
Hrací materiál:
1 hrací plán
4 dosky hráčov
58 drevených žetónov surovín (20x drevo, 16x íl, 
12x kameň, 10 zlatých tehál)
40 drevených figúrok (10 v každej z štyroch farieb)
8 drevených značiek v dvoch veľkostiach (kocky, po dvoch v každej 
zo 4 farieb)
53 žetónov jedla (v hodnotách 1, 2, 5, 10)
28 kartičiek budov
18 žetónov nástrojov
1 figúrka začínajúceho hráča
36 civilizačných kariet
7 kociek
1 kožený pohár na kocky
1 prehľad kariet

Príprava hry:
1. Položte hrací plán do stredu stola.
2. Žetóny jedla roztrieďte podľa hodnôt a umiestnite ich na 

územie lovu (vľavo hore na hracom pláne)
3. 20 žetónov dreva umiestnite na les.
4. 16 žetónov ílu umiestnite na hlinisko. 
5. 12 žetónov kameňa umiestnite na kameňolom.
6. 10 žetónov zlata umiestnite na rieku.
7. Žetóny nástrojov roztrieďte na hodnoty 1/2 a 3/4 a umiestnite 

na príslušné polia pri výrobcovi nástrojov.
8. Civilizačné karty zamiešajte a balíček položte lícom nadol 

vedľa hracieho plánu. Štyri horné karty z balíčka umiestnite 
lícom nahor na štyri miesta pre karty.

9. Kartičky budov zamiešajte a náhodne rozdeľte do štyroch 
balíčkov po siedmich kartičkách. Pre hru štyroch hráčov 
umiestnite lícom nahor na hrací plán všetky 4 balíčky, pre hru 
troch hráčov 3 balíčky a pre hru dvoch hráčov 2 balíčky (zvyšné 
balíčky vráťte späť do škatule).

10. Každý si vyberte svoju farbu. Umiestnite svoju menšiu značku 
na počítadlo obilia (vľavo dole na hracom pláne) a svoju väčšiu 
značku na počítadlo bodov (vľavo hore na hracom pláne).

11. Každý si vezmite jednu dosku hráča, 5 figúrok svojej farby 
a žetóny jedla v celkovej hodnote 12 (napríklad 5, 5, 1, 1). 
Doska hráča slúži ako prehľad hry a taktiež ako miesto pre 
kladenie hracieho materiálu v priebehu hry. 12. Zvyšné figúrky 
(5 z každej farby) umiestnite vedľa hracieho plánu do spoločnej 
zásoby. K nim umiestnite pohár a 7 kociek.

13. Najmladší hráč si vezme figúrku začínajúceho hráča a môže 
začať hru (viď strana 4).

Prehľad hry
Ocitnete sa na chvíľu v dobe kamennej. V čase, keď sa ľudská 
civilizácia pomaly začína rozvíjať. Veďte svoj kmeň pravekých ľudí 
v tomto neľahkom čase, keď je hlavnou potrebou pre celý kmeň 
zaobstarať jedlo. Môžete buď vyraziť na lov, alebo začať obrábať 
prvé polia a pestovať na nich obilie. Taktiež treba ťažiť suroviny, 
aby bolo možné stavať chatrče, v ktorých bude váš kmeň bývať. 
Okrem toho sa rozvíja i obchod, náboženstvo a ďalšie oblasti 
civilizačného vývoja. 
Vašou úlohou je previesť svoj kmeň cez rôzne úskalia tejto 
neľahkej doby, rozvinúť ho v rôznych oblastiach, a nezaostať 
vo vývoji za ostatnými kmeňmi. Nájdite si svoju cestu dobou 
kamennou.

Priebeh hry
Hra sa hrá v kolách. Každé kolo hry sa skladá z troch fáz, ktoré 

vždy prebiehajú v nasledujúcom poradí:
1. Umiestňovanie figúrok na hrací plán
2. Vyhodnotenie akcií
3. Nakŕmenie kmeňa

