2–4 játékos
13 éves kortól
45-60 perc

Játékelemek és az előkészületek
Játékelemek
48 akciólapka (4 színben, 3 különböző jellel)
104 GYP-jelző (32x1 GYP, 28x5 GYP,
32x10 GYP és 12x30 GYP)
70 nyersanyag (14-14 db zöld, barna,
szürke, kék és fekete)
30 manakő
35 fehér ház
8 karakterlapka
4
4
4
4
4
4
2

játékostábla
várostábla
játékos segédlet
sárga Napmozgás-jelző
sárga Napkorong
illusztrált zsák
kezdőjátékos-sárkány (csak 1-re
van szükség!)
36 földlapka (8-8 db: barna, szürke és
zöld, 6-6: kék és fekete)
8 bónuszlapka (2-2 db 4 különböző
típusban)

Az előkészület minden játékosszám esetén ugyanaz.

1

Válogassátok szét az akciólapkákat a jelek szerint
(nem színek szerint)!
A 3 paklit külön-külön keverjétek meg, és tegyétek őket képpel lefelé 3 húzópaklinak.
Ezután húzzátok fel az első 6 lapkát mind a 3 pakli tetejéről,
és tegyétek a megfelelő húzópaklik alá 1-1 oszlopba. Ily módon
18 akciólapka kerül felfedésre.

Húzópakli

Nyersanyagok
Területelőkészítés

Építs
templomokat/
épületeket!

Lépj a
Nappal!

8

Végül a harmadik és a negyedik játékos (a kezdőjátékoshoz viszonyítva) kap egy további általuk
választott nyersanyagot. Ezeket a nyersanyagokat a
korábban választott földlapkájukra teszik. A nyersanyag típusának nem kell megegyeznie a játékos földlapkájának típusával. Ennek a két játékosnak
most két nyersanyag van a földlapkáján. A kezdőjátékos és a második játékos nem kap semmit. Most
már kezdődhet a játék.

6

Gránit
Forrás
Bambusz

7

Válogassátok szét a bónuszlapkákat,
és tegyétek képpel felfelé a földlapkák mellé. Minden bónuszlapkatípusból 2 van a játékban.

Tegyetek 1 nyersanyagot mindegyik képpel felfelé
lévő földlapkára!

Bónuszlapkák

Vörösfenyő
Obszidián Plusz húzópakli
(földlapkák mind
Földlapkák
az 5 típusból)
(4 minden típusból)

Válogassátok szét a földlapkákat. A kezdőjátékostól kezdve minden játékos vegyen el egy általa választott földlapkát. A barnából
(vörösfenyő), a szürkéből
(gránit) vagy a zöldből
(bambusz) lehet válasz-

tani. Lehet egy másik játékoséval azonos típust választani, így többen is kezdhetik a játékot ugyanazzal a típussal.
Fontos: A játék elején nem lehet a kék

(forrás) és a fekete

(obszidián) földlapkákból választani!

A játékosok a kiválasztott földlapkájukat a saját játékostáblájuk közepére teszik, és rárakják a jelzett nyersanyagtípust.
Ezután vegyetek mindegyik földlapkatípusból 4-et, és rakjátok 5 különálló, képpel lefelé néző húzópaklinak,
melyek mindegyike egyetlen típusú földlapkát tartalmaz.
Majd keverjétek a megmaradt földlapkákat (12-t a 4 fős játékban), és tegyétek le ezeket egyetlen, képpel lefelé
néző húzópakliként.
Végül fordítsátok meg minden pakli felső lapkáját, és tegyetek mindegyikre egy hozzátartozó nyersanyagtípust.

2

2

Tegyétek a GYP-jelzőket,
a nyersanyagokat, a manaköveket és a házakat az asztalra, minden játékos számára elérhető helyre, általános
készletként.

Karakterlapkák
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Tegyétek a karakterlapkákat
az asztalra az éjjel oldalukkal
felfelé úgy, hogy minden játékos
jól láthassa őket.

GYP-jelzők
Manakövek

Nyersanyagok

4

Házak

Kapjon minden játékos…

• 1 játékostáblát, 1 várostáblát és 1 játékos segédletet, amiket tegyen maga elé.

Kezdőjátékos-sárkány
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Aki a legtöbb kontinensen járt már, az lesz a kezdőjátékos. Ő kapja a kezdőjátékos-sárkányt.
(Megjegyzés: A játék 2 sárkányt tartalmaz. A második egy tartalék, és például könyvespolcdíszként is
használható.)

Játékostábla

•

1 Napmozgás-jelzőt a Nap mozgásának
követéséhez. Ezt a játékostáblája Napsávjának
2-es számozású mezője fölé tegye minden játékos.

•

1 Napkorongot. Ezt a játékostáblája
napjellel megjelölt mezőjére tegye mindenki.
Ez a korong lesz a NAP.

1 manakövet. Ezt a saját játékostáblájának a raktárterületére tegye mindenki.
• 1 zsákot, amibe a játék során gyűjtött
GYP-jeit teszi a játékos.

•

sáv
Nap

Várostábla

3

Bevezető
Egy távoli föld magasan fekvő síkságain izgalmas versenyre készülődnek: ki emeli magasabb szintre a
társadalmát, szerez hírnevet és a népének egy megérdemelt bejegyzést a történelemben? A játékosok
főpapok szerepébe bújnak, akik apránként növelik birtokukat, terjeszkednek városaikkal, templomokat
építenek, miközben Ahau, a napisten irgalmáért imádkoznak. Ki fejleszti leghatékonyabban a társadalmát
a rendelkezésre álló rövid idő alatt?

