játékos megtette az utolsó lépését és a pueblo elkészült, a törzsfőnök 
tesz egy utolsó sétát körbe. A fehér jelzőbábút a törzsfőnök helyére kell állítani. A következő 
mezőről indulva az óramutató járásával megegyező irányba , a törzsfőnök minden mezőről 
megvizsgálja, szükséges e még büntetőpontokat kiosztania. A játék befejeződik, amikor a 
törzsfőnök visszaérkezik a megjelölt mezőre, újra megvizsgálva, ki kell e osztania büntetést. 
Az a játékos a győztes, akinek a legkevesebb büntetőpontja van. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Lerombolás 
 
 A „Lerombolás” verziót játszhatjuk mind az alapjátékban, mind a játék „Pro” 
verziójában. A törzsfőnök befejezte a vizitjét, és most újra a megjelölt mezőn áll. A fehér 
jelzőbábút eltávolítjuk a játékból. Az a játékos, aki először lépett, most ő kezdi a pueblo 
lerombolását. A lerombolás folyamata alatt egy forduló az alábbi tevékenységekből áll: 
 
*  1 építőelem eltávolítása a játéktábláról  
Egyetlen egy másik építő elem sem mozdulhat el egy építő elem eltávolításakor. 
A játékosok csak a saját színű  vagy semleges építő elemet távolíthatnak el.  
Fontos: Amennyiben egy játékosnak már nem marad saját építőeleme a játéktáblán, semleges 
elemet sem távolíthat el többet. 
* Törzsfőnök mozgatása 1 - 4 mezőt a táblán és a büntetőpontok kiosztása 
Ugyanaz a szabály alkalmazandó, mint az alapjátékban.  
A játékosoknak lépniük kell a törzsfőnökkel, függetlenül attól, tudnak e még levenni 
építőelemet a tábláról. 
 
Játék vége 
 
 A játéknak vége van, amikor az utolsó színes építőelem is lekerül a játéktábláról. 
A győztes az, akinek a legkevesebb büntetőpontja van. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Pro” verzió 
 
 Ha még nagyobb kihívást szeretnél,  játssz a Pueblo „Pro” szabálya szerint.  Az alap 
játék szabálya szerint kell játszani néhány további kiegészítés alkalmazásával. 
 
Előkészítés 
 
 A játékosok számától függetlenül minden játékos egy meghatározott helyre félretesz 2 
építőelem csoportot (= 4 építőelem), ezek majd a játék második felében kapnak szerepet. 
Akkor, amikor a sorrend kártyalapok és a kultikus hely lapok kerülnek felhasználásra. A 
játékosok megállapodnak, hány kultikus hely lap kerül felhasználásra és hova kerülnek ezek. 
A nehézségi szintet a kultikus hely lapok száma és helyzete határozza meg. Az építőkövek 
nem kerülhetnek a kultikus helyekre.  

 

 
 
Játékmenet 
  
 Licitálás a sorrend kártyalapokra 
 Annyi sorrend kártyalapot használunk, amennyi játékos van. Három játékos esetén a 
„4”-es számú kártyát el kell távolítani a játékból. 
A játék folyamán kétszer kerül sor a játék sorrend licitjére: 
* először a játék elején 
* majd ismételten, amikor a játékosok a játék első részében az összes építőelemüket 
felhasználták. 
A második aukció után  a korábban elkülönített építőelemek a játékosokhoz kerülnek. 
Fontos: Ha a „Pro” verziót a „Lerombolás” szabállyal kiegészítve használjátok, a játék 
sorrend harmadik licitjére is sor kerül közvetlenül a lerombolás előtt. 
 
 Az aukció 
 A játékosok az óramutató járásával megegyező irányban haladva licitálnak a 
játéksorrendre.  A legmagasabb játékos teszi meg az első tétet a saját büntetőpontjaiban 
mérve. A többiek  emelhetik vagy tarthatják a tétet. Amennyiben valamelyik játékos passzol, 
nem térhet vissza az aukció folyamába. A játékos megnyeri a licitet, amennyiben a többiek az 
ő kivételével passzoltak. Ekkor a licit győztese kiválaszt egy sorrend kártyalapot és arccal 
felfelé maga elé helyezi azt, majd az érték számláló kockájával az értékelő táblán a licitjével 
azonos mezőt lép előre. A következő licitet a maradék sorrend kártyalapokra a tőle bal oldalra 
ülő játékos kezdi. 
Az a játékos, aki az utolsó sorrend kártyalapot kapja, nem kap büntetőpontot.  Amennyiben az 
első játékos passzolással kezdi a licitet és a többi játékos is ugyanezt teszi, az első játékos 
büntetőpont nélkül választhat a kártyalapok közül.  
Az a játékos, akinél az 1-es sz. kártyalap van, ő kezd minden egyes fordulót, majd őt követi a 
2-es sz. kártyalap tulajdonosa és így tovább.  