1. Umiestňovanie figúrok na hrací plán
Začínajúci hráč vezme jednu, alebo viac svojich figúrok 
a umiestni ich na jedno miesto na hracom pláne. Po ňom 
nasleduje ďalší hráč v smere hodinových ručičiek, ktorý taktiež 
vezme jednu, alebo viac svojich figúrok a umiestni ich na jedno 
miesto na hracom pláne. Týmto spôsobom prebieha hra dookola 
do tej doby, kým všetci hráči umiestnia všetky svoje figúrky. Počet 
krúžkov           na jednotlivých miestach na hracom pláne znamená 
počet figúrok, ktoré môžu byť na toto miesto celkovo umiestnené. 
Vždy, keď je hráč na ťahu, musí aspoň jednu figúrku umiestniť, 
nie je dovolené vynechať ťah. Taktiež nie je dovolené, aby rovnaký 
hráč umiestnil figúrky na miesto, na ktoré už  v predchádzajúcom 
priebehu kola jednu alebo viac svojich figúrok umiestnil. Jedinou 
výnimkou z tohto pravidla je miesto „lov“, kam je vždy možné 
umiestniť zvyšné figúrky. 

Jednotlivé miesta na hracom pláne:
Výrobca nástrojov
Iba 1 figúrka jediného hráča
Príklad: Modrý umiestnil 1 figúrku na výrobcu 
nástrojov, tým je toto miesto obsadené.

Chatrč
Iba 2 figúrky jediného hráča
Príklad: Modrý umiestnil 2 figúrky na chatrč, tým je 
toto miesto obsadené (Vždy, keď si hráč vyberie chatrč, 
musí umiestniť presne 2 figúrky).

Pole
Iba 1 figúrka jediného hráča
Príklad: Žltý umiestnil 1 figúrku na pole, tým je toto 
miesto obsadené.

Lov
Jediné miesto, kam môže byť umiestnený ľubovoľný 
počet figúrok všetkých hráčov.

Les, hlinisko, kameňolom a rieka
Na každom mieste ľubovoľný počet figúrok každého 
hráča, ale maximálne 7 figúrok celkom.
Príklad: V lese sú už umiestnené 4 figúrky červeného 

hráča. Žltý tam umiestnil ďalšie 
2 figúrky. Ostáva tam posledné 
voľné miesto. Modrý umiestnil 

do lesa 1 figúrku a tým je les pre toto kolo plne obsadený. 

Pre hlinisko, kameňolom a rieku platí to isté.

Civilizačné karty
Na každú kartu môže byť umiestnená práve 
1 figúrka. Karty môžu byť obsadzované 
v ľubovoľnom poradí. Behom jedného svojho ťahu 
smie hráč umiestniť iba 1 figúrku na 1 kartu.
Príklad: Červený umiestnil 1 figúrku na jednu 
z civilizačných kariet. Toto miesto je teraz obsadené. 

Ďalšie 3 civilizačné kar-ty sú stále voľné a môžu byť obsadené 
v ďalšom priebehu kola.

pre 2 – 4 hráčov od 10 rokov na 60 – 90 minút

Prehľad civilizačných kariet
Karty, ktoré v priebehu hry nazbierate, dávajte lícom nadol na 
miesto pre karty na svojej doske hráča.
Všetky karty sú rozdelené na dve časti.

Horná časť ukazuje okamžitý zisk hráča vo chvíli, keď 
si kartu berie.

Spodná časť ukazuje zisk hráča pri záverečnom 
vyhodnotení.

Spodná časť – zelené alebo pieskové pozadie, zisk na konci hry

Karty so zeleným pozadím
16 kariet so zeleným pozadím, na nich 8 rôznych 
symbolov, každý dvakrát - liečiteľstvo, umenie, písmo, 
hrnčiarstvo, slnečné hodiny, koleso, hudba, tkáčstvo.

Pri záverečnom vyhodnotení spočítajte počet rôznych symbolov, 
ktoré ste nazbierali a vynásobte toto číslo ním samotným.
Príklad: Hráč má 5 kariet s piatimi rôznymi symbolmi, za tie dostane 
25 bodov (5x5=25). Navyše má ešte jeden symbol hrnčiarstva, za ten 
dostane 1 bod (1x1=1), spolu teda 26 bodov.

Karty s pieskovým pozadím: viď Počítanie bodov 
a určenie víťaza
10 kariet s pieskovým pozadím.

Horná časť – okamžitý zisk v priebehu hry
Tieto efekty sa vykonajú okamžite, keď hráč kartu získa.

