
2-4 játékos

 10 éves kortól

kb. 45-60 perc
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Tartozékok
 48 akciólapka (16-16 szimbólumon-

ként, 4 színben)
 104 győzelmipont-jelző (32 egy-, 28

öt-, 32 tíz- és 12 harmincpontos)
 

 70 nyersanyagkocka (14-14 kék, 
barna, szürke, zöld és fekete)

 30 piros managyöngy
 35 fehér faház
 8 személylapka
 4 játékostábla
 4 várostábla
 4 áttekintőkártya
 4 sárga Napkorong
 4 sárga Naphenger
 4 zsákocska
 2 kezdőjátékos-jelző (csak egyre

van szükség)
 36 területlapka (8-8 barna, szürke

és zöld, 6-6 kék és fekete)
 8 speciális lapka (2-2 minden

fajtából)

Tartozékok és előkészületek

Az előkészületek játékosszámtól függetlenül ugyanazok.

1 A 48 akciólapkát szimbólumaik (és nem színeik) szerint
  szét kell válogatni.

 
  

A 3 kupacot külön-külön jól meg kell keverni és képpel
lefelé külön húzópaklikban lerakni az asztalra.
Ezután fel kell csapni mindhárom pakli legfelső 6 lapkáját,
lerakva azokat a paklik alá. Ilyesformán a paklik alatt össze-
sen 18 akciólapka lesz felcsapva.  

2

6 Egy játékos válogassa szét a területlapkákat. Utána először a kezdőjátékos, majd sorban a többiek vegyenek el egyet-
 egyet, ami lehet barna (mamutfenyő)         , szürke (gránit)           vagy zöld (bambusz)          . Mindenki szabadon 
választ, többen is elvehetnek ugyanolyan területlapkát.

  

Azonban senki sem választhat kék (forrás)          vagy fekete (obszidián)           területlapkát.
   

Az elvett területlapkát mindenki lerakja saját játékostáblája közepére, és a készletből rárak egy megfelelő színű nyers-
anyagot.
Ezután minden színű területlapkából ki kell válogatni négyet: minden szín négy területlapkáját le kell rakni egy külön
kupacba, képpel lefelé.
Az összes megmaradt területlapkát (négy játékosnál ez 12 lapka) össze kell keverni, majd egy hatodik kupacba le kell
rakni képpel lefelé - ez a húzókupac.
Végül mind a hat kupac legfelső lapkáját képpel felfelé kell fordítani, és a készletből rájuk tenni egy-egy megfelelő
színű nyersanyagot.

7 Egy másik játékos válogassa szét a
 8 speciális lapkát - minden fajtából

 

2 van. A négy kupacot rakja le az asztal-
ra, képpel felfelé.

8 A 3. és a 4. játékos (a kezdőjátékostól számolva az
 óramutató járása szerint) vegyen el 1-1 tetszőleges

nyersanyagot - de nem lehet olyan, mint amit már 
elvettek maguknak (vagyis nem lehet egyiküknél sem
két ugyanolyan nyersanyag). Ezt a bónusznyersanya-
got is a korábban elvett területlapkájukra rakják. A
kezdőjátékos és bal oldali szomszédja nem kap bónusz-
nyersanyagot.
Kezdődhet is a játék.

területlapkák kupacai
  (minden fajtából 4)

 
speciális lapkák

bambusz

obszidián

forrás
gránit

  mamut-
   fenyő

nyersa

 

   húzópaklik

terjesz-
 kedés

 
  építkezés    a Nap

mozgatása

A legfelső lap-
kák képpel fel-
   felé, rajtuk 
nyersanyaggal.

húzókupac
  (minden 
fajta lapka)
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A győzelmi pontok, a
nyersanyagok és a házak
kupacait az asztalra kell
rakni.Tisch gelegt.

3 A személylapkákat képpel
 lefelé ki kell rakni az asz-

talra, hogy mind jól látható
legyen.

4 
Minden játékos kap:

• 1-1 játékostáblát, várostáblát és áttekintő-
kártyát, ezeket kirakja maga elé;

•  1 Naphengert, a Nap útjának jelölé-
 sére; a hengert játékostáblájának felső ré-
 szére, a Napsáv első (2-es) mezőjére lerakja; 

• 1 Napkorongot, amit lerak játékos-
  táblájára a napos mezőre; a továbbiakban
  ezt a korongot csak Napnak hívjuk;

 

•  1 manát, ami lerak játékostáblájára,
 a manarészre;

•  1 zsákocskát a játék során összegyűjtött
  győzelmi pontjainak tárolására.

5 Az lesz a kezdőjátékos, aki már a legtöbb kon-
 tinensen járt, ő kapja meg a kezdőjátékos jel-

 zőjét, egy sárkányt. (Két ilyen van a játékhoz, de
csak egyre van szükség; a másik tartalék, illetve
dekorációként is használható.)

 

-

játékostábla

   várostábla

személylapkák

győzelmi pontok

 1 zsákocskát a játék során összegyűjtött
  győzelmi pontjainak tárolására.

 Az lesz a kezdőjátékos, aki már a legtöbb kon-

a kezdőjátékos jelzője

házak

talra, hogy mind jól látható
legyen.

mana

5 Az lesz a kezdőjátékos, aki már a legtöbb kon-
 tinensen járt, ő kapja meg a kezdőjátékos jel-

nyagok

    N
apsáv

-

bestückt.
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A játék célja

Egy távoli világban furcsa vetélkedés zajlik: városok és templomok küzdenek egymással. Kinek a kultúrája a legdi-
csőségesebb, kire fognak emlékezni az utódok? A játékosok főpapok, akik lassan kiterjesztik befolyásukat, fejlesz-
tik a városukat, gazdagítják templomukat, és elsősorban a Napisten, a nagy Ahau kegyét keresik. A rendelkezésre
álló kevéske idő alatt ki lesz a legsikeresebb?

A játék menete
A játék az óramutató járása szerint halad. A játék fordulókból áll - hogy pontosan hányból, az attól függ, mennyi a
játékosok száma. A továbbiakban a négyjátékosos esetről beszélünk - a két- és háromszemélyes játék speciális
szabályai a 14. oldalon találhatók.
A négyszemélyes játék 4 fordulóból áll, és minden forduló 3 fázisból.

 

A játék célja
Minden forduló 3 fázisból áll:

• 1. fázis: 4 kör akció    4-11. oldal
• 2. fázis: Személylapkák     11-12. oldal

• 3. fázis: Feltöltés, bónusznyersanyagok  12-13. oldal

1. fázis: A 4 akciókör

Akin épp sor van, az mindig elvesz egy ak-
ciólapkát, végrehajtva annak akcióját.

Elsőként a kezdőjátékos vesz el egy akció-
lapkát. Ő - miként azután mindenki más
is - csak a három oszlop legalján lévő lap-
kák közül választhat. 

