


1. Așezați pe
masă tabla
de joc.

2. Sortați jetoanele cu alimente în
funcție de valoare şi depuneți-le în
teancuri pe zona de vânătoare.

11. Fiecare jucător primeşte câte 1 tăbliță de joc individuală.
Pe această tăbliță aşază 5 membri de trib de culoarea sa,
precum şi 12 alimente. Tăblița individuală servește drept loc
de depunere pentru piesele de joc, precum şi pentru o vedere
de ansamblu pe parcursul jocului şi la evaluarea finală.

10. Fiecare jucător îşi alege
câte o culoare şi îşi depune
un cub din culoarea aleasă
pe câmpul 0 de pe grila de
alimente (din stânga jos),
respectiv pe grila de
punctaj (din stânga sus).
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Piesele de joc:
 1  tablă de joc
 4  tăblițe de joc individuale
58  resurse naturale din lemn
40  membri de trib (pioni din lemn)
 8  cuburi din lemn, de 2 mărimi
53  jetoane cu alimente
28  cartonaşe cu colibe
18  cartonașe cu unelte
 1  șef de trib (construit din carton)
36  cărți de civilizație
 7  zaruri
 1  pahar din piele pentru zaruri
 1  foaie cu detalierea cărților de

civilizație

13. Cel mai tânăr jucător primeşte șeful
de trib şi poate începe partida, aşa cum
este descris la pagina 4.

12. Ceilalți membri de trib (câte 5 de fiecare culoare) se depun
drept rezervă generală lângă tabla de joc, împreună cu cele
7 zaruri, precum şi cu paharul pentru zaruri.
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Stone Age



Stone Age
3. Depuneți cele 20 de

resurse naturale lemn
în pădure.

4. Depuneți cele 16 resur-
se naturale cărămizi în
lutărie.

6. Depuneți cele 10 resurse
naturale aur pe râu.

9. Amestecați temeinic cartonaşele cu colibe şi formați
4 teancuri a câte 7 cartonaşe. Dacă la partidă participă
4 jucători, depuneți toate cele 4 teancuri pe tabla de joc,
în cazul a 3 jucători depuneți pe tabla de joc 3 teancuri,
în caz de 2 jucători, 2 teancuri. Depozitați restul teancu-
rilor în cutie, fără a le privi. Descoperiți cartonaşul
superior de pe fiecare teanc de cartonaşe cu colibe.

7. Sortați uneltele în cate-
goriile valorice 1/2, res-
pectiv 3/4, apoi depu-
neți-le pe câmpurile de
lângă meșteșugar.

5. Depuneți cele 12 resur-
se naturale pietre în
carieră.

8. Amestecați temeinic cărțile de civilizație
şi depuneți-le lângă tabla de joc într-un
teanc, întoarse cu fața în jos.
Descoperiți cele 4 cărți superioare (indife-
rent de numărul participanților la joc), şi
depuneți-le, pornind din dreapta, pe
cele 4 câmpuri prevăzute pentru acestea.
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pentru 2-4 jucători
de peste 10 ani
60-90 minute



Desfăşurarea generală a partidei
Fiecare epocă îşi are provocările specifice. Epoca de piatră este marcată de începuturile agriculturii, a exploa-
tării resurselor naturale, precum şi a construcției de aşezăminte umane. Ia avânt şi comerțul, fiecare progres
al civilizației fiind urmat de noi şi noi realizări. Însă şi însușirile tradiționale, de exemplu dibăcia vânătoreas-
că, sunt cruciale pentru asigurarea cantităților suficiente de alimente pentru trib.
Sarcina jucătorilor este de a face față tuturor acestor provocări. Există multe căi de atingere a obiectivelor.
Astfel, fiecare jucător îşi poate realiza obiectivele urmându-şi propria cale.
Croieşte-ți drumul şi la sfârşit se va demonstra dacă a fost cel corect.

Runda
Fiecare rundă este împărțită în trei etape care trebuie efectuate în succesiunea indicată:
1. Rând pe rând, jucătorii plasează membrii lor de trib pe tabla de joc.
2. Jucătorii execută acțiuni cu ajutorul membrilor lor de trib.
3. Jucătorii îşi hrănesc tribul.

1. Tur după tur, jucătorii plasează membrii lor de trib pe tabla de joc
Jucătorul de pornire trebuie să plaseze unul sau mai mulți din membrii săi de trib într-un loc la alegere.
Apoi urmează la rând următorul jucător în sensul acelor de ceasornic. Şi acesta trebuie să plaseze unul sau
mai mulți din membrii săi de trib într-un loc la alegere. Jucătorii continuă rând pe rând, până când toți
membri de trib sunt așezați pe tabla de joc. Numărul inelelor arată câte persoane încap într-un anumit
loc. Când e rândul său și mai are posibilitatea de a plasa membri de trib, jucătorul nu poate să spună „pas”.
Nu este permisă nici plasarea ulterioară în același loc.
Dacă de exemplu Roșu a plasat 4 persoane în pădure, în cadrul aceleiași runde, nu mai poate plasa alte per-
soane în pădure, chiar dacă loc încă nu este plinul.

Câți membri de trib pot fi plasați într-un anumit loc?
Meșteșugar
Aici poate fi plasată exact 1 persoană.
Exemplu: Albastru plasează 1 membru de trib la meșteșugar, ocupând astfel singurul loc
disponibil.