A játék menete
A Helios játék az óramutató járása szerinti sorrendben folyik. A játék a játékosok számától függően több
fordulóból áll. A szabály és ez az összefoglaló a 4 fős játékot írja le.
A 4 fős játékban a játékosok 4 fordulót játszanak, melyek mindegyike 3 fázisból áll.
A 2 és 3 fős játékhoz a szükséges módosítások a 14. oldalon találhatóak.

Egy játékforduló
Minden forduló 3 fázisból áll:

• 1. fázis: 4 akció végrehajtása
• 2. fázis: Karakterek

4 -11. oldal
11-12. oldal

• 3. fázis: Feltöltés és bónusznyersanyagok

12-13. oldal

1. fázis: 4 akció végrehajtása
A kezdőjátékostól kezdve, az óramutató járása szerint haladva minden játékos választ
egy akciólapkát, és végrehajtja a hozzá tartozó akciót. Ez addig tart, amíg minden játékos el nem vesz 4 akciólapkát.
Mindegyik oszlopban csak a legalsó akciólapkát lehet választani.
Megjegyzés: Ha valamelyik oszlop akciólapkái elfogynak, az adott akció a forduló
hátralévő részében már nem választható.

A játékos ebből a három akciólapkából választhat egyet:
:
Ezek vannak a három oszlop alján.

Az oszlopok legalsó
Amint a játékos kiválasztott egy akciólapakciólapkái
kát, leteszi azt a saját játékostáblájára, a
vele megegyező színű terület alá. A lapkán lévő szimbólum nem befolyásolja Ha például a játékos a kék
lapkát választja,
a lapka lerakását.
Más szóval a piros lapka a saját játékostábla piros területe alá, a sárga lapka a sárga akkor azt a saját játékosterülete alá és a kék lapka a kék területe táblájának a kék területe alá teszi.
alá tehető le.
Megjegyzés: A szürke akciólapka nem felel meg egyik adott területnek sem. Ez azt jelenti, hogy a játékosok ezeket
a lapkákat a három szín bármelyike alá lerakhatják. Amikor egy játékos szürke akciólapkát választ, akkor azt a
három színes terület valamelyike alá kell raknia. Ezután már pontosan úgy működik, mint az adott szín egyik
rendes színes lapkája.
Amint a játékos letette az akciólapkát, végrehajtja a hozzá tartozó akciót.
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Melyek a választható akciók?
A játékos 3 különböző akcióból választhat:
1.Terület-előkészítés

5. oldal

2. Templom- vagy épületépítés

6-8. oldal

3. A Nap mozgatása

8-10. oldal

1. Terület-előkészítés
A terület-előkészítés során a játékos vagy egy képpel felfelé fordított
földlapkát vesz el a tetején lévő nyersanyaggal együtt vagy egy képpel
felfelé fordított bónuszlapkát.
Ez azt jelenti, hogy a játékosnak mindig valamelyik megmaradt, felfelé fordított föld- vagy bónuszlapkát kell választania. Amikor elvesz egy
lapkát, nem fordítja meg az alatta lévőt! Egyszerűen csak a választott
lapkát a saját játékostáblájához teszi.
Mire kell figyelni?
• Csak a saját játékostábla világosabb színű hatszögeire
lehet föld- és bónuszlapkát tenni. A játékos soha nem
teheti ezeket a sötét narancssárga határmezőkre!
• Egy föld- vagy bónuszlapka csak szabad, legalább egy
másik föld- vagy bónuszlapka által elfoglalt hatszöggel
határos hatszögre tehető le. A játékos soha nem
tehet le egy föld- vagy bónuszlapkát úgy, hogy az
nincs közvetlen kapcsolatban legalább egy másik,
a saját játékostábláján lévő föld- vagy bónuszlapkával.
Megjegyzés: A Nap által elfoglalt mező tiltott terület! A játékos semmit sem rakhat le az adott
mezőre, amíg a Nap ott van.

vagy

Csak a pirossal határolt
területre lehet földvagy bónuszlapkát letenni.

A játékos föld- vagy bónuszlapkát a pirossal körbekerített hatszögek bármelyikére letehet. Az összes többi
mező vagy nem szomszédos, vagy egyelőre még nem
elfoglalható.

• Nem lehet úgy letenni föld- vagy bónuszlapkát, A játékos nem tehet
hogy ezzel a Nap teljesen körbe legyen zárva.
ide földlapkát,
mivel így a Nap
körbe lenne kerítve.

Példa:
A játékos a készletből a kék „forrás” lapkát választja a rajta lévő
nyersanyaggal, és leteszi a saját játékostáblájára.
Példa:
Egy későbbi körben a játékos a „Templom” bónuszlapkát választja a
készletből, és leteszi a saját játékostáblájára.
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2. Templom- vagy épületépítés
A Templom- vagy épületépítés során a játékos elvesz egy házat a
készletből.
Templom
vagy
épület

Ezután a játékos vagy
A. templomként teszi le a saját játékostáblájára
vagy
B. épületként teszi le a saját várostáblájára.

A játékosnak ki kell fizetnie minden ház nyersanyagköltségét, függetlenül attól, hogy végül melyik típus épül majd fel. A nyersanyagokat a
saját játékostáblájáról veszi el, és visszateszi az általános készletbe.
A. 1 templom építése a saját játékostáblára
Ezzel az akcióval egy játékos pontosan 1 templomot építhet egyik, saját játékostábláján lévő föld- vagy bónuszlapkára. Ezért a templomért a játékosnak nyersanyaggal kell fizetnie. A befizetendő nyersanyagok száma
függ a játékos által eddig megépített templomok számától:
Az első templom költsége 1, a játékos által választott nyersanyag.