Ha egy oszlopban már egy lapka sincsen, 
azt az akciót ebben a fordulóban már nem
lehet választani.

A játékos az elvett akciólapkát lerakja játé-
kostábla alá, a megfelelő színű oszlopba.
Az ebből a szempontból mindegy, hogy
milyen szimbólum látható a lapkán! A
vörös akciólapkákat a vörös oszlopba kell
rakni, a kék akciólapkákat a kék oszlopba,
a sárga akciólapkákat a sárga oszlopba. 

A szürke akciólapkáknak nincs saját oszlopuk, így ezek a három oszlop bármelyikébe lerakhatók. Ha valaki 
szürke akciólapkát vesz el, azt a játékostáblája alá, a három oszlop egyikébe le kell raknia. 

Az oszlopokban lévő akciólapkáknak a bónuszakcióknál van szerepük (l. a 11-12. oldalon).

A játékos, miután lerakta az elvett akciólapkát, végrehajtja annak akcióját.

 

 

 

A soron lévő játékos ebből
a három akciólapkából
választ:

  

Mivel ezek vannak az oszlo-
pok alján. A játékos bárme-
lyiket választhatja.

  az oszlopok legalján
         lévő lapkák

A játékos úgy dönt, a kék
ackiólapkát veszi el.ackiólapkát veszi el.ackiólapkát veszi el.ackiólapkát veszi el.ackiólapkát veszi el.ackiólapkát veszi el.ackiólapkát veszi el.

Az játéktáblája alá, a kék
a oszlopba rakja.
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Mit jelentenek az akciólapkák szimbólumai, milyen akciókat?

 1) Terjeszkedés: A játékos lerak 1 terülelapkát.     5. oldal

 2) Építkezés: A játékos 1 templomot vagy 1 épületet emel. 6-8. oldal

 3) Mozgatás: A játékos mozgatja a Napját.    8-10. oldal

 1) Terjeszkedés: A játékos lerak 1 terülelapkát. 

Terjeszkedésnek azt nevezzük, amikor a soron lévő játékos
vagy elvesz és lerak egy kupac tetejéről egy képpel felfelé lévő terület-
 lapkát a rajta lévő nyersanyaggal együtt,
vagy elvesz és lerak egy kupac tetejéről egy speciális lapkát.

 

 

A játékos a képpel felfelé lévő lapkák bármelyikét elveheti a kupacok
tetejéről. A játékos az elvett terület- vagy speciális lapkát (az esetleg
rajta lévő nyersanyaggal együtt) lerakja játékostáblájára.

Milyen szabályokat kell közben betartania?

• A játékos a terület- vagy speciális lapkát csak játékos-
táblája egy szürke mezőjére rakhatja le. A narancssár-
ga mezőkre nem rakhatók le se terület-, se speciális
lapkák.

 

• A játékos a terület- vagy speciális lapkát bármelyik
üres szürke mezőre lerakhatja, amelyik szomszé-
dos legalább egy, már lerakott terület- vagy speci-
ális lapkával.  
A játékos sosem rakhat le terület- vagy speciális
lapkát úgy, hogy az magányos legyen, ne érint-
kezzen legalább egy másik terület- vagy speciális
lapkával.  
Fontos: Az a mező, ahol épp a Nap van, tabu! Erre
a mezőre nem rakható le terület- vagy speciális lapka
addig, amíg el nem megy onnét a Nap.

• A játékos nem rakhatja le a terület- vagy speciális
lapkát úgy, hogy ezzel teljesen bezárja a Napot.

• Amikor a játékos területlapkát vesz el egy kupac
tetejéről, az alatta lévő lapka nem fordul képpel fel-
felé (a speciális lapkák mind képpel felfelé vannak).

 

vagyvagy

A játékostáblán a vörös
vonnal belüli, szürke szí-
nű mezőkre lehet lerakni 
terület- és speciális lapká-
kat.

A játékos csak a vörös vona-
lon belüli mezőkre rakhat 
le terület- vagy speciális lap-
kát. A többu szürke mező
nem szomszédos már lera-
kott lapkával, ennélfogva
nem rakható le rájuk lapka.

Példa:  
A játékos elveszi az egyik kupac tetejéről a kék területlapkát (forrás) a rajta
lévő nyersanyaggal együtt, és lerakja azt játékostáblájára.  

Példa:  
Utóbb, mikor megint rajta a sor, a játékos elvesz a speciális lapkák közül
egy templomot, és lerakja azt játékostáblájára.

A játékos nem rakhatja
le ide ezt a lapkát,
mivel ekkor terület-
és speciális lapkáival
teljesen bekerítené a
Napot.

 

mivel ekkor terület-
és speciális lapkáivalés speciális lapkáivalés speciális lapkáival
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2) Építkezés: A játékos 1 templomot vagy 1 épületet emel

Építkezésnek azt nevezzük, amikor a soron lévő játékos elvesz
1 házat a készletből, és azt
 vagy lerakja játékostáblájára templomként,
 vagy lerakja várostáblájára épületként.

 
 

  

A házért, akárhogyan is rakja le a játékos, nyersanyagokat kell
be�zetnie. Ezeket a játékos saját játékostáblájáról, azaz az azon
lévő terület- és speciális lapkákról veszi le és rakja vissza a kész-
letbe. 

 
 

A) A játékos felépít egy templomot játékostábláján
A játékos az akcióval pontosan 1 templomot épít játékostábláján, az egyik terület- vagy speciális lapkán.

A templomért a játékosnak bizonyos számú tetszőleges nyersanyagot kell beadnia. Hogy pontosan mennyit, az
attól függ, hogy ez hányadik temploma a játékosnak:

A játékosnak első templomáért 1 tet-
szőleges nyersanyagot kell be�zetnie.

A játékosnak második temp-
lomáért 2 tetszőleges nyers-
anyagot kell be�zetnie.

 

A játékosnak harmadik templomáért 3 tetszőleges
nyersanyagot kell be�zetnie, és így tovább.

 

Ha a játékos nem rendelkezik elegendő nyersanyaggal, nem építhet templomot.

A játékos, miután beadta a templom költségét, elvesz a készletből egy há-
zat és lerakja azt játékostáblájára, egy ottani terület- vagy speciális lapkára.

 
 

Megjegyzés: Egy (terület- vagy speciális) lapkán sosem lehet egyszerre templom és
nyersanyag. Ha valaki olyan lapkán akar templomot építeni, amin van nyersanyag,
a nyersanyagot vissza kell raknia a készletbe; persze célszerűbb ezzel a nyersanyaggal
�nanszírozni a templom felépítését.

  

Egy terület- vagy speciális lapkán csak 1 templom állhat. Nem szükséges, hogy egy játékos templomai egymással
szomszédosak legyenek - templomot bármelyik, a játékostáblán lévő terület- vagy speciális lapkán lehet építeni.