Trh (10 kariet)
Hráč, ktorý kartu získal, ihneď hodí toľkými 
kockami, koľko spolu hrá hráčov. Kocky, 
tak ako padli, položí vedľa karty. Počínajúc 
hráčom, ktorý kartu získal, si každý hráč 
vyberie jednu z týchto kociek a získa výhodu 

na základe čísla, ktoré na tejto kocke padlo. Potom si vyberie 
kocku ďalší hráč v smere hry a potom, postupne, ďalší hráči. Každý 
hráč si vyberie práve jednu kocku. Keď si všetci hráči vyberú, 
položí si hráč, ktorý kartu získal, túto kartu na svoju dosku hráča 
k ostatným, skôr získaným, kartám.
Tento hod nemôže byť zvyšovaný pomocou nástrojov.

Jedlo (7 kariet)
Hráč si okamžite vezme zobrazený počet jedál 
zo spoločnej zásoby.

Suroviny (5 kariet)
Hráč si okamžite vezme suroviny zobrazené 
na karte zo spoločnej zásoby.

Ťažba surovín (3 karty)
Hráč hodí dvomi kockami na ťažbu 
zobrazenej suroviny, teda rovnako ako by na 
miesto ťažby tejto suroviny poslal 2 figúrky. 
Tento hod sa hádže vždy samostatne, aj ak 

má hráč v tomto kole na mieste príslušnej suroviny nejaké figúrky. 
Tento hod môže byť zvýšený pomocou nástrojov.
Príklad: Hráč získa kartu na obrázku. Hodí dvomi kockami a za 
každé tri body, ktoré mu na kockách padnú, si vezme 1 drevo.

Víťazné body (3 karty)
Hráč ihneď posunie svoju značku na počítadle 
bodov o 3 body.

Nový nástroj (1 karta)
Hráč ihneď dostane 1 nový nástroj (rovnako 
ako u výrobcu nástrojov).

Obilie navyše (2 karty)
Hráč ihneď posunie svoju značku o 1 stupeň 
nahor na počítadle obilia (rovnako ako na 
poli).

Karta navyše pre záverečné vyhodnotenie 
(1 karta)
Hráč si ihneď vezme hornú kartu z balíčka 
civilizačných kariet, pozrie si ju a dá si ju na 
svoju dosku hráča, k ostatným, skôr získaným 
kartám. Pri záverečnom vyhodnotení sa mu 

za efekt tejto karty bežným spôsobom započítajú body. Okamžitý 
efekt (horná časť karty) v tomto prípade ignorujte.

Nasledujúce karty môže hráč využiť ihneď, alebo kedykoľvek 
v ďalšom priebehu hry.

Nástroj na jednorazové použitie
Hráč si túto kartu položí lícom nahor vedľa 
svojej dosky hráča. V ďalšom priebehu hry 
môže raz pomocou tohto nástroja zvýšiť 
jeden zo svojich hodov (rovnako ako bežným 
nástrojom). Ihneď potom položí túto kartu na 

svoju dosku hráča k ostatným, skôr získaným, kartám. 

2 ľubovoľné suroviny
Hráč si túto kartu položí lícom nahor vedľa 
svojej dosky hráča. Kedykoľvek v ďalšom 
priebehu hry si môže vziať 2 ľubovoľné 
suroviny (rovnaké alebo rôzne). Ihneď potom 
položí túto kartu na svoju dosku hráča 

k ostatným, skôr získaným, kartám. 

Taktické tipy

- Kľúčovým faktorom v hre je jedlo. Hlavne na začiatku hry sa 
vždy vyplatí posunúť svoju značku na počítadle obilia, ak na to 
máte príležitosť. V ďalšom priebehu hry vám to ušetrí niekoľko 
figúrok, ktoré by ste museli vyslať na lov.

- Nepodceňujte zbieranie civilizačných kariet. V hre sa vám môžu 
veľmi vyplatiť. Karty prinášajú jednak veľmi cenné okamžité zisky 
a aj množstvo bodov na konci hry. Získať kartu za 1 surovinu sa 
vyplatí vo veľkej väčšine prípadov.

- Zlaďte vývoj vášho kmeňa s kartami, ktoré získavate. Ak máte 
napríklad body za budovy, vyplatí sa vám stavať viac lacnejších 
budov. Ak máte veľmi početný kmeň, určite sa vyplatí zbierať 
karty, ktoré vám na konci hry prinesú body za počet figúrok. 
Na uživenie početnejšieho kmeňa budete väčšinou potrebovať 
i pomerne veľa obilia, môžu sa vám teda oplatiť i karty, ktoré vám 
prinesú body za obilie.

