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Bevezetés

  Tartozékok

   Áttekintés

Az emberiség még a gyermekkorát éli: kislétszámú hordiái most telepednek meg
laz erdőkben, a tundrán, a tengerparton, a homok- és a jégsivatagokban. Nincs
egyetlen, egész kontinensre kiterjedő civilizáció, csak a lakott területek szigetei. 
A hordák azonban gyakran otthagyják otthonaikat, hogy felfedezzék a lakatlan 
vidékeket, és hogy más hordákkal találkozva megosszák egymással kultúrájukat 
és tudásukat.

Az Iwari meglehetősen absztrakt euró, ahol mind egy-egy hordát irányítotok,
amelyek településeket hoznak létre mind az öt tereptípuson, mindenütt a 
többség megszerzésére törekedve.

szabályfüzet

40 műanyag totem (8-8 játékosszínenként)

57 terepkártya
13 tundra (vörös), 12 erdő (zöld), 11 jégsivatag (kék), 

11 tengerpart (sárga), 10 homoksivatag (narancssárga)

a kezdőjátékos bábuja,
egyben pontozóbábu

          4 blokkolókorong

          kétoldalas játéktábla

       kétoldalas ponttábla

105 fasátor (21-21 játékosszínenként)

        12 pontozáskorong

         5 50/100-as pontkorong

6 fa tulajdonságjelző 5 segédletlap
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1) Döntsétek el, a játéktábla melyik oldalán játsztotok, és azzal felfelé rakjátok ki
      a játéktáblát az asztal közepére.

2) A ponttáblát rakjátok le a játéktábla mellé.

3) Mind válasszatok magatoknak egy színt és vegyétek magatok elé e szín sátrait
      és totemjeit; sátraitokból egyet mind rakjatok le a ponttábla 0-s mezőjére. Ha
      csak ketten játszotok, válasszatok egy harmadik játékosszínt és annak tarto-
      zékait rakjátok le a játéktábla mellé (a kétszemélyes játék speciális szabályait
      a 6. oldalon találjátok).

4) Annak függvényében, hányan is vagytok, egyes kapcsolódási pontokat járha-
      tatlan hegyek zárnak le. A táblán négyféle szimbólum jelöl egyes kapcsolódási
      pontokat                       , mindegyik ilyen szimbólumhoz két kapcsolódási pont
      tartozik. A hegyek (azaz a blokkolókorongok) lerakásánál az adott ikon kap-
      csolódási pontjai közül véletlenszerűen kiválasztotok egyet, oda kerül le a ko-
      rong. A hegyekkel blokkolt kapcsolódási pontokért nem járnak majd pontok 
      a játék végén. A játékosszám függvényében a blokkolások:

5) Az kezd, aki a legtöbbet utazta közületek; ő megkapja a kezdőjátékos bábuját
     (ami egyben a kapcsolatok pontozóbábuja is).

6) Ha öten vagytok, a teljes paklit használjátok.
      Ha négyen játszotok, minden színből 1 kártyát rakjatok vissza a dobozba.
      Ha hárman vagy ketten, minden színből 2 kártyát rakjatok vissza a dobozba.

7) A paklit keverjétek meg és mind húzzatok fel a kezetekbe három kártyát. A
     paklit utána rakjátok le képpel lefelé a játéktábla mellé, majd csapjatok fel a 
     húzópakli tetejéről a pakli mellé 4 kártyát.

játékosok
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Ha már jól ismeritek a játékot, a húzópakli megkeverése után előbb
csapjátok fel a 4 kártyát, és utána kapjátok meg kezdőkártyáitokat. Fordított
játéksorrendben húzzatok és a felcsapott lapok közül válogassatok össze ma-
gatoknak 3-3 kártyát; mindig, amikor valamelyikőtök végzett, az elvettek he-
lyére új lapokat csapjatok fel a pakli tetejéről.
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A játéktábla

A játék menete

Kártyakijátszás

A táblán Iwari földje látható, amelyet számos terület alkot; minden terület az öt
tereptípus egyikébe tartozik.

Minden területen van több kisebb és egy nagy kör. A kisebb körökre tudjátok le-
rakni sátraitokat, a nagy körökre pedig - egymás tetejére - totemjeiteket.

A kezdőjátékos, majd utána mindig az előző aktív játékos bal oldali szomszédja
cselekszik, míg a játék véget nem ér. Az aktív játékos két lehetőségből választ:

1) Kijátszik a kezéből legfeljebb három kártyát, hogy lerakjon sátrakat és/vagy
     totemeket a játéktáblára; végül kiegészíti a kezét három kártyára.