 

Mi történik, miután felépült a templom?
Mután a játékos felépítette a templomot, manát kap. Ez úgy történik, 
hogy a játékos a készletből egy vagy több managyöngyöt játékostáblájára,
annak manarészére rak.

templom
   vagy
  épület

 

A játékos felépíti első templomát, ez 1 tetsző-
leges nyersanyagába kerül. A játékos egy 
területlapkájáról visszarak a készletbe egy
gránitot.

 

A játékos felépíti második templomát, ez 2
tetszőleges nyersanyagába kerül. A játékos
lapkáiról visszarak a készletbe 1 forrást és
1 bambuszt.  

A játékos felépíti harmadik templomát, ez 3 tetszőleges nyers-
anyagába kerül.
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Hogy pontosan hány manát kap a játékos, az attól függ, ez hányadik temploma:

Az első templomért 1 mana jár.

A második templomért 2 mana jár.  

A harmadik templomért 3 mana jár,  
és így tovább.

A templomokért, ha beragyogja őket a nap, győzelmi pontok is járnak majd (l. a 8. oldalon).  

B) A játékos felépít 1 épületet a városában
A játékos az akcióval pontosan 1 épületet épít városában.

Hogyan zajlik az építkezés?

Minden épület megépítéséért jár valamiféle jutalom (képesség, a Nap mozgása, plusz mana), valamint győzelmi
pontok járnak érük a játék végén. Nem minden épületért jár mind a háromféle jutalom.

A játékos, amikor megépíti az épületet, ki kell �zetnie annak építési költségét nyersanyagokban. 

Megjegyzés: A fehér kocka tetszőleges nyersanyagot jelent. 

Ha a játékosnak valamilyen nyersanyag nem áll rendelkezésére, helyette beadhat 
2 tetszőleges nyersanyagot.

Ha a játékosnak nincs elegendő nyersanyaga játékostábláján, nem építheti meg városában az épületet.
A játékos a nyersanyagokat visszarak-
ja a készletbe, elvesz onnét egy házat
       és lerakja azt az épületre, annak
       építési költségére, letakarva azt
a részt. Ezzel az épület elkészült, és
a játékos megkapja az épületért járó
jutalmakat.

       és lerakja azt az épületre, annak
       építési költségére, letakarva azt

A játékos azonnal annyi mezővel előrébb moz-
gatja Naphengerét a Napsávon, amennyi lát-
ható az épületen; ugyanígy a plusz manát is
elveszi a készletből, lerakva játékostáblájának
manarészére. Ezek a jutalmak egyszeriek.

Egyes épületek képessége egyszeri (ezt egy vil-
lám jelzi     ), más épületek képessége folyama-
tosan hat, megint más épületeknek nincs is képessége. Az épületek jutalmai a 16. oldalon olvashatók. A játékos a
feltüntetett győzelmi pontokat         csak a játék végén kapja majd meg.

 Egyes épületek képessége egyszeri (ezt egy vil-
lám jelzi     ), más épületek képessége folyama-
tosan hat, megint más épületeknek nincs is képessége. Az épületek jutalmai a 16. oldalon olvashatók. A játékos a

Egyes épületek képessége egyszeri (ezt egy vil-
lám jelzi     ), más épületek képessége folyama-
tosan hat, megint más épületeknek nincs is képessége. Az épületek jutalmai a 16. oldalon olvashatók. A játékos a
feltüntetett győzelmi pontokat         csak a játék végén kapja majd meg.

Pl.:

plusz mana

győzelmi pontok
a játék végén

hozzáadódik a Nap
     mozgásához

képesség

         építési költség

A játékos ezt az épületet akarja
megépíteni. Be kell adnia 1-1
zöld       , szürke       és tetsző-
leges       nyersanyagot. A játé-
kos bead 2 zöld        és 1 szür-
ke        nyersanyagot a készletbe.

megépíteni. Be kell adnia 1-1
zöld       , szürke       és tetsző-
leges       nyersanyagot. A játé-

 
leges       nyersanyagot. A játé-
kos bead 2 zöld        és 1 szür-
leges       nyersanyagot. A játé-

megépíteni. Be kell adnia 1-1
zöld       , szürke       és tetsző-
leges       nyersanyagot. A játé-
kos bead 2 zöld        és 1 szür-
ke        nyersanyagot a készletbe.

Miután elkészült az épület, a játé-
kos Napsávján 1 mezővel előrébb
mozgatja Naphengerét, valamint
a készletből 1 manát játékostáblá-
ja manarészére rak.
Az épület képessége a szabályfüzet
16. oldalán megtalálható.
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3) Mozgatás: A játékos mozgatja a Napját

A Nap mozgatásának nevezzük, amikor a játékos játékostábláján lép Napjával, hogy az beragyogja területlapkáit
és templomait.

Hogyan mozog a Nap?
A Nap az óramutató járása szerint mozog, a már lerakott
lapkák körül.

A Nap mindig úgy mozog, hogy érintsen legalább egy már 
lerakott terület- vagy speciális lapkát - vagyis a Nap csak
olyan üres mezőre léphet, ami szomszédos legalább egy
már lerakott terület- vagy speciális lapkával.

A Nap nem csak az üres szürke, hanem a narancssárga
mezőkre is ráléphet - erre szükség is van, ha a legszélső
szürke mező foglalt. Ezek a narancssárga mezők kifeje-
zetten a Nap számára vannak fenntartva, ezekre nem
kerülhetnek terület- vagy speciális lapkák.

 
 

Mennyit mozog a Nap?
Azt, hogy legfeljebb hány mezőt mozog a Nap, az szabja
meg, hogy a játékos Napsávján melyik mezőn van a Nap-
henger. A játék kezdetén ez azt jelenti, hogy a Nap legfel-
jebb 2 mezőnyit léphet. 
Fontos: Az akció választásakor legalább 1 mezőnyit moz-
gatni kell a Napot.

  

Mi haszna a Napnak?
Miután a Nap befejezte a mozgását, az ezzel a mezővel szom-
szédos összes terület- és speciális lapkát beragyogja. A bera-
gyogott lapkákért valamiféle bevétel, jutalom jár.

 

Fontos: A Nap mozgását nem fejezheti be ugyanazon a mezőn, ahol a mozgását kezdte (vagyis ahol mozgása előtt 
volt).

Beragyogott területlapkák
Minden olyan területlapkájára, amelyet beragyog a
Napja, a játékos rárak 1 megfelelő színű nyersanya-
got a készletből. 

A játékos nem kap nyersanyagot olyan területlapká-
jára, amin már van egy nyersanyag (ez alól a raktár birtoklása kivételt jelenthet, l. a 16. oldalon), ahogy olyan terü-
letlapkára sem, amin templom áll.

 

A Nap az óramutató járása
szerint mozog, mindig a már
lerakott lapkák körül, azokat
érintve.

A Nap ráléphet a narancs-
sárga mezőkre is.