A második templom költsége 2, a játékos által választott nyersanyag.

A játékos megépíti az első templomát. Ez
1 általa választott nyersanyagba kerül. A
szürke gránitot választja, amit visszatesz
a készletbe.

A játékos megépíti a második templomát. Ez 2 általa választott nyersanyagba
kerül. A zöld bambuszt és a kék forrást
választja, amiket visszatesz a készletbe.

A harmadik templom költsége 3, a
játékos által választott nyersanyag.

A játékos megépíti a harmadik templomát. Ez 3 általa választott nyersanyagba kerül.

És így tovább.
Ha a játékosnak nincs elég nyersanyaga, akkor nem építhet templomot.
Amint a játékos befizette a nyersanyagokat, elvesz 1 házat a készletből, és
templomként leteszi az egyik föld- vagy bónuszlapkájára.
Megjegyzés: Soha nem lehet egyszerre nyersanyag és templom ugyanazon a
föld- vagy bónuszlapkán. Ha nyersanyag van azon a lapkán, amire a játékos
építeni szeretne, akkor először le kell vennie a nyersanyagot róla, és vissza kell
tennie a készletbe. Ezért ajánlatos előbb felhasználni a nyersanyagot, lehetőség
szerint ezzel fizetve a jelenlegi templomért.
1-nél több templom nem lehet egy adott föld- vagy bónuszlapkán. A templomoknak nem kell egymás
mellé épülniük. Bármelyik felhasználható föld- vagy bónuszlapkára épülhetnek.
Mire jók a templomok?
Amikor egy játékos egy templomot épít a saját játékostáblájára, manát
kap. A játékos elveszi a manát az általános készletből, és játékostáblájának raktárába teszi.
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A kapott mana mennyisége függ a játékos által eddig megépített templomok számától:
Az első templom 1 manakövet

ad.

A második templom 2 manakövet

ad.

A harmadik templom 3 manakövet
És így tovább.

ad.

A templomok GYP-ket is adnak, ha a nap rájuk süt. Lásd „A nap járása”, 8. oldal.
B. 1 épület építése a saját várostáblára.
Ezzel az akcióval a játékos pontosan 1 épületet építhet a saját várostáblájára.
Egy épület felépítése
Képesség
A Nap mozgási
távolságának növelése

Új mana
GyP a játék végén

Építési költség

A játékos által a játék során felépített minden épület különböző előnyökhöz (képességekhez, a Nap
mozgási távolságának növeléséhez vagy új manához) és a játék végén GYP-khez juttatja a játékost. Nem
biztosítja minden épület az összes előnyt.
Egy épület felépítéséért a játékosnak be kell fizetnie az épület nyersanyagköltségét (építési költség), mely az
épület mező alsó részén látható.
Megjegyzés: A fehér nyersanyag semleges nyersanyag. Ez bármilyen színű
nyersanyaggal kifizethető.
Arra is lehetősége van a játékosnak, hogy egy, a birtokában nem lévő nyersanyag
helyett 2 tetszőleges nyersanyaggal fizessen.

pl.

Ha a játékosnak nincs elég nyersanyaga a játékostábláján, akkor nem építheti meg az épületet.
A játékos befizeti a szükséges nyersanyagokat, és letesz
egy házat
a készletből a
kiválasztott épületmezőre,
letakarva az építési költséget. Ez
jelzi, hogy a játékos az adott
épületet már felépítette.
Az ezzel járó előnyök azonnal
elérhetőek a játékos számára.

A játékos ezt az épületet szeretné megépíteni. Fizetnie kell
1 zöld
nyersanyagot,
1 általa választottat
és
1 szürke
nyersanyagot.
Úgy dönt, hogy 2 zöld
és 1 szürke
visszatesz a készletbe.

A napsávján megfelelő számú mezőt előrelépve azonnal beállítja a Nap mozgási
távolságát.

Ezen épület megépítése után a
játékos Nap mozgási távolsága
1-gyel nő, amit azonnal jelez a
napsávján.

Elveszi az egyszeri manakőbónuszt a készletből, ha van ilyen, és a játékostáblájának
a raktárába teszi.

Kap még 1 manakövet, amit a
raktárába tesz.

nyersanyagot fizet, amiket

A választott épület képessége a 16. oldalon van részletezve.
Néhány épületnek egyszeri képessége, (ezt a
jelzi), míg a többinek állandó képessége van, vagy nincs
képessége. Minden épület képessége részletesen szerepel a 16. oldalon. A rajtuk lévő GYP-k, mint e példában
a
, csak a játék végén kerülnek kiosztásra.
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Példa:
A játékos egy raktárt szeretne építeni.
Befizet 1 kék
és 1 fekete
nyersanyagot, amit a játékostáblájáról vesz el, és visszatesz a készletbe.
Ezután lerak egy házat
a várostábláján lévő raktár építési költségére. Azonnal megkapja az épülettel járó összes előnyt (lásd 16. oldal).

3. A Nap mozgatása
A Nap mozgatása során a játékos a játékostábláján lép a Nappal, hogy nyersanyagokat termeljen, és hogy
hozzájusson a templomaiból származó előnyökhöz.
Hogy mozog a Nap?
A játékos a Napot az óramutató járása szerint 1 vagy
több mezőnyit mozgatja előre, de legfeljebb a saját
Napsávján látható maximummal.
A játék elején minden játékosnak 2 mező a maximális Nap mozgási távolsága.

A Nap az óramutató járása
szerint mozog a játékos földés bónuszlapkái körül. Mindig a játékos területével szomszédosan kell elhelyezkednie.