2) Eldob egy kártyát és húz helyette egy másikat.

Ha kifogy a húzópakli, értékelésre kerül sor. Amikor először fogy ki a pakli, 
csak a sátortöbbségekért kaptok pontokat. Ezután a dobott lapokat megkeverve
alkossatok új húzópaklit. Amikor másodszor is kifogy a pakli, megint pontokat
kaptok a sátortöbbségéért, valamint most már a totemkapcsolatokért és a tele-
pülésekért is, és ezzel a játék véget is ér.

Aki épp soron van, az kijátszhat a kezéből leg-
feljebb 3 terepkártyát, hogy bábukat (sátrakat,
totemeket) rakjon le a játéktáblára. A kijátszott
kártyák ikonjai (színe) határozza meg, hová le-
het lerakni ezeket a bábukat.

Az aktív játékos, miután lerakta bábuit, kiját-
szott lapjait maga elől a dobott lapokhoz rakja.

A szomszédos területek közötti számok a kapcsolódási pontok.
A játék végén a számok sorrendjében fogjátok ezeket kiértékelni.

erdő (zöld) tengerpart
(sárga)

tundra (vörös) jégsivatag
(kék)

homoksivatag
(narancssárga)

Bábuk lerakása
Bábuk (sátrak és totemek) lerakásánál az alábbi szabályokat kell betartanotok:

• Minden kijátszott kártya egy bábu lerakására jogosíthatna, azonban...

• Az aktív játékos körében egyetlen egy területre rakhat le bábut vagy bábukat;
    e terület típusát kijátszott terepkártyája, -kártyái határozzák meg.

• Felfedezetlen (sátor nélküli) területre csak egyetlen sátor rakható le.

• Felfedezett területre - ahol már van legalább egy bármilyen színű sátor -
    legfeljebb két bábu rakható le (2 sátor / 2 totem /1-1 sátor és totem).

• Két kijátszott azonos színű terepkártya mindig dzsóker - azaz egy darab tetsző-
    leges színű terepkártyának számít.

A 3-2-1-es aranyszabály: A soron lévő játékos legfeljebb 3 kártya kijátszá-
sával legfeljebb 2 bábut rakhat le 1 területre.

vagy
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E példában a (kék) jégsivatagban a 
vörös törzsnek van a legtöbb sátra:
három, vagyis e területen legfeljebb
három totem lehet.
Egy későbbi körében a vörös törzs
lerak még egy sátrat erre a jégsi-
vatagra, és akkor már négy össze-
sen négy totem lehet a területen -
a vörös törzs azonnal ki is használ-
ja a kínálkozó alkalmat, és még
ebben a körében lerakja oda egy
totemjét (a 3-2-1-es szabály alap-
ján erre lehetősége van).

A sátrak, illetve a totemek lerakására az alábbi speciális szabályok is vonatkoznak:

Sátor csak sátorhelyre (a területeken a kisebb körök) rakható le.

Egy sátorhelyen csak egy sátor lehet.

Ha egy terület összes sátorhelye foglalt, arra a területre többé nem
rakható le sátor.

Totem csak totemhelyre (a területen az egyetlen nagyobb kör) rak-
ható le.

Egy totemhelyen több totem is lehet egymáson.

Totemszabály: Egy adott területen összesen annyi totem lehet - bármilyen
színűek -, ahány sátra van ezen a területen annak a játékosnak, akinek e terü-
leten a legtöbb sátra van. Ennélfogva nem rakható le totem olyan területre, 
ahol még egyetlen sátor sincsen.

Kártyahúzás
Az aktív játékos csak köre legvégén, a lerakások befejezése után egészíti a kezében
lévő kártyákat háromra.

Ilyenkor egyaránt húzhattok lapokat a pakli tetejéről és elvehettek lapokat a fel-
csapott kártyák közül, tetszőlegesen kombinálva ezeket.

Az elvett felcsapott kártyák helyére azonban csak azután csaptok fel újakat, hogy 
az aktív játékos befejezte a kártyahúzást, és ezzel a körét.

A felcsapott kártyák pótlása után az eddigi aktív játékos bal oldali szomszédja lesz
az aktív játékos, az ő köre kezdődik.