 Nap-
henger

maximális
  mozgás

A Nap beragyogja a fekete területlap-
kát, így a játékos a készletből
elvesz és rárak a területlapkára
egy fekete nyersanyagot (obszidiánt).

Példa: 
A játékos meg akar építeni egy raktárat.
Ehhez játékostáblájáról 1 kék       és 1 fekete       nyersanyagot kell
visszaraknia a készletbe.
Ezután elvesz egy házat
és lerakja azt várostáblájára, a raktár költségrészére. 
Ezután nyomban megkapja a raktár jutalmait (l. a 16. oldalon).

 

 
  

 

A Nap a vörös keretben lévő
terület- és speciális lapkákat
ragyogja be.
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Beragyogott templomok
A játékos a Nap által beragyogott templomaiért győ-
zelmi pontokat kap: 1 győzelmi pont jár a beragyo-
gott templomért magáért, és még 1-1 győzelmi pont
minden olyan terület- vagy speciális lapkáért, ami
szomszédos a beragyogott templommal.

Nem számít, terület- vagy speciális lapkán áll a temp-
lom, ahogy a szomszédos terület- és speciális lapkáknál 
is lényegtelen, hogy áll-e rajtuk templom, van-e rajtuk nyersanyag vagy üresek - ez teljesen mindegy, a győzelmi 
pont így is, úgy is jár. 

 

Mindebből következik, hogy egy beragyogott templom legalább 1, legfeljebb 6 győzelmi pontot ér.

A játékos elveszi a megfelelő számú és értékű győzelmipont-jelzőt a készletből, zsákocskájába rakva azokat.

Beragyogott speciális lapkák
A játékos nem kap semmit, amikor a Nap speciális lap-
kát ragyog be; a speciális lapkákért csak a játék végén
jár majd győzelmi pont (l. a 15. oldalon).

 

Speciális esetek a Nap mozgatása közben

Napkör

Speciális esetek a Nap mozgatása közben

A játékos győzelmi pontokat kap, ha a Nap teljesen megkerülte terület- és speciális lapkáit. Ez a legtöbbször több
akciót igényel.

A Nap akkor kerülte meg
teljesen egy játékos terü-
let- és speciális lapkáit, ha
visszatért a kiindulólpontjára
vagy áthaladt azon. Ezt a me-
zőt sárga Nap jelöli, a játék
kezdetén itt volt a Nap. 

Ha a Nap megtette a Napkört, a játékos 5 győzelmi pontot kap, a jelző(ke)t zsákocskájába rejtve.

 
 

A játékos körében (azaz egy akció során) csak egyszer kaphatja meg a Napkörért járó 5 győzelmi pontot; akkor
is csak egyszer kapja meg az 5 győzelmi pontot, ha egy körében Napja kétszer is áthalad/rálép a Nap kiinduló-
mezőjére. Persze a játékos következő köreiben újra meg újra megkaphatja ezt az 5 győzelmi pontot, ha akciója
során Napjával mozog.

 

visszatért a kiindulólpontjára

A Nap beragyogja a templomot. A
játékos 5 győzelmi pontot kap: 1-et
magért a beragyogott templomért,
és 4-et a beragyogott templommal
szomszédos négy terület- és speciális
lapkáért.

5
1

2
3

4

A Nap beragyogja a speciális lap-
kát, de ezért nem jár semmiféle
jutalom.

 

Példa:
A játékos Napja legfeljebb 6 mezőt léphet; a játékos azonban úgy dönt, hogy csak
3 mezőnyit lép Napjával.
A Nap beragyogja a kék területlapkát. A játékos elvesz a készletből egy kék nyers-
anyagot, és lerakja a lapkára.
A Nap beragyogja a zöld területlapkát, azonban a játékos nem kap zöld nyersa-
nyagot, mivel a területlapkán már van nyersanyag.
A Nap mindkét templomot beragyogja. Az      teplomért 3 győzelmi pont jár, a
     templomért pedig 4. A játékos összesen 7 győzelmi pont értékben rak jelzőket
      zsákocskájába.

 

 
A Nap beragyogja a kék területlapkát. A játékos elvesz a készletből egy kék nyers-

A Nap beragyogja a zöld területlapkát, azonban a játékos nem kap zöld nyersa-
 

     templomért pedig 4. A játékos összesen 7 győzelmi pont értékben rak jelzőket
      zsákocskájába.
     templomért pedig 4. A játékos összesen 7 győzelmi pont értékben rak jelzőket
      zsákocskájába. 
     templomért pedig 4. A játékos összesen 7 győzelmi pont értékben rak jelzőket     templomért pedig 4. A játékos összesen 7 győzelmi pont értékben rak jelzőket
      zsákocskájába.      zsákocskájába.
     templomért pedig 4. A játékos összesen 7 győzelmi pont értékben rak jelzőket
      zsákocskájába. 
     templomért pedig 4. A játékos összesen 7 győzelmi pont értékben rak jelzőket     templomért pedig 4. A játékos összesen 7 győzelmi pont értékben rak jelzőket
      zsákocskájába.      zsákocskájába.
     templomért pedig 4. A játékos összesen 7 győzelmi pont értékben rak jelzőket
      zsákocskájába.

Példa:
A játékos 2 mezőt lép Napjával. Kap egy zöld nyersanya-
got        zöld területlapkájára, valamint 3 győzelmi pon-
tot temploma miatt. Végül, mivel Napjával áthaladt a
Nap kiinduló mezőjén        , vagyis megtett egy Napkört,
5 győzelmi pontot kap.

A játékos 2 mezőt lép Napjával. Kap egy zöld nyersanya-
got        zöld területlapkájára, valamint 3 győzelmi pon-
tot temploma miatt. Végül, mivel Napjával áthaladt a
Nap kiinduló mezőjén        , vagyis megtett egy Napkört,
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Rövidítés
A játékos a lapkák ügyes leraká-
sával elérheti, hogy legyenek
“útlevágásai”, amikor a Nappal
mozog, így gyorsabban újra el-
juthat a “legjövedelmezőbb”
lapkáihoz.

Zsákutca
A terjeszkedés során létrehozható zsákutca. Egy üres szürke mező akkor számít zsákutcá-
nak, ha 6 oldalából 5 terület- vagy speciális lapkákkal érintkezik, és csak 1 szabad oldala
van. 

Zsákutca több mezőből is állhat, ilyenkor a végén van egy olyan mező, amelynek csak 1
szabad oldala van, előtte pedig több mező 2-2 szabad oldallal, mintegy
utcát alkotva.

 

A Nap mozgása közben nem lép be a zsákutcákba! Amikor a Nap
mozog, a zsákutca mezőjére, mezőire nem lép, azokkal nem is szabad
számolni. 