- Drevo je najlacnejšou surovinou, je teda najlepšie platiť za karty 
drevom. Môže byť dobré udržovať si stále nejakú zásobu dreva. Ak 
žiadne drevo nemáte a chcete kupovať karty, je dobré dať si pozor, 
aby vám spoluhráči les nezablokovali.

- V priebehu fáze vyhodnocovania akcií si v niektorých chvíľach 
môžete pomôcť poradím týchto akcií. Napríklad najprv kúpiť 
kartu s jednorazovým nástrojom, ktorý potom môžete ihneď 
použiť pri ťažbe niektorej suroviny. Väčšinou ale nie je problém 
zachovať vyhodnocovanie akcií v tom poradí, v akom sú 
v pravidlách popísané.

- Ak ostáva v niektorom z balíčkov budov už iba posledná kartička 
a vy nechcete, aby hra v tejto chvíli skončila, môžete túto budovu 
obsadiť a potom nepostaviť. Hra sa tým, že nedôjdu karty, ani iný 
balíček budov, o kolo predĺži.



Budovy
Na každú budovu môže byť umiestnená práve 
1 figúrka. Budovy môžu byť obsadzované 
v ľubovoľnom poradí. Behom jedného svojho ťahu 
smie hráč umiestniť iba 1 figúrku na 1 budovu.

Príklad: Červený umiestnil 1 svoju figúrku na jednu z budov. Toto 
miesto je teraz obsadené. Ďalšie 3 budovy sú stále voľné a môžu byť 
obsadené v ďalšom priebehu kola.

Ak už niektorí hráči umiestnili všetky svoje figúrky a iní nie, môžu 
zostávajúci hráči pokračovať v umiestňovaní svojich figúrok. Ak už 
všetci hráči umiestnili všetky svoje figúrky, nasleduje 2. Fáza kola 
– vyhodnotenie akcií.

2. Vyhodnotenie akcií
Každá umiestnená figúrka hráča znamená určitú akciu. Začínajúci 
hráč si ako prvý postupne vyhodnotí akcie všetkých svojich 
figúrok na hracom pláne. Potom je na rade ďalší hráč a taktiež 
si vyhodnotí akcie všetkých svojich figúrok. Potom nasledujú 
i ďalší hráči v smere hry. Poradie, v ktorom hráč vyhodnotí akcie 
svojich figúrok, závisí iba na ňom (odporúčame vyhodnotenie 
v tom poradí, v ktorom sú akcie ďalej popísané, konkrétne poradie 
v každom ťahu však závisí iba na hráčovi).
Figúrky, ktorých akcia bola vyhodnotená, si hráč vezme späť na 
svoju dosku hráča. Na konci vyhodnotenia akcií má teda hráč 
všetky svoje figúrky späť na svojej doske hráča.

Prehľad jednotlivých akcií
Výrobca nástrojov
Pomocou tejto akcie získate 1 nový nástroj. 
Ak ešte nemáte ani jeden nástroj, vezmite si 
žetón nástroja s číslami 1 a 2 a umiestnite ho 
stranou s číslom 1 nahor na jedno z miest pre 

nástroje na vašej doske hráča. 

Ak si beriete ďalšie nástroje…
Pri druhom a treťom nástroji postupujte rovnako ako pri prvom. 
Žetóny umiestnite číslom 1 nahor na dve zvyšné miesta.
Keď beriete štvrtý, piaty a šiesty nástroj, otáčajte postupne vaše 
nástroje na stranu s číslom 2.
Pri siedmom, ôsmom a deviatom nástroji vymeňte žetóny s číslami 
1 a 2 za žetóny s číslami 3 a 4,  stranou s číslom 3 nahor. Pri 
desiatom až dvanástom ich opäť otočte číslom 4 nahor.

Využitie nástrojov: Každý žetón nástroja môže byť raz za kolo 
využitý na zvýšenie jedného hodu kockami pri love alebo ťažbe 
niektorej zo surovín o hodnotu daného nástroja. Hodnotu nástroja 
udáva číslo na hornej strane žetónu a je vždy nutné ju využiť 
k jednému hodu vcelku. Nie je možné ju rozdeliť k viacerým 
hodom. Jeden hod kockami môže byť zvýšený pomocou jedného 
i viacerých nástrojov hráča. To, že ste nástroj už v tomto kole 
využili, označte otočením žetónu o 90°. Príklady využitia nástrojov 
nájdete na strane 6 pri love a ťažbe surovín.