A Napnak mindig a korábban letett föld- és bónuszlapkák mentén kell mozognia, vagyis a Napnak mindig
szomszédosnak kell lennie legalább a játékos területének egyik oldalával.
A Nap mozoghat a játékostábla széle mentén lévő sötét
mezőkön keresztül is, amennyiben a játékos tett már le
A Nap a sötét színű
lapkát a világos színű mező szélére. (A Napnak mindig a
mezőkön is áthaladhat.
játékos régiója körül kell mozognia!)
Emlékeztető: Nem tehető föld- vagy bónuszlapka a sötét
színű mezőkre.
Mozgási távolság
napmozgásA játékos saját Napsávján lévő Napmozgásjelző mutatja
jelző
a Nap által megtehető maximális távolságot.
Maximális Nap
Megjegyzés: A játékosnak legalább 1 mezőt mindig kell
mozgási
távolság
lépnie a Nappal. A Nap nem fejezheti be a mozgását
ugyanazon a mezőn, ahonnan indult, így másodszorra is ugyanazt a hasznot hozva! A Nap mozgásának
mindig egy másik mezőn kell véget érnie.
Milyen hasznot hoz a Nap?
A Nap rásüt az összes szomAmikor a Nap befejezi mozgását, akkor rásüt az összes
szédos föld- és bónuszszomszédos templomra, föld- és bónuszlapkára. Az érintett
lapkára. Ebben az esetben
dolgok (templomok és lapkák) „fénybe borulnak”.
a piros szegéllyel körbevett mezőkre.
„Fénybe borult” földlapkák
A játékos 1 új, megfelelő színű nyersanyagot tesz
le az összes olyan üres földlapkára, amire rásüt a A Nap rásüt a fekete obszidián
Nap. Az nyersanyagokat az általános készletből földlapkára. A játékos elvesz egy fekenyersanyagot a készletből, és leveszi el. A már nyersanyaggal (akkor is, ha ez egy te
teszi
erre
a földlapkára.
bónusznyersanyag) vagy templommal rendelkező
lapkák nem kapnak nyersanyagot.
(A bónusznyersanyagokról lásd az előkészületeket a 2. oldalon, a 3. fázist a 12. oldalon, a bónusznyersanyag-mezőket a 13. oldalon és a karaktereket a 15. oldalon.)
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„Fénybe borult” templomok
Minden templom, amire rásüt a Nap, GYP-ket ad.
A játékos 1 pontot kap magáért a templomért, valamint 1 GYP-t minden további, a templomot körülvevő föld- és bónuszlapkáért.
A lapka típusa, amin a templom áll, és a környező
lapkák tartalma (pl. templom, nyersanyag, semmi)
lényegtelen. A játékos ezektől függetlenül megkapja
a GYP-t.

A Nap rásüt a templomra. A játékos
összesen 5 GYP-t kap a templomot
körülvevő föld- és bónuszlapkák után,
valamint magáért a templomért.

3
4

2
1
5

Így egy templom1-6 GYP-t érhet.
A játékos elveszi a GYP-ket az általános készletből, és beteszi a zsákjába.
„Fénybe borult” bónuszlapkák
A bónuszlapkák nem adnak semmit, amikor rájuk
süt a Nap. Ezek csak a játék végén adnak GYP-t. Lásd
az összefoglalót a 15. oldalon.

A Nap rásüt a bónuszlapkára. A játékos nem kap érte semmit.

Példa:
A játékos Napja által megtehető maximális távolság 6 mező. De a játékos
úgy dönt, hogy csak 3 mezőt lép előre a Nappal. A Nap most a kék forráslapkára süt. A játékos kap egy kék nyersanyagot.
A Nap még rásüt a zöld bambuszlapkára is, de a játékos nem kap
semmit, mivel már van egy nyersanyag az adott zöld lapkán.
A Nap mindkét templomra rásüt. A játékos kap 3 GYP-t az első templomért (1.), és 4 GyP-t a második templomért (2.). A játékos összesen 7 GyPt tesz a zsákjába..
2.

2.
1.

A Nap mozgásának különlegességei
Napforduló
A játékos GYP-t kap, amikor a Nap egy teljes kört megtesz a területén. Nem szükséges, hogy ez egyetlen kör
alatt történjen.
Más szóval, amikor a Nap
A zöld nyersanyagon
és a templomra sütő
megérkezik vagy elhagyja
napért járó GYP-n felül a játékos kap még
a játékos játékostábláján
5 GYP-t
a befejezett napfordulóért, mivel a
lévő sárga szegéllyel jelzett
mezőket, akkor fejeződik
Nap körüljárta a területét és átlépte a sárga
be egy napforduló.
szegélyes mezőket.
Ezért 5 GYP jár, amit a játékos
a zsákjába tesz.
A játékos ezeket a pontokat fordulónként csak egyszer kaphatja meg! Még akkor is csak 5 GYP
játékos egy fordulón belül kétszer is átlépte a sárgával szegélyezett

jár, ha a

mezőket.

A játékos újabb 5 GYP-t csak akkor kap, amikor a napforduló egy későbbi fordulóban is befejeződik.
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Levágás
Ha a játékos okosan építkezik,
akkor lehetősége van útrövidítést létrehozni a Napjának,
ami könnyebbé teszi a lapkáinak körbejárását.

Példa: A játékos lép a Napjával. Választhatja akár a
kék (hosszabb), akár a piros (rövidebb) utat. A kettő
kombinációja, a fehér út, szintén megengedett. A játékosnak arra is van lehetősége, hogy ezt a mozgást
több forduló alatt tegye meg.
A piros és a fehér út egyaránt megengedett, mert a
Nap mindig szomszédos legalább egy lapkával.