 
 

Speciális eset: A játékos terjeszkedhet úgy, hogy
zsákutcát hoz létre, amiben éppen ott van a Nap.
Amikor majd legközelebb mozgatja a Napját, az
távozik a zsákutcából (illetve az is lehet, hogy 
több mozgást igényel ez, mivel a játékos kény-
telenségből vagy szándékosan lassan lépdel Nap-
jával). Ha már kijutott a Nap a zsákutcából, 
oda soha többé nem tér vissza. 

 
 

 

Kötelező akciót végrehajtani?

A játékos, akin épp a sor van, dönthet úgy, hogy passzol, nem csinál semmit; akár mert nincs értelmes cselekedete,
akár mert így hozza úri kedve. Azonban ekkor is el kell vennie egy akciólapkát, lerakva azt játéktáblája alá.

Bónuszakciók

Az 1. fázisra vonatkozó további szabályok

Bónuszakció során a játékos választ egyet a három akciólehetőség (terjeszkedés, építkezés, a Nap mozgatása) közül,
és azt végrehajtja. Bónuszakciója során a játékos nem vesz el akciólapkát, ezért aztán olyan akciót is választhat, ami-
nek már nincs is felcsapva akciólapkája.

 

Fontos: A játékosnak, amikor bónuszakciót kap, azt azonnal végre kell hajtania, nem “tartalékolhatja” egy későbbi pil-
lanatra. Persze a bónuszakciót sem kötelező végrehajtani, de ha a játékos lemondott róla, utólag már nem hajthatja vég-
re.

1 szabad
oldal

A Nap nem
lép be a
zsákutcába.

A játékos lerakta ezt a speci-
ális lapkát, és ezzel létreho-
zott egy zsákutcát. Amikor a já-
tékos mozgatja a Napját, annak
kifelé kell jönnie a zsákutcából.
Eközben a Nap áthalad a kiindu-
lási mezőjén, ezért a játékos kap
5 győzelmi pontot.

 
 

Példa:
A játékos mozgatja Napját. Dönthet úgy, hogy a kék
útvonal helyett rövidítést alkalmaz, és Napjával a fe-
hér vagy a vörös útvonalat követi. Bármelyik útvona-
lat szabadon választhatja, ez az ő döntése. A fehér és
a vörös útvonal azért szabályos, mert mozgása közben
a Nap végig érintkezik legalább egy-egy lapkával.   
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Az 1. fázis vége

A soron lévő játékos kétféleképpen juthat bónuszakcióhoz:

1) Játéktáblája alá egy adott oszlopba lerakja a negyedik akciólapkát.
Amint a játékos lerakja bármelyik szín negyedik akciólapká-
ját (a szimbólum nem számít, csak a szín), a játékos kap egy
bónuszakciót. A bónuszakciót nyomban azután kell végrehajtania, hogy 
végrehajtotta normál (azaz az elvett akciólapka) akcióját. A bónuszakció 
után a játékos azt a négy akciólapkát, ami kiváltotta a bónuszakciót, visz-
szarakja a készletbe, a dobott lapkákhoz (szimbólumaik szerint külön).

 
1) Játéktáblája alá egy adott oszlopba lerakja a negyedik akciólapkát.1) Játéktáblája alá egy adott oszlopba lerakja a negyedik akciólapkát.1) Játéktáblája alá egy adott oszlopba lerakja a negyedik akciólapkát.1) Játéktáblája alá egy adott oszlopba lerakja a negyedik akciólapkát.1) Játéktáblája alá egy adott oszlopba lerakja a negyedik akciólapkát.

  

 
 

 

2) Megépítette palotáját.
Amint a játékos megépítette várostábláján palotáját, egy mezővel előrébb 
rakja Naphengerét Napsávján, valamint kap1 manát. Az épület képessége
pedig az, hogy a játékos kap egy bónuszakciót; ez egyszeri képesség, amit
a játékosnak azonnal végre kell hajtania (ezt jelzi a villám is      ). 

 képesség, amit
a játékosnak azonnal végre kell hajtania (ezt jelzi a villám is      ).

képesség, amit
a játékosnak azonnal végre kell hajtania (ezt jelzi a villám is      ).

A fázisnak akkor van vége, amikor már minden játékos négyszer sorra került és akciót hajtott végre; négyszemélyes
játéknál ez azt jelenti, hogy a játékosok összesen 16 akciólapkát elvettek a kirakott 18 akciólapka közül.

  

Négyszemélyes játékban tehát akkor ér az 1. fázis, amikor már csak 2 akciólapka van felcsapva. Ezek szimbólumaik 
szerint a megfelelő dobott lapkákhoz kell tenni. A játékostáblák alatti akciólapkák maradnak ott. Ezután kezdődik 
is a 2. fázis. (A két- és háromszemélyes játékra vonatkozó szabályokat lásd a 14. oldalon.)

 

2. fázis: Személylapkák

A játékosok ebben a fázisban személylapkákat vásárolnak és/vagy aktiválnak. 
Mit jelentenek a személylapkák ikonjai?

Az a játékos kezdi a fázist, akinek a legtöbb manája van; egyenlőségnél az, 
aki közelebb ül (játéksorrendben) a kezdőjátékoshoz. Ez a játékos:
• megvásárolhat 1 személylapkát, lerakva azt maga elé
és/vagy
• akitválhatja az előtte lévő személylapkákat.
A sorrendet a játékos dönti el - például megteheti, hogy aktiválja egy 
személylapkáját, megvesz egy másikat, majd ezt az újat is aktiválja. 
Ezután a bal oldali szomszédján a sor.

 

Személylapka megvásárlása
Minden személylapka tetején látható, mennyi az ára: ez 2-4 mana lehet.
A játékosnak ennyi manát kell játékostáblájáról a készletbe visszaraknia,
hogy megvásárolja a személylapkát. Ezután a játékos a megvásárolt lap-
kát lerakja maga elé - eközben a lapka még mindig képpel lefelé van
(vagyis éjszakai oldalával felfelé). A még meg nem vásárolt személylap-
kák bármelyikét választhatja a játékos. 
Fontos: A megvásárlásért nem jár jutalom, csak az aktiválásért.

 

a személylapka ára
(mana)

 
hozzáadódik a
Nap mozgásához

plusz mana

aktivációs költség
(nyersanyagok)

győzelmi pontok a 
játék végén bizonyos
feltételek esetén inaktív oldal (éjszaka) aktív oldal (nappal)
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3. fázis: Feltöltés, bónusznyersanyagok

Hogyan aktiválható a személylapka?
A játékos csak olyan személylapkát aktiválhat, ami már ott van előtte az asztalon.

Minden személylapka alján látható,
hogy milyen nyersanyagokba kerül
az aktiválása. Ez minden személy-
nél 3 nyersanyag. A játékosnak az
adott nyersanyagokat játékostáblá-
járól visaza kell raknia a készletbe.

Fontos: A fehér kocka itt is tetszőleges nyersanyagot jelent.