Chatrč
Pomocou chatrče získate zo spoločnej 
zásoby 1 figúrku svojej farby. Do 
všetkých nasledujúcich kôl máte teda 
o jednu možnosť akcie navyše.

Príklad: Zelený umiestnil 2 svoje figúrky do chatrče. Pri vyhodnotení 
akcií si vezme tieto 2 figúrky a k nim ešte 1 figúrku zo spoločnej zásoby. 
Všetky tieto 3 figúrky umiestni na svoju dosku hráča.

Pole
Pomocou poľa si môžete zaistiť prísun jedla 
pre svoj kmeň. Pri vyhodnocovaní si vezmite 
svoju figúrku späť na svoju dosku hráča 
a posuňte svoju značku na počítadle obilia 

o 1 stupeň nahor. Na konci každého kola získate za pozíciu svojej 
značky na počítadle obilia jedlo. 

Lov – hod kockami
Vezmite si za každú svoju figúrku, ktorú ste umiestnili na územie 

lovu, 1 kocku a týmito kockami hoďte. K výsledku 
hodu môžete pridať hodnoty ľubovoľného počtu 
svojich nástrojov. Za každé 2 body hodené na 
kockách získate 1 jedlo. Súčet bodov na kockách 
a hodnôt pridaných nástrojov vydeľte dvomi. 
Výsledok znamená počet jedál, ktoré dostanete.

Príklad: Modrý si vezme 5 kociek 
a hodí spolu 14. K hodu nepridáva 
žiaden nástroj a vezme si teda 7 
jedál. (14:2).
Príklad: Zelený hodí tromi kockami 
celkom 11. Dostal by 5 jedál. Má 
však jeden nástroj hodnoty 1. Pridá 
ho k hodu, má teda spolu 12 a dostane 6 jedál (12: 2). Otočí svoj žetón 
nástroja o 90° a v tomto kole ho už nemôže využiť.
Príklad: Žltý hodí dvomi kockami spolu 4. Má dva nástroje hodnoty 
1, pridá ich hodnoty k svojmu hodu, otočí ich o 90° a dostane teda 3 
jedlá (6:2).
Lov je základným zdrojom jedla pre váš kmeň. Jedlo potrebujete 
v 3. fáze každého kola na nakŕmenie vášho kmeňa. 
Les, hlinisko, kameňolom a rieka – hody kockami
Na týchto štyroch miestach môžete získať drevo, íl, kameň a zlato. 
Ťažba surovín funguje rovnakým spôsobom ako lov, iba hodnoty 
surovín sú vyššie: 

 les  – za každé 3 hodené body dostanete 1 drevo 
 hlinisko  – za každé 4 hodené body dostanete 1 íl
 kameňolom  – za každých 5 hodených bodov dostanete    
   1 kameň
 rieka  – za každých 6 hodených bodov dostanete    
   1 zlato 

Počet kociek, ktorými hráč hádže, vždy určuje počet figúrok hráča 
na danom mieste.

Príklad: Zelený má 2 figúrky na rieke. Hodí dvomi kockami spolu 5. 
Svoj jediný nástroj už použil na love a k tomuto hodu teda nič pridať 
nemôže. Nedostane ani jedno zlato, pretože nehodil spolu ani 6 bodov.
Príklad: Červený má na rieke 3 figúrky a hodí 
na troch kockách spolu 7. Má tri nástroje 
hodnoty 2 a všetky ich použije na zvýšenie tohto 
hodu. Celkom má teda 13 bodov a dostane 2 
zlata. 

Počet žetónov surovín v hre nie je cielene 
obmedzený. Ak sa na hracom pláne minú, dočasne ich nahraďte 
(napríklad žetónmi jedla).
Suroviny umožňujú hráčom kupovať civilizačné karty a stavať 
budovy.