Zsákutca
A játékos létrehozhat zsákutcát. Egy mező akkor zsákutca, ha 6 oldalából 5-öt földvagy bónuszlapka foglal el. Vagyis csak 1 szabad oldala van.

1 szabad
oldal

Egy zsákutcában végződő folyosó is a zsákutca részének számít! Az ilyen zsákutca
több mezőnyi terjedelmű.
A játékos nem vezetheti a Napját zsákutcába! Tehát, ha zsákutcát
hoz létre, akkor a Napjának el kell mennie mellette! A játékos több
forduló alatt is befejezheti a mozgást, de a Nap soha nem léphet
be a zsákutcába.

Kivétel: A játékos lerakhat úgy egy föld- vagy
bónuszlapkát, hogy egy új zsákutca alakul ki, és
a Nap éppen benne van. Ebben az esetben, ha a
játékos a Nap mozgatását választja, akkor a
Napot a zsákutca kijárata felé kell mozgatnia. A
játékos több forduló alatt is befejezheti a Nap
kijuttatását a zsákutcából, de amint az kijutott,
soha nem léphet újra vissza. A játékos nem
változtathatja meg a Nap mozgásának irányát,
amíg az a zsákutcában van.

A Napnak
el kell
haladnia a
zsákutca
mellett.

A bónuszlapka
lerakásával
a játékos zsákutcát hoz létre. Ha
a Napot lépteti, akkor a játékosnak ki kell vezetnie azt a zsákutcából. Amikor áthalad a sárgával
szegélyezett mezőn, 5 GYP-t kap,
amit a zsákjába tesz.

Az akciófázis speciális szabályai
Kötelező végrehajtani egy akciót?
A játékos dönthet úgy, hogy nem hajt végre egy akciót, ha annak nincs értelme, vagy ha számára nincs elérhető hasznos akció. A játékosnak ettől még el kell vennie egy akciólapkát, amit lerak a megfelelő területre.

Bónuszakció
A bónuszakciónál a játékos választhat egyet a három lehetséges akcióból (terület-előkészítés, templom vagy
épületépítés, a Nap mozgatása), amit azonnal végrehajt. A játékos akkor is kiválaszthat egy akciót, ha az
összes hozzá tartozó akciólapkát már kiválasztották. A játékos soha nem vesz el akciólapkát bónuszakció
végrehajtásánál.
Megjegyzés: A játékosnak ugyanabban a fordulóban kell végrehajtania a bónuszakciót, amikor azt megkapta,
nem tartogathatja későbbre. Választhatja a bónuszakció elvesztését is, ha annak látja értelmét.

10

A játék folyamán kétféle módon lehet bónuszakcióhoz jutni.
1. Egy szín negyedik akciólapkájának lerakásakor a saját játékos-tábla alá.
Amint egy játékos letette valamelyik szín 4. akciólapkáját
(megjegyzés: a jel most nem számít) a játékostáblája alá, kap egy bónuszakciót.
Ezt a körének normál akciója után azonnal végre kell hajtania. Végül a készlet mellé
dobja a négy akciólapkát, az akciók típusa szerint szétválogatva.
2. Palota építésekor.
Amint a játékos felépíti a palotát, 1-gyel nő a Napjának a mozgási távolsága, és kap
egy manakövet a készletből. A palota képessége az, hogy ad egy egyszeri bónuszakciót, amit azonnal végre kell hajtani (
jelöli).

Az 1. fázis (4 akció végrehajtása) vége
A 4 akcióforduló alatt összesen 16 akciólapka kiválasztásával minden játékosnak volt 4 köre.
Így egy 4 fős játéknál az 1. fázis végén csak 2 akciólapka marad. A játékosok ezeket a készlet mellé teszik, az
akciók típusa szerint szétválogatva. A játékosok a saját játékostáblájukon lévő akciólapkákat nem veszik le.
Most következik a 2. fázis. A 2 és 3 fős játék változtatásai a 14. oldalon találhatóak.

2. fázis: Karakterek
Ebben a fázisban a játékosok karaktereket fogadhatnak fel és/vagy aktiválhatják őket.
Egy karakterlapka felépítése
A karakter felfogadási
költsége
Nap mozgási
távolságának
növelése

Bizonyos dolgokért a
játék végén járó GYP
Új mana

Aktiválási költség

Inaktív (éjjel oldal)

Aktív (nappal oldal)

A legtöbb manával rendelkező játékos kezd. A körében a játékos:
• felfogadhat és kijátszhat 1 karaktert
és/vagy
• karaktereket aktiválhat.
Ha a manát nézve holtverseny van, akkor közülük a körsorrend szerint a kezdőjátékoshoz legközelebb lévő játékos kezd. A játékos eldöntheti a fenti akciók
végrehajtási sorrendjét, ez azt jelenti, hogy felfogadhat egy karaktert és azonnal
aktiválhatja is ugyanazt a karaktert. Ha a játékos befejezte a körét, az óramutató járása szerint következő játékos kezdi el a körét.
Hogy lehet egy karaktert felfogadni?
A játékos az összes megmaradt elérhető karakter közül választhat. Minden
karakternek van egy felfogadási költsége, ami a lapka tetején látható.
Ez 2-4 mana lehet. A játékos a karakter felfogadásakor befizeti a jelzett
manamennyiséget, visszatéve azt a készletbe. Ezután a felfogadott
karaktert (még az éjszaka oldalával felfelé) a játékostáblája mellé teszi.
Megjegyzés: A karakter képességei csak akkor elérhetőek, ha már aktivált!
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Hogy lehet egy karaktert aktiválni?
Karaktereket csak a karakterfázis alatt lehet aktiválni. A játékosnak először fel kell fogadnia egy karaktert,
hogy azt aktiválhassa.
Minden karakter aktiválási költsége A játékos például ezt a kaa lapka aljára van nyomtatva. Min- raktert szeretné felfogadni.
den karakter költsége 3 nyersanyag. Fizetnie kell 1 fekete
,
A játékos a karakter aktiválásához
1 tetszőleges
kifizeti a jelzett nyersanyagokat, és
és 1 szürke
nyersanyagot. Visszatesz 1 fekete
, 1 zöld
visszateszi a készletbe.
és 1 szürke
nyersanyagot a készletbe.
Megjegyzés: A fehér nyersanyag semleges nyersanyag. Ez bármilyen színű
nyersanyaggal kifizethető.
Arra is lehetősége van a játékosnak, hogy egy, a birtokában nem lévő nyersanyag
helyett 2 tetszőleges nyersanyaggal fizessen.