Fontos: A rendelkezésre nem álló nyersanyag helyett itt is beadható 2 tetszőle-
ges nyersanyag.  

Ezután a játékos a személylap-
kat éjjeloldaláról átforgatja
nappaloldalára - ez jelzi, hogy
az adott személy aktív.
A játékos ezután nyomban
előrébb mozgatja Napsávján
Naphengerét az adott számú
mezővel, valamint nyomban
megkapja az adott mennyisé-
gű manát a készletből, lerak-
va azt vagy azokat játéktáblá-
ja megfelelő részére. A játékos az aktivált személylapkáért a játék végén győzelmi pontokat fog kapni (l. a 15.
oldalon).

 

 

 
 

Fontos: A soron lévő játékos csak 1 személylapkát vásárolhat során, de bárhányat aktiválhat. Újabbat csak akkor
vásárolhat, amikor megint rá kerül a sor (és ekkor is bárhányat aktiválhat).

 

A játékosok addig jönnek egymás után, amíg már senki se tud vagy akar vásárolni/aktiválni. Ez azt is jelenti,
hogy egy fázis során mindenki többször sorra kerülhet, többször is vásárolhat/aktiválhat.
Ha már senki se vásárol/aktivál, jöhet a 3. fázis.

Miután mindenki befejezte a személylapkák vásárlását/aktiválását, következika  3. fázis.

Miket kell ebben a fázisban feltölteni?
• A felcsapott területlapkákat, amiket senki sem vett el a fordulóban, vissza kell rakni a dobozba. Ezután

mind fel kell csapni a területlapkák
mind a 6 kupacának legfelső lapká-
ját. (Minden területfajtának van egy
kupaca, plusz ott van még a megke-
vert területlapkákból készített húzó-
kupac). Ezután minden felcsapott
területlapkára rá kell rakni egy meg-
felelő színű nyersanyagot a készletből.

 
 

 
 

• A speciális lapkákhoz nem kell nyúlni. (Összesen csak nyolc van belőlük, és ezek végig mind elérhetők
- amíg a játékosok mind el nem veszik őket.)

A játékos a felfedezőt 
aktiválja, átforgatva
a személylapkát nap-
paloldalára.
Ezután Napsávján a
Naphengerét előrébb
mozgatja 2 mezővel,
valamint a készletből
1 manát rárak játéktáblája megfelelő részére. A játék végén győzelmi pon-
tokat is fog kapni (l. a 15. oldalon).

 1 manát rárak játéktáblája megfelelő részére. A játék végén győzelmi pon-

A játékos

húzó-
kupac

A játékos ezt a személylapkát
szeretné aktiválni. Ehhez be
kell adnia 1 fekete      , 1 
szürke       és 1 bármilyen 
nyersanyagot      . A játékos 
visszarak a készletbe 1-1 fekete      , szürke       és zöld     nyersanyagot.

kell adnia 1 fekete      , 1 
szürke       és 1 bármilyen 

 
szürke       és 1 bármilyen 
nyersanyagot      . A játékos 
szürke       és 1 bármilyen 
nyersanyagot      . A játékos 
visszarak a készletbe 1-1 fekete      , szürke       és zöld     nyersanyagot.visszarak a készletbe 1-1 fekete      , szürke       és zöld     nyersanyagot.

 
visszarak a készletbe 1-1 fekete      , szürke       és zöld     nyersanyagot.

Pl.:
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• Új akciólapkákat kell felcsapni, vagyis az
akciólapkák mindhárom húzópaklijának a
tetejéről fel kell csapni 6-6 akciólapkát. Így
megint 18 akciólapka lesz felcsapva az asz-
talon, három oszlopban, pont úgy, mint az 
előkészületek után. 
Amennyiben valamelyik húzópakli kifogy-
na, az adott szimbólumú dobott lapkákat
megkeverve új húzópaklit kell alkotni.
Fontos: Kétszemélyes játékban ez nem egé-
szen így van (l. a 14. oldalon).

 

 
 

 

• Az eddigi kezdőjátékos átadja a kezdőjátékos jelzőjét bal oldali
szomszédjának. Az új kezdőjátékostól kedve, játéksorrend szerint
számolva a 3. és a 4. játékos kap 1-1 bónusznyersanyagot: mind-
ketten elvesznek a készletből egy tetszőleges nyersanyagot, lerak-
va azt játékostáblájukra, egy ottani terület- vagy speciális lapkára.
Nem számít, milyen lapka az, és lehet már rajta egy nyersanyag
is (2-nél több nyersanyag azonban sosem lehet egy terület- vagy
speciális lapkán). A kezdőjátékos és bal oldali szomszédja nem kap
semmit. Ezután új forduló kezdődik az 1. fázissal.

 

 

A játékostáblák speciális mezői

Jutalomnyersanyag             (4 db a játékostáblán) Jutalomnyersanyag             (4 db a játékostáblán) Jutalomnyersanyag             (4 db a játékostáblán) Jutalomnyersanyag             (4 db a játékostáblán) Jutalomnyersanyag             (4 db a játékostáblán) Jutalomnyersanyag             (4 db a játékostáblán) 

Amikor a játékos lerak egy terület-
vagy speciális lapkát egy ilyen mezőre,
a készletből azonnal kap egy tetszőle-
ges nyersanyagot (
     ), amit lerak arra a terület- vagy
speciális lapkára, ami kiváltotta ezt
a hatást. (Területlapkánál nem szük-
séges, hogy az elvett nyersanyag ugyanaz legyen, mint ami a területlapka nyersanyaga).

 a készletből azonnal kap egy tetszőle-

     ), amit lerak arra a terület- vagy
/

a készletből azonnal kap egy tetszőle-

     ), amit lerak arra a terület- vagy
/

a készletből azonnal kap egy tetszőle-

     ), amit lerak arra a terület- vagy
/

     ), amit lerak arra a terület- vagy
speciális lapkára, ami kiváltotta ezt

/
a készletből azonnal kap egy tetszőle-

     ), amit lerak arra a terület- vagy
/

 

 

Manamező            (2 db a játékostáblán)Manamező            (2 db a játékostáblán)Manamező            (2 db a játékostáblán)Manamező            (2 db a játékostáblán)Manamező            (2 db a játékostáblán)Manamező            (2 db a játékostáblán)

Pontmező            (5 db a játékostáblán, annak külső, narancssárga részén)Pontmező            (5 db a játékostáblán, annak külső, narancssárga részén)Pontmező            (5 db a játékostáblán, annak külső, narancssárga részén)Pontmező            (5 db a játékostáblán, annak külső, narancssárga részén)Pontmező            (5 db a játékostáblán, annak külső, narancssárga részén)Pontmező            (5 db a játékostáblán, annak külső, narancssárga részén)

Mind a három
oszlopba fel kell
csapni 6-6 akció-
lapkát, hogy me-
gint 18 akciólap-
ka legyen az asz-
talon.