Civilizačné karty – okamžité zisky a body na konci hry
Každá karta má okamžitý efekt (v hornej časti karty) a ešte efekt 
na konci hry (v spodnej časti karty). Prehľad všetkých efektov 
kariet nájdete na zvláštnom liste „Prehľad civilizačných kariet“.
Hráč zaplatí príslušný počet surovín (zobrazený farebnými 
päťuholníkmi nad miestom, na ktorom leží daná karta – teda 1, 2, 
3, alebo 4 suroviny podľa pozície karty) a vezme si kartu k sebe. Za 
kartu je možné zaplatiť ľubovoľnú kombináciu surovín – dreva, ílu, 
kameňov, alebo zlata. Ak hráč kartu nechce alebo nemôže zaplatiť, 
nemusí. Nechá kartu ležať na hracom pláne a vezme si figúrku 
späť na svoju dosku hráča. Po vykonaní okamžitého efektu karty 
si kartu vezmite a lícom nadol ju položte na miesto pre karty na 
svojej doske hráča.
V jednom kole je možné získať z každého miesta jednu kartu, 
celkom teda štyri karty. Karty budú doplnené vždy až na konci 
kola.

Budovy – okamžitý zisk bodov v priebehu hry
Hráč zaplatí cenu zobrazenú na kartičke budovy a vezme si tuto 
kartičku na svoju dosku hráča. Ihneď potom posunie svoju značku 
na počítadle bodov o príslušný počet bodov. 

Príklad: Žltý zaplatí 2 drevá a 1 íl. Vezme si kartičku budovy a posune 
svoju značku na počítadle bodov o 10 bodov.

súčet 14 =
7 jedál

   +

súčet 13 =
2 zlata

Ak hráč budovu nechce alebo nemôže zaplatiť, nemusí. Nechá 
budovu ležať na hracom pláne a vezme si figúrku späť na svoju 
dosku hráča.
Za budovy sa platí surovinami – drevom, ílom, kameňmi, alebo 
zlatom. V hre je 8 budov, pri ich stavbe hráč rozhoduje o druhu 
surovín, ktoré za ne zaplatí, nie však o ich počte. Okrem toho sú 
v hre ešte 3 budovy, pri ktorých hráč rozhoduje ako o druhu, tak 
i počte (maximálne 7) zaplatených surovín. Za tieto budovy hráč 
dostane počet bodov na základe hodnôt zaplatených surovín. 
Hodnoty surovín sú zobrazené na doske hráča a sú rovné počtu 
bodov, ktoré je treba hodiť na kockách pre získanie jednej 
príslušnej suroviny.

Rôzne budovy

Body, ktoré hráč za budovu dostane.
Suroviny, ktoré hráč za budovu musí zaplatiť.

Hráč dostane body na základe hodnôt zaplatených 
surovín.
Musí zaplatiť presne 4 suroviny.
Tieto 4 suroviny musí byť práve z dvoch druhov. Je iba 
na hráčovi, ktoré druhy surovín si zvolí.

Hráč dostane body na základe hodnôt zaplatených 
surovín.
Musí zaplatiť aspoň jednu a môže zaplatiť maximálne 
sedem surovín.

Počet rôznych druhov surovín, ktoré hráč zaplatí, závisí iba na jeho 
výbere. 

Príklad: Modrý zaplatí 3 kamene a 1 drevo (spolu teda 
4 suroviny práve dvoch druhov). Za túto budovu dostane 
spolu 18 bodov – každý kameň má hodnotu 5 a drevo má 
hodnotu 3.

Hráč si vezme kartičku budovy, umiestnil ju na jedno z miest pre 
kartičky budov na svojej doske hráča a posunie svoju značku na 
počítadle bodov o príslušný počet bodov. Hráč môže mať i viac než 
5 budov, tento počet nie je nijako obmedzený.

3. Nakŕmenie kmeňa
Potom ako si všetci hráči vzali späť z hracieho plánu všetky svoje 
figúrky, musia všetci hráči svoje kmene nakŕmiť. Za každú svoju 
figúrku musí hráč v tejto chvíli zaplatiť 1 jedlo.
Každý hráč si najskôr vezme zo spoločnej zásoby taký počet jedál, 
ktorý zodpovedá umiestneniu jeho značky na počítadle obilia. 
Potom zaplatí do spoločnej zásoby presne toľko jedál, koľko má 
v tej chvíli figúrok. 
Ak nemá hráč dostatočný počet jedál, aby nakŕmil celý svoj 
kmeň, musí zaplatiť všetko svoje zvyšné jedlo a každé chýbajúce 
jedlo môže nahradiť jednou ľubovoľnou surovinou zo svoje 
zásoby. Ak hráč nemôže, alebo nechce, zaplatiť za chýbajúce jedlo 
surovinami, musí si na počítadle bodov odpočítať 4 body za každé 
chýbajúce jedlo (ak má menej bodov, musí sa posunúť do mínusu). 