pl.

Végül a karakterlapot átfordítja
az éjjel oldaláról a nappal olda- A játékos a feltalálót az
lára. Ez mutatja, hogy a karak- éjjel oldaláról a nappal
oldalára fordítja. A feltater aktív.
láló most már aktív.
A napsávján megfelelő számú
2-vel növeli a Nap mozmezőt előrelépve azonnal beálgási távolságát a napmozlítja a Nap mozgási távolságát.
gásjelzővel. Kap 1 maElveszi az egyszeri manakőbónát, amit a raktárterületére tesz.
nuszt a készletből, ha van ilyen,
Még majd GYP-t is kap a játék végén, lásd a 15. oldalon.
és a játékostáblájának a raktá
rába teszi.
Az aktivált karakterek a játék végén bizonyos dolgokért GYP-ket adnak, lásd 15. oldal.
Megjegyzés: A játékos a körében csak 1 karakterlapkát vehet, de többet is aktiválhat. Amikor újra a játékos köre
következik, akkor megint vehet 1 karaktert és/vagy aktiválhat több lapkát.
A játékosok addig folytatják ezt, amíg egy játékos sem akar már felfogadni és/vagy aktiválni újabb karaktert.
A játékos ily módon egynél több karaktert is felfogadhat vagy aktiválhat ebben a fázisban.
A forduló utolsó fázisa következik.

3. fázis: Feltöltés és bónusznyersanyagok
Miután minden játékos felfogadott és/vagy aktivált karaktereket, a forduló vége következik, a 3. fázis.
Mire kell figyelni a feltöltés során?
• Távolítsátok el a játékból az összes, a forduló alatt ki nem választott földlapkát. Fordítsatok fel új földlapkákat úgy, hogy újra legyen minden típusból 1 elérhető földlapka. Ezután fordítsátok meg az extra pakli
legfelső földlapkáját. Tegyétek rá a
Minden típusból 1 földmegfelelő nyersanyagokat a 6 képpel
lapka érhető el minden
felfelé fordított földlapkára.
fordulóban.
• A bónuszlapkák maradnak, ahol voltak. Valamint 1 plusz földCsak a megmaradt bónuszlapkák lesznek lapka is elérhető a plusz
Plusz
elérhetőek a következő fordulóban.
pakli
pakliból, amiben minden
típusú földlapkából van.
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• Fordítsatok fel új akciólapkákat. Húzzatok 6
akciólapkát a 3 húzópakli mindegyikéből, így
összesen 18 új akciólapka lesz felfordítva.
Lásd a 2. oldal előkészületeinél is. Ha nem
marad elég akciólapka, akkor keverjétek meg
a megfelelő pakli dobott lapkáit, új húzópaklit alkotva.
Megjegyzés: A 2 és 3 fős játék módosításai a
14. oldalon vannak.
•

Fordítsatok fel 6 új
akciólapkát minden
típusból, így összesen
18 felfedett akciólapka lesz.

Az eddigi kezdőjátékos a kezdőjátékossárkányt adja át a tőle balra lévő játékosnak.
A harmadikként és negyedikként sorra kerülő
játékos (a kezdőjátékoshoz képest) kapjon 1 további általa választott
bónusznyersanyagot. Ezeket a nyersanyagokat a korábban letett
föld- vagy bónuszlapkákra tegyék. Nem számít, hogy a választott
lapkán van már nyersanyag vagy nincs. A játékosnak soha nem
lehet kettőnél több nyersanyaga egy föld- vagy bónuszlapkán sem.
A kezdőjátékos és a második játékos semmit sem kap.

Most már kezdődhet az új forduló az 1. fázissal.

A harmadikként és negyedikként
sorra kerülő játékos
kap 1 bónusznyersanyagot, itt például
kéket,
amit egy
korábban letett földvagy bónuszlapkára rak.

A játékostáblák speciális elemei
Bónusznyersanyag-mező

(4 db játékostáblánként)

Amikor egy játékos egy föld- vagy
bónuszlapkát egy bónusznyersanyagmezőre tesz le, akkor azonnal kap a
készletből 1 általa választott nyersanyagot ( / / / /
),
amit az újonnan letett lapkára rak. A
választott nyersanyag színének nem kell
egyeznie a letett földlapka színével.
Manamező

Választ egy tetszőleges nyersanyagot, ebben az
esetben a kéket
,
amit az újonnan
letett földlapkára
rak.

(2 db játékostáblánként)

Amikor a játékos egy föld- vagy bónuszlapkát egy manamezőre tesz le,
akkor azonnal kap 2 manakövet
a készletből, amiket a saját
raktárterületére rak.
Sarokmező

A játékos letesz egy
földlapkát egy bónusznyersanyag-mezőre.

A játékos letesz
egy földlapkát
egy manamezőre.