A (játéksorrend sze-
rint) 3. és 4. játékos
elvesz a készletből
1-1 nyersanya-
got, lerakva azt va-
lamelyik terület-
vagy speciális lapkájára.

 

got, lerakva azt va-
 

 
 

A játékos lerak
egy területlapkát
egy jutalomnyers-
anyagos mezőre.

 A játékos a készletből kap egy
tetszőleges nyersa-
nyagot.         Egy 
kék nyersanyagot
választ, lerakva azt
erre a területlapkára.

tetszőleges nyersa-
nyagot.         Egy 
kék nyersanyagot

  

A játékos a készletből kap egy

A játékos lerak
egy területlap-
kát egy mana-
mezőre. 

 
A játékos a készlet-
ből kap
2 manát, amiket
lerak játékostáblá-
ja manarészére.

 A játékos a készlet-

2 manát, amiket

A játékos a készlet-

2 manát, amiket
 

A játékos lerak
egy speciális
lapkát egy 
pontmezővel
szomszédosan.

A játékos a játék
végén 4 győzelmi
pontot kap
ezért a pont-
mezőért.

 
végén 4 győzelmi

 

Amikor a játékos lerak egy terület- vagy
speciális lapkát egy ilyen mezőre, azon-
nal kap a készletből 2 manát              ,
lerakva azokat játékostáblája manaré-
szére. 

Amikor a játékos lerak egy terület- vagy
speciális lapkát egy ilyen mezővel szom-
szédosan, nem történik semmi; azon-
ban a játék végén minden olyan pont-
mezőért, amellyel érintkezik terület-
vagy speciális lapkája, 4 győzelmi pon-
tot fog kapni.
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Holtverseny
Holtversenynél az a játékos győz, akinek az ebben érintettek közül több nyersanyaga van. Ha ez is egyenlő, 
ők mind győztesek.

A játék vége, értékelés
A játék a negyedik fordulóval ér véget, ebben a 3. fázis elmarad, helyette kerül sor a végső értékelésre. A vég-
ső értékelésnél minden játékos összeszámolja, mennyi győzelmi pontja van, az alábbiak szerint:
• Minden pontmező, aminek szomszédságában a játékosnak van lapkája, 4 pont ér. (Kivétel: felfedező.)
• A játéktáblán lévő minden speciális lapka győzelmi pontokat jelent (l. a 15. oldalon).
• Minden épület, amit várostábláján megépített a játékos, győzelmi pontokat jelent (l. a 16. oldalon).
• Minden személylapka, amit aktivált a játékos, győzelmi pontokat jelent (l. a 15. oldalon).
• Minden el nem költött mana 1 pontot ér. (Kivétel: kincstárnok.)
• Az el nem költött nyersanyagokért nem jár győzelmi pont! (Kivétel: kincstárnok.)
A játékos megkapja a készletből a megfelelő számú győzelmipont-jelzőt, és azokat hozzáteszi azokat, amik a
zsákocskájába voltak. A játékos összeszámolja ezeket. Az győz, aki a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte.

Három- és kétszemélyes játék

Tippek
• Célszerű (de nem előírás), hogy minden játékos más színű kezdőlapkát válasszon.
• A kék        és a fekete         nyersanyagok ritkábbak, így gyakorta érdemes ebből a kettőből választani

bónusznyersanyagot. 
 

• Érdemes személylapkákat vásárolni. Fontos: A megvásárolt személylapkát még aktiválni is kell.

Három játékos esetén a játék 3 fordulóból áll, így mindenki egyszer lesz kezdőjátékos. Minden fordulóban
mindenki 6 akciót hajt végre - ilyesformán mind a 18 felcsapott akciólapkát el fogják venni, egyet sem kell
eldobni a 3. fázisban.
Két játékos esetén a játék 4 fordulóból áll, így mindenki kétszer lesz kezdőjátékos. Minden fordulóban 
mindenki 4 akciót hajt végre. A szabályok azonban egy ponton is változnak: Az első forduló 3. fázisában
a megmaradt 10 akciólapkát nem szabad eldobni, és nem is kell felcsapni újakat; a második fordulóban eb-
ből a 10 akciólapkából lehet válogatni. A második forduló 3. fázisában a megmaradt 2 akciólapkát el kell
dobni és helyükre 18 újat kell felcsapni. Ugyancsak nem kell akciólapokat eldobni és felcsapni a harmadik
forduló 3. fázisában.

 

Péda: A játékos az alábbi győzelmi pontokat gyűjtötte:

• 2 elért pontmező                 +            =                           (4+4=8 pont)    

• 2 lerakott speciális lapka:           5 üres mező x 1 =        (5x1=5 pont) 

2 templom x 4=                           (2x4=8 pont)    

• az épületek        győzelmi pontjai =
(3+1+2+2+2+2=12 pont)

      

• aktivált hercegnő:         x 2 =                       (8x2=16 pont)   

• 2 mana              =                (1+1=2 pont) 

A játékos nyersanyagaiért             nem kap győzelmi pontokat. 

A játékos a zsákocskájából 47 győzelmi pontnyi jelzőt szór ki.  

      (30+10+5+1+1=47 pont)  
A játékosnak összesen tehát 8+5+8+12+16+2+47=98 pontja van.
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Speciális lapák
Mindegyik speciális lapkára igaz, hogy a játék végén saját magára, valamint a körülette lévő - vele szomszédos
- lapkákra/mezőkre hat.

Személylapkák

Függelék

Üres mezők
A végső értékelésnél a játékos annyi pon-
tot kap, ahány üres mező van a speciális

lapka körül (magáért a speciális
lapkáért nem jár pont).
Példa: A speciális lapka körül 5
üres mező van.
   = 5 pont

 

 
1

2
3

4
5

Foglalt mezők  
A végső értékelésnél a játékos annyiszor 2
győzelmi pontot kap, ahány terület- vagy

speciális lapka van e speciális
lapka körül - de magáért a speciá-
lis lapkáért is jár a 2 pont.
Példa: A speciális lapka körül 4
terület- vagy speciális lapka van.
   = 10 pont

 
1

2

3
4

5

Nyersanyagok 
A végső értékelésnél a játékos annyiszor 2
pontot kap, ahány nyersanyag van a spe-
ciális lapkán vagy a vele szomszédos terü-

let- és speciális lapkákon.
Példa: 6 nyersanyaga van a játé-
kosnak a speciális lapkával szom-
szédos lapkákon.

   = 12 pont

 

 

1
2

3
4

5
6

Templomok 
A végső értékelésnél a játékos minden 
templomért, ami a speciális lapkán vagy a
vele szomszédos terület- vagy speciális

lapkákon van, 4 pontot kap.
Példa: A speciális lapka körül a
játékosnak 3 temploma van.