Lerakható totem olyan területre, 
ahol már nincs üres sátorhely - de
persze csak akkor, ha az ottani sá-
tortöbbség alapján erre még van
lehetőség.
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A sátrak kiértékelése

Kétszemélyes játék

Lássuk ezt a példát!

• E (narancssárga) homoksivatagban a vörös 
   törzsnek van a legtöbb sátra, ezért annyi
   pontot kap, ahány sátor van itt összesen:
   7 pontot.

• A második legtöbb sátra a kék törzsnek van
   itt, és annyi pontot kap, ahány sátra van a legtöbb sátorral bíró, vagyis a vö-
   rös játékosnak: 3 pontot.

• A harmadik legtöbb sátra a sárga és a zöld törzsnek van, 1-1 sátorral. Mind-
   két törzs annyi pontot kap, ahány sátra van a második legtöbb sátorral bíró,
   vagyis a kék játékosnak: 2 pontot.

A pontozáskorongok segítségével kövessétek számon, mely területeket értékelté- 
tekmár ki, mindig lerakva egyet az éppen kiértékelt területre. A kiértékelés végén
vegyétek le a játéktábláról az összes pontozáskorongot.

Minden területen az a játékos, akinek ott a legtöbb sátra van, annyi pontot 
kap, ahány sátor van összesen ezen a területen (a színűk lényegtelen).

Minden területen az a játékos, akinek ott a második legtöbb sátra van, annyi 
pontot kap, ahány sátra van ott a legtöbb sátorrral bíró játékosnak.

Minden területen az a játékos, akinek ott a harmadik legtöbb sátra van, annyi 
pontot kap, ahány sátra van ott a második legtöbb sátorrral bíró játékosnak.

Minden területen az a játékos, akinek ott a negyedik legtöbb sátra van, annyi 
pontot kap, ahány sátra van ott a harnadik legtöbb sátorrral bíró játékosnak.

Minden területen az a játékos, akinek ott az ötödik legtöbb sátra van, annyi 
pontot kap, ahány sátra van ott a negyedik legtöbb sátorrral bíró játékosnak.

Nem kaphat pontot egy területen az a játékos, akinek ott egyáltalán nincs sátra.

Sátoregyenlőség esetén, bármelyik helyen, az ebben érintettek megkapják a fen-
ti szabályok szerint nekik járó teljes pontmennyiséget. A többiek is a fenti szabá-
lyok szerint kapnak pontokat ottani sátraik után, nem “esik ki” pozíció.

Ilyenkor van egy harmadik, kettőtök által közösen irányított törzs is.

Az aktív játékos normál akciója után, de még a kártyahúzás előtt a közös törzzsel
is cselekszik; ehhez legalább egyet fel kell használnia a kezében maradt kártyák
közül. Ha az aktív játékosnak normál akciója után egy kártya sem maradt a kezé-
ben, akkor nem cselekszik a közös törzzsel.

Célszerű olyan akciót végrehajtanotok a közös törzzsel, amely elősegíti saját stra-
tégiátokat; de ez a törzs magának gyűjti a pontjait. Előfordulhat, hogy e játék 
végén e közös törzsnek van a legtöbb pontja; ez esetben mindketten veszítettetek.

Pontozás az utazás felénél
Az első pontozásra azután kerül sor, hogy először fogyott ki a húzópakli. Az első
pontozás az alábbi lépésekből áll:

• A játék azonnal félbeszakad, és a dobott lapokat megkeverve alkossatok új
   húzópaklit. Ha az aktív játékos húzása közben fogy ki a pakli úgy, hogy még
   húznia kell, először befejezi a húzást az új pakliból, kiegészítve három kártyára
   a kezét, és csak ezután kerül sor a pontozásra.

• Csak a sátrakat értékelitek ki.

• A totemekért és a településekért nem járnak pontok.

• A pontozás befejeztével a játék ott folytatódik, ahol félbeszakadt.
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Példa a totemek kiértékelésére:

Most épp a 7-es kapcsolat kiértékelése zajlik. A kék jégsivatagban a kék és a sár-
ga törzsnek is totemtöbbsége van, a vörös tundrán azonban csak a sárga törzs-
nek van totemtöbbsége.

Minthogy a sárga törzsnek totemtöbbsége van mindkét érintett területen, a sár-
ga játékos pontokat kap a kapcsolatért, méghozzá 5 pontot (mivel a két terüle-
ten összesen 5 totem van). A kék törzs nem kap egy pontot sem ezért a kapcso-
latért, hiszen csak az egyik érintett területen van totemtöbbsége, nem mindket-
tőn.