Kap 2 manakövet
a készletből,
amiket a saját
raktárterületére
rak.

(5 db játékostáblánként)

A játék végén minden sarokmező, ami
szomszédos egy föld- vagy bónuszlapkával, 4 GYP-t jelent a játékosnak.

A játékos egy
sarokmezővel
szomszédosan
tesz le egy bónuszlapkát.
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4 GYP-t
kap
a játék végén a sarokmezőért.

A játék vége és a pontozás
A játék összesen 4 fordulóból áll. A befejező forduló 3. fázisa (Feltöltés és bónusznyersanyagok) helyett a végső pontozás következik. Minden játékos összeszámolja a GYP-jeit:
• Minden sarokmező, ami egy föld- vagy bónuszlapkával szomszédos, 4 GYP-t ér (kivétel: Felfedező, lásd 15. oldal).
• Minden bónuszlapka GYP értéke függ a játékostáblán való elhelyezkedésétől, lásd 15. oldal.
• A játékosok várostábláján lévő minden épület GYP értéke a táblára van nyomtatva.
• Minden aktivált karakter GYP-t ér, lásd 15. oldal.
• Minden megmaradt manakő 1 GYP-t ér (kivétel: Kincstáros, lásd 15. oldal).
• A megmaradt nyersanyagok nem érnek semmit (kivétel: Kincstáros, lásd 15. oldal).
A játékosok a kiszámolt GYP-ket elveszik GYP-jelzők formájában, és a zsákjukba rakják. Ezután megszámolják a
zsákjukban lévő összes GYP-t. A legtöbb GYP-vel rendelkező játékos a győztes.
Példa: A játékosnak van:
• 2 elért sarokmezője

+

• 2 bónuszlapkája:
•

=

5 üres mező x 1 GyP =

2 temploma x 4 GYP

(4+4=8 GYP)
(5x1 VP=5 GYP)
(2x4 GYP=8 GYP)

• épülete
GYP-kkel
(3+1+2+2+2+2=12 GYP)
• aktivált hercegnő:
• 2 Mana:

×2 GYP=
=

(8x2 GYP=16 GYP)

(1+1=2 GYP)

A megmaradt nyersanyagokért nem kap semmit:
47 GYP-t gyűjtött a játék alatt:
(30+10+5+1+1=47 GYP)
Így az összes GYP-je: 12+8+5+8+16+2+47=98 GYP.

Holtverseny
Holtverseny esetén a holtversenyben álló játékosok közül az nyer, akinek több nyersanyaga maradt. Ha még mindig
holtverseny van, akkor több győztes lesz.

Módosítások 2 és 3 játékos esetére
A 3 fős játékban csak 3 forduló van. Ez azt jelenti, hogy minden játékos pontosan egyszer lesz kezdőjátékos. Minden
játékosnak fordulónként 6 köre van, így a 18 elérhető akciólapka mindegyike ki lesz választva.
A 2 fős játékban 4 forduló van. Ez azt jelenti, hogy minden játékos kétszer lesz kezdőjátékos. Minden játékosnak
fordulónként 4 köre van. A kijátszott és feltöltött lapkák száma a következők szerint változik:
Az 1. és a 3. fordulóban a 18 akciólapkából 8-at vesznek fel a játékosok. A megmaradt 10 lapkát nem kell eltávolítani
az akciófázis végén. A 2. és 4. fordulóra így marad 10 akciólapka, ezért nem kell az 1. és a 3. forduló 3. fázisában
feltölteni az akciólapkákat. A 2. és 4. fordulóban a 10 lapkából 8 ismét kiválasztásra kerül, a maradék 2 dobásra kerül az
akciófázis végén. Így csak a 2. forduló 3. fázisában kell újratölteni 18 lapkával az akciólapka-oszlopokat.

Tippek
• Nem jó ötlet, hogy minden játékos ugyanazzal a nyersanyaggal kezdje a játékot!
• A kék
és a fekete
nyersanyag ritkább. Általában jó ötlet ezekből venni bónusznyersanyagként.
• Karakterek felfogadása jó döntés. Nem szabad elfelejteni, hogy aktiválni kell őket a GYP-kért.
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Bónuszlapkák, karakterek és épületek
A bónuszlapkák
Minden bónuszlapka értékelésénél saját magán kívül a szomszédos mezők is részt vesznek az értékelésben.
Előkészített terület
A végső pontozás során a játékos 2 GYP-t kap
ezért a bónuszlapkáért és minden szomszédos
föld- vagy bónuszlapkáért.

Üres mezők
A végső pontozás során a játékos 1 GYP-t kap
minden szomszédos üres mező után. Maga a
bónuszlapka nem számít üres me2
zőnek.
3
5 szomszédos üres mező van.

1

5

4

3

A játékos pontja 5x1 GYP=5 GYP
.

2

Nyersanyagok
A végső pontozás során a játékos 2 GYP-t kap
minden, a bónuszlapkán lévő vagy azzal szomszédos nyersanyag után.
3
4
2
1

5
6

4
1

5

Összesen 5 szomszédos föld- és bónuszlapka van (beleértve magát a bónuszlapkát is). A játékos pontja: 5 x 2 GYP
= 10 GYP

Templomok
A végső pontozás során a játékos 4 GYP-t kap
minden, a bónuszlapkán lévő vagy a bónuszlapkával szomszédos templomért.
Összesen 3 templom van a szomszédos
mezőkön. A játékos pontja: 3 x 4 GYP
= 12 GYP
.

Összesen 6 nyersanyag van a szomszédos föld- és bónuszlapkákon. A
játékos pontja: 6 x 2 GYP = 12 GYP
.