  = 12 pont

 
 

 

Építész (2 mana)
Aktivációs költség: 1 kék, 1 szürke és
1 tetszőleges nyersanyag.
Jutalom az aktiválásért: 1 tetszőleges
nyersanyag, lerakva egy terület- vagy
speciális lapkára.
Végső értékelés: 3 pont minden lera-
kott házért (épület és templom is)

 

 
 

 

Feltaláló (2 mana)
Aktivációs költség: 1 fekete, 1 szürke és
1 tetszőleges nyersanyag.
Jutalom az aktiválásért: 1 mana, 1 me-
ző a Napsávon.
Végső értékelés: 5 pont minden lera-
kott speciális lapkáért.

 
 

 

 

Hercegnő (3 mana)
Aktivációs költség: 1 kék, 1 barna és
1 tetszőleges nyersanyag.
Jutalom az aktiválásért: 1 mező a Napsá-
von.
Végső értékelés: A Napsáv értéke x 2 pont. 

 

 

 

Térképész (2 mana)
Aktivációs költség: 1 szürke, 1 barna és
1 zöld nyersanyag.
Jutalom az aktiválásért: 1 tetszőleges 
nyersanyag, lerakva egy terület- vagy spe-
ciális lapkára.
Végső értékelés: 3 pont minden lerakott
területlapka-fajtáért (maximum tehát 15
pont).

 

 
 

 

Főpapnő (2 mana)
Aktivációs költség: 3 tetszőleges nyersa-
nyag.
Jutalom az aktiválásért: 2 mező a Napsá-
von, 2 mana.
Végső értékelés: 12 pont.

 
 

 

Prófétanő (3 mana)
Aktivációs költség: 1 kék, 1 zöld és 1 tet-
szőleges nyersanyag.
Jutalom az aktiválásért: semmi.
Végső értékelés: 2 pont minden lerakott
terület- és speciális lapkáért.

 

 
 

Felfedező (2 mana)
Aktivációs költség: 1 fekete, 1 barna és
1 tetszőleges nyersanyag.
Jutalom az aktiválásért: semmi.
Végső értékelés: A pontmezők nem 4, ha-
nem 8 pontot érnek.

 
 
 

 

Kincstárnok (4 mana)
Aktivációs költség: 1 fekete, 1 zöld és 1 
tetszőleges nyersanyag.
Jutalom az aktiválásért: semmi.
Végső értékelés: 2 pont minden nyersa-
nyagért, 1 helyett 3 pont minden manáért.
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Fordító: �aur (thaur@freemail.hu)

Obszervatórium
Költség: 1 fekete nyersanyag
Jutalom: 3 mező a Napsávon
Képesség: nincsen
Játék végén: 3 pont

 
 

 
 

Városháza
Költség: 1 barna és 1 szürke nyersanyag
Jutalom: 1 mező a Napsávon
Képesség: Minden beragyogott temp-
lomért jár plusz 3 pont.
Játék végén: 2 pont

 
 

 
  

 

Őrtorony
Költség: 1 fekete és 1 kék nyersanyag
Jutalom: 1 mana
Képesség: A Napkör (l. a 9. oldaloN) 
jutalma nem 5, hanem 10 pont.
Játék végén: 2 pont

 

 
 

 

Napszentély
Költség: 1 barna és 1 zöld nyersanyag
Jutalom: 4 mana
Képesség: nincsen
Játék végén: 3 pont

 
 

 
 
 

Erőd
Költség: 1 fekete vagy 1 kék nyersanyag
Jutalom: nincsen
Képesség: Egy templom építése mindig
1 tetszőleges nyersanyagba kerül, függet-
lenül attól, hányadik templom. A meg-
épített templomért járó mana mennyi-

 
 

 
 

sége nem változik.
Játék végén: 2 pont

 

Szent berek
Költség: 1 zöld nyersanyag
Jutalom: 2 mana
Képesség: nincsen
Játék végén: 2 pont

 
 

 
 

Nappáholy
Költség: 1 szürke nyersanyag
Jutalom: 2 mező a Napsávon
Képesség: nincsen
Játék végén: 1 pont

 
 

 
 

Raktár
Költség: 1 fekete és 1 kék nyersanyag
Jutalom: nincsen 
Képesség: Amikor a Nap beragyog egy
olyan területlapkán, amin már van egy
nyersanyag, a területlapkára rákerül egy
második nyersanyag. Egy területlapkán

 
 

 
 

 

se lehet 2-nél több nyersanyag.
Játék végén: 3 pont  

Erőmű
Költség: 1 kék nyersanyag
Jutalom: 1 mana
Képesség: A Naphengert erre a mezőre 
      kell rakni. Amikor a játékos mozgat-
ja a Napját, Napkorongjával bárhány 
mezőt léphet! Azonban: a) a játékos nem

 
 

 
Képesség: 
      kell rakni. Amikor a játékos mozgat-
ja a Napját, Napkorongjával bárhány 

 
kap pontokat a játék végén a hercegnőért, és b) a játékos
nem kap pontokat a játék közben a Napkörért.
Játék végén: 2 pont 

kap pontokat a játék végén a hercegnőért, és b) a játékos

Palota
Költség: 1 zöld, 1 szürke és 1 tetszőle-
ges nyersanyag
Jutalom: 1 mező a Napsávon, 1 mana
Képesség:       Azonnali és egyszeri - A 
játékos végrehajt egy bónuszakciót (l.
a 10-11. oldalon).
Játék végén: 2 pont

 
 

 
 

 
1 mező a Napsávon, 1 mana

Képesség:       Azonnali és egyszeri - A 
játékos végrehajt egy bónuszakciót 

1 mező a Napsávon, 1 mana
      Azonnali és egyszeri - A 

játékos végrehajt egy bónuszakciót  
 

Telekhivatal
Költség: 1 barna és 1 tetszőleges nyersa-
nyag
Jutalom: nincsen
Képesség:      Azonnali és egyszeri - A já-
tékos megkapja a húzókupac legalsó 2 
lapkáját, és ezeket le kell raknia játéktáb-
lájára. A játékos mindkét területlapkára

 
 

  
 nincsen

Képesség:      Azonnali és egyszeri - A já-
tékos megkapja a húzókupac legalsó 2 
Képesség:      Azonnali és egyszeri - A já-
tékos megkapja a húzókupac legalsó 2 

megkapja a megfelelő nyersanyagot a készletből.
Játék végén: 2 pont

 

Bazár
Költség: 1 tetszőleges nyersanyag
Jutalom: nincsen
Képesség:     Azonnali és egyszeri - a játé-
kos beadhat legfeljebb 3 manát, darabját 
4 pontért (a maximum tehát 12 pont).
Játék végén: 1 pont

 
 

 nincsen
Képesség:     Azonnali és egyszeri - a játé-
kos beadhat legfeljebb 3 manát, darabját 
Képesség:     Azonnali és egyszeri - a játé-
kos beadhat legfeljebb 3 manát, darabját 
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