Po fáze nakŕmenia kmeňa kolo končí. Presuňte figúrku 
začínajúceho hráča k nasledujúcemu hráčovi v smere hry a hrajte 
rovnakým spôsobom ďalšie kolo.

Ďalšie kolo
Pred začiatkom ďalšieho kola je potrebné doplniť civilizačné 
karty. Ak na hracom pláne ostali nejaké karty z minulého kola, 
presuňte ich na voľné miesta čo najviac vpravo, čiže na najlacnejšie 
miesta. Potom doplňte na zvyšné voľné miesta (smerom od 
prvého k štvrtému) vrchné karty z balíčka. Všetci hráči si v tejto 

chvíli môžu otočiť späť do pôvodnej polohy všetky nástroje, ktoré 
v tomto kole použili, a ďalšie kolo môže začať.

Príklad: V predchádzajúcom kole boli zakúpené karty z druhého 
a tretieho miesta. Kartu na prvom mieste nechajte tam, kde je. Kartu 
zo štvrtého miesta presuňte na druhé miesto. Na dve voľné miesta 
(tretie a štvrté) doplňte dve vrchné karty z balíčka.

Koniec hry
Hra môže skončiť dvoma spôsobmi:
- Na začiatku nového kola nie je v balíčku dosť civilizačných 

kariet, aby mohli byť doplnené na všetky voľné miesta. Nové 
kolo sa už hrať nebude a hra okamžite skončí. Kedykoľvek 
behom hry môžu hráči karty prepočítať, aby bolo jasné, koľko 
presne ich v balíčku ostáva.

- Je zakúpená posledná budova z jedného z balíčkov budov. 
V tomto prípade sa práve prebiehajúce kolo dohrá do konca, 
musia teda byť ešte raz byť nakŕmené kmene hráčov a potom 
hra skončí.

Počítanie bodov a určenie víťaza
Vezmite si do ruky „prehľad civilizačných kariet“, na ňom sú 
popísané všetky efekty kariet na konci hry.

Body za počet rôznych kariet so zeleným pozadím.
Príklad: Hráč má 5 civilizačných kariet so symbolmi kultúrneho 
vývoja v rôznych oblastiach = 25 bodov (viď tabuľka na doske hráča)

Body za karty s pieskovým pozadím
• Počet roľníkov na svojich kartách vynásobte pozíciou svojej 

značky na počítadle obilia.
• Počet výrobcov nástrojov na svojich kartách vynásobte celkovým 

počtom svojich nástrojov.
• Počet staviteľov na svojich kartách vynásobte počtom svojich 

budov.
• Počet šamanov na svojich kartách vynásobte počtom svojich 

figúrok.

Body za suroviny
Za každú surovinu, ktorá vám na konci hry ostala na vašej doske 
hráča, dostanete 1 bod. 
Za jedlo, ktoré vám na konci hry ostalo, sa body neudeľujú.

Všetky získané body si ihneď započítajte na počítadle bodov. 
Víťazom sa stane hráč, ktorý získal najviac bodov. V prípade 
rovnosti zvíťazí ten hráč, ktorý má vyšší súčet počtov svojich 
nástrojov, figúrok a pozície svoje značky na počítadle obilia.

Hra v dvoch, alebo v troch hráčoch
Pri hre dvoch, alebo troch hráčov platia všetky základné pravidla, 
okrem niekoľkých drobných zmien:
• Pri hre dvoch, alebo troch hráčov môžu byť v každom kole 

obsadené iba 2 miesta z trojice výrobca nástrojov, chatrč a pole. 
Je iba na hráčoch, ktoré dve miesta obsadia. Ak však sú už dve 
z týchto troch miest obsadené, tretie je tiež považované za 
obsadené a nie je možné naň umiestniť figúrku.

• Pri hre troch hráčov môžu byť na každé z miest pre ťažbu 
surovín (les, hlinisko, kameňolom a rieku) umiestnené iba 
figúrky dvoch hráčov.

• Pri hre dvoch hráčov môžu byť na každé z miest pre ťažbu 
surovín (les, hlinisko, kameňolom a rieku) umiestnené iba 
figúrky jedného hráča.
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