A települések kiértékelése
Településnek azt nevezzük, ha egyazon törzsnek legalább
4 sátra megszakítás nélkül össze van kötve utakkal. A te-
lepülések átléphetik a területhatárokat. Minden település 
annyi pontot ér, ahány sátor alkotja.

Pontozás az utazás végén

A totemek kiértékelése

A játék vége

A játék végi pontozásra azután kerül sor, hogy másodjára is kifogyott a húzópakli,
vagy azután, hogy valaki kifogyott a sátrakból:

• Azonban az adott forduló még befejeződik, vagyis a kezdőjátékos jobb oldali 
   szomszédja fejezi be a játékot, így mindenkire ugyanannyiszor kerül rá a sor.

• A sátrakat, a totemeket és a településeket egyaránt kiértékelitek.

• A játék ezzel véget is ért.

Nem önmagukban járnak pontok a totemekért, hanem a kapcsolatokért, a két
szomszédos területen lévő totemekért. Totemkapcsolatért csak akkor jár a pont,
ha mindkét területen az adott játékosé a totemtöbbség; ha a legtöbb totem tekin-
tetében egyenlőség van, minden érintett játékosnak totemtöbbsége van.

Ha valakinek mindkét szomszédos területem totemtöbbsége van, a két területen
lévő összes totemért - azok színétől függetlenül - 1-1 pontot kap.

A totemkapcsolatokat a kapcsolódási pontok sorrendjében értékeljétek ki, a ki-
sebb számoktól haladva a nagyobbak felé.

A pontozóbábut (a kezdőjátékos bábuját) rakjátok le az 1-es kapcsolódási pont-
ra és értékeljétek ki azt a kapcsolatot. Utána rakjátok át a bábut a 2-es kapcsoló-
dási pontra és azt értékeljétek ki, onnét rakjátok át a 3-as kapcsolódási pontra, 
és így tovább, míg az összes kapcsolatot ki nem értékelitek.

Az utolsó kapcsolat kiértékelése után levehetitek a pontozóbábut a játéktábláról.

Az győzött, aki a legtöbb pontot gyűjtötte. Holtversenynél az ebben érintettek kö-
zül az a győztes, akinek több felhasználatlan tartozéka (sátor és totem) maradt.
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A játék végi pontozásnál a tulajdonságok megsokszorozzák a sátraékért vagy a to-
temekért járó pontokat, annak függvényényében, hány és milyen tulajdonsággal 
bír az éppen kiértékelendő terület.

Bizonyos célok teljesítése után rakhattok le tulajdonságjelző-
ket a játéktáblára, e jelzők saját lerakási szabályai szerint.

Azt még a játék kezdete előtt döntsétek el, hány és melyik
tulajdonsággal fűszerezitek meg az alapjátékot.

Tulajdonságok

Összetartozás: Az első két olyan játékos, aki létrehoz telepü-
lést, a létrehozás után lerakhat egy összetartozásjelzőt az egyik
olyan területre, amelyre kiterjed a települése.

Szorzó: Sátrakért járó pontok.

Becsületesség: Az első játékos, akinek egy szárazföldi kapcso-
latnál totemtöbbsége lesz, erre a kapcsolatra, a számra lerakhat-
ja a becsületességjelzőt.

Szorzó: Totemekért járó pontok.

Kíváncsiság: Az első két olyan játékos, aki egy már felfedezett 
terület utolsó sátorhelyére rakja le sátrát, bármelyik területre 
lerakhat egy kíváncsiságjelzőt, kivéve arra az egy területre, aho-
vá épp lerakta sátrát az utolsó sátorhelyre.

Szorzó: Sátrakért járó pontok.

Tisztelet: Az első játékos, akinek egy vízi kapcsolatnál totem-
többsége lesz, erre a kapcsolatra, a számra lerakhatja a tiszte-
letjelzőt.

Szorzó: Totemekért járó pontok.

Példa a szorzós sátorkiértékelésre:

Ebben az erdőben a vörös törzsnek van
a legtöbb sátra, így 5 pont járna nekik.
Második legtöbb sátra a sárga törzsnek
van, ők 3 pontot kapnának.

Azonban a területen van két összetarto-
zásjelző, ezért a sátrakért járó pontok itt
megháromszorozódnak. A vörös törzs
így itt 15 pontot kap (5x3), a sárga törzs
pedig 9 pontot (3x3).
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