A karakterlapkák (GYP = győzelmi pont)
Építész (felfogadási költség = 2 Mana)
Aktiválási költség: 1 kék, 1 tetszőleges és
1 szürke nyersanyag.
Aktiválási képesség: 1 bónusznyersanyag
lerakva egy föld- vagy bónuszlapkára.

Jósnő (felfogadási költség = 3 Mana)
Aktiválási költség: 1 kék, 1 tetszőleges és
1 zöld nyersanyag..
Aktiválási képesség: Nincs
Játék végi GYP: 2 GYP minden egyes
föld- és bónuszlapkáért.

Játék végi GYP: 3 GYP minden egyes
házért (templom vagy épület).
Feltaláló (felfogadási költség = 2 Mana)
Aktiválási költség: 1 fekete, 1 tetszőleges
és 1 szürke nyersanyag.
Aktiválási képesség: +2 Nap mozgási távolság, 1 Mana.
Játék végi GYP: 5 GYP minden egyes bónuszlapkáért.

Térképész (felfogadási költség = 2 Mana)
Aktiválási költség: 1 szürke, 1 barna és 1
zöld nyersanyag.
Aktiválási képesség: 1 bónusznyersanyag
lerakva egy föld- vagy bónuszlapkára.
Játék végi GYP: 3 GYP minden különböző földlapkáért (maximum 15 GYP).

Papnő (felfogadási költség = 2 Mana)
Aktiválási költség: 3 tetszőleges nyersanyag.
Aktiválási képesség: +2 Nap mozgási távolság 2 Mana.
Játék végi GYP: 12 GYP.

Hercegnő (felfogadási költség = 3 Mana)
Aktiválási költség: 1 kék, 1 tetszőleges és
1 barna nyersanyag.
Aktiválási képesség: +1 Nap mozgási távolság
Játék végi GYP: Nap mozgási távolság x
2 GYP.

Felfedező (felfogadási költség = 2 Mana)
Aktiválási költség: 1 fekete, 1 tetszőleges
és 1 barna nyersanyag.
Aktiválási képesség: Nincs.
Játék végi GYP: 4 GYP helyett 8 GYP minden
elért sarokmező után (lásd 13. oldal).

Kincstáros (felfogadási költség = 4 Mana)
Aktiválási költség: 1 fekete, 1 tetszőleges és
1 zöld nyersanyag.
Aktiválási képesség: Nincs.
Játék végi GYP: 1 GYP helyett 3 GYP minden
megmaradt mana után, és 2 GYP minden
megmaradt nyersanyag után.
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A várostábla épületei
Csillagvizsgáló
Költség: 1 fekete nyersanyag.
Jutalom: +3 Nap mozgási távolság.
Képesség: Nincs.
Játék végi GYP: 3 GYP.

Szentély
Költség: 1 barna és 1 zöld nyersanyag.
Jutalom: 4 Mana.
Képesség: Nincs.
Játék végi GYP: 3 GYP.

Naplak
Költség: 1 szürke nyersanyag.
Jutalom: +2 Nap mozgási
távolság. Képesség: Nincs.
Játék végi GYP: 1 GYP.

Megszentelt liget
Költség: 1 zöld nyersanyag.
Jutalom: 2 Mana.
Képesség: Nincs.
Játék végi GYP: 2 GYP.

Erőmű
Költség: 1 kék nyersanyag.
Jutalom: 1 Mana.
Képesség: Lépj a napmozgásjelzővel a
mezőre. Annyit léphetsz a Nappal,
amennyit szeretnél. Nem jár GYP a teljes
napforduló
után! Lásd 9. oldal.
Játék végi GYP: 2 GYP.
Városháza
Költség: 1 barna és 1 szürke nyersanyag.
Jutalom: +1 Nap mozgási távolság.
Képesség: Plusz 3 GYP minden fénybe
borult templomért.
Játék végi GYP: 2 GYP.
Citadella
Költség: Vagy 1 fekete vagy 1 kék
nyersanyag.
Jutalom: Nincs.
Képesség: A templomépítés mostantól
csak 1 általad választott nyersanyagba
kerül.

Bazár
Költség: 2 tetszőleges nyersanyag.
Jutalom: Nincs.
Képesség: : Azonnal átalakít legfeljebb 3 manát, manánként 4 GYP-re.
Maximum 12 GYP-hez lehet jutni így.
Játék végi GYP: 1 GYP.
Raktár
Költség: 1 fekete és 1 kék nyersanyag.
Jutalom: Nincs.
Képesség: Amikor a nap rásüt a földlapkákra, akkor tehetsz egy második nyersanyagot olyan földlapkákra, amiken már
van egy. Soha nem lehet 2-nél többnyersanyag egy földlapkán.
Játék végi GYP: 3 GYP.
Birtokintéző
Költség: 1 barna és 1 tetszőleges nyersanyag
Jutalom: Nincs.
Képesség:
: Azonnal húzd fel a plusz
pakli két alsó földlapkáját, és 1-1 hozzátartozó nyersanyaggal együtt tedd a játékostábládra.
Játék végi GYP: 2 GYP.

Játék végi GYP: 2 GYP.
Óratorony
Költség: 1 fekete és 1 kék nyersanyag.
Jutalom: 1 Mana.
Képesség: 5 GYP helyett 10 GYP a napfordulóért.
Játék végi GYP: 2 GYP.

Palota
Költség: 1 zöld, 1 tetszőleges és 1 szürke
nyersanyag.
Jutalom: +1 Nap mozgási távolság,
1 Mana.
Képesség:
: Azonnal hajts végre
egy bónuszakciót, lásd 10-11. oldal.
Játék végi GYP: 2 GYP.
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