Colibă
Aici pot fi plasați exact 2 membri ai aceluiași trib.
Exemplu: Verde plasează 2 membri ai tribului său în faţa colibei (dacă alege coliba, e obliga-
toriu să plaseze 2 persoane). Coliba este plină.

Teren arabil
Aici poate fi plasată exact 1 persoană.
Exemplu: Galben plasează 1 membru al tribului său pe terenul arabil, ocupând astfel singu-
rul loc disponibil.

Vânătoare
Acesta este singurul loc nemarcat cu inele. Aici fiecare jucător poate plasa orice număr de
membri ai tribului său dorește.

Pădure, lutărie, carieră şi râu
Aici pot fi plasați în total până la 7 membri de trib.
Exemplu: În pădure se află deja 4 membri ai tribului jucătorului Roșu. Galben plasează
2 membri ai tribului său lângă aceștia. Acum se află aici în total 6 persoane. Albastru pla-
sează și el 1 membru de trib. Acum sunt ocupate toate cele 7 locuri şi niciun alt jucător nu

mai poate plasa aici vreun alt membru de trib în cursul
acestei runde.

Această regulă este valabilă şi pentru lutărie, carieră şi râu.

În fiecare inel
poate staționa
câte 1 membru
de trib

Meșteșugar 
1 membru de trib

Colibă
2 membri
de trib

Vânătoare
Orice număr
de membri
de trib

Procurarea de
resurse naturale
Până la 
7 membri de trib

Teren arabil
1 membru
de trib
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Cărți de civilizație
Pe fiecare carte poate fi plasat exact 1 membru de trib. Cărțile pot fi ocupate în
succesiune aleatorie.
Exemplu: Roșu plasează 1 membru al tribului său pe cea de-a 2-a carte de civilizaţie. Cu
aceasta, cartea este plină. Celelalte 3 cărţi de civilizaţie pot fi ocupate fie de ceilalţi jucă-
tori, fie de același jucător.

Colibe
Pe fiecare colibă poate fi plasat exact 1 membru de trib. Colibele pot fi ocupate în
succesiune aleatorie.
Exemplu: Galben plasează 1 membru al tribului său pe cel de-al 3-lea cartonaş cu coli-
bă. Cu aceasta, cartonaşul este plin. Celelalte 3 cartonaşe cu colibe pot fi ocupate fie de
ceilalţi jucători, fie de același jucător.

Exemplu: o rundă de plasare, în următoarea succesiune: Roșu (jucător de pornire), Albastru, Verde, Galben.

Diferitele locuri pot adăposti un număr diferit de membri de trib, de aceea adeseori se poate întâmpla ca
unul sau mai mulți jucători să nu mai aibă pe tăblița lor niciun membru de trib, în timp ce alții să mai
poată continua cu plasarea oamenilor lor.
După ce niciun jucător nu mai poate plasa niciun mebru de trib (fie fiindcă și i-a plasat deja pe toți, fie
fiindcă nu îi mai poate plasa nicăieri), începe cea de-a 2-a etapă.

2. Jucătorii execută acțiuni cu ajutorul membrilor lor de trib
Jucătorul de pornire începe partida. El acționează cu toți membrii săi de trib. După aceasta continuă urmă-
torul jucător. Rămâne la latitudinea jucătorului să aleagă succesiunea locurilor în care urmează să acțione-
ze cu membrii săi de trib.
Membrii de trib cu care jucătorul şi-a încheiat acțiunea, se întorc pe tăblița jucătorului. În acest mod, la
sfârşitul rundei toți membrii aceluiași trib se află din nou pe tăblița jucătorului.

Ce fel de acțiuni poate executa un jucător în diferitele locații?

Meșteșugar
Aici jucătorul primeşte 1 unealtă nouă. Dacă încă nu deține nicio unealtă, îşi
ia o unealtă de valoarea 1 şi o depune cu cifra 1 întoarsă în sus pe unul dintre
locurile de depunere de pe tăblița lui.

Beneficii: Fiecare cartonaș cu unealtă poate fi adunat o singură dată pe rundă la rezultatul unei aruncări
cu zarurile, fie pentru vânătoare, fie pentru procurarea de resurse naturale. Un cartonaș cu unealtă trebuie
utilizat complet, adică nu este permis să fie păstrată o parte din valoarea cartonașului pentru
o aruncare ulterioară cu zarul. Jucătorul îşi poate adăuga oricâte cartonașe cu unelte doreşte
la o aruncare cu zarurile.
Pentru a indica faptul că unealta respectivă a fost utilizată, jucătorul roteşte cartonașul cu
90°. Exemple pentru utilizarea uneltelor: vezi la capitolul vânătoare şi procurare de resurse
naturale (pagina 6).

Pe fiecare carte
1 membru
de trib

Pe fiecare colibă
1 membru
de trib

Succesiunea
jucătorilor în
sensul acelor de
ceasornic.

Ocuparea locuri-
lor, în ordinea
aleasă de jucă-
tori.

Fiecare cartonaș
cu unealtă poate
fi folosit în
fiecare rundă
1 singură dată.

Verde plasează
2 membri de trib în faţa
colibei.

Galben plasează 1 mem-
bru de trib pe acest
cartonaș cu colibă.

Albastru plasează
5 membri de trib la
vânătoare.

Roșu plasează 1 mem-
bru de trib pe această
carte de civilizaţie.

Tăblița
jucătorului

Drept a 2-a şi a
3-a unealtă, jucă-
torul îşi va depu-
ne pe locurile
libere tot câte o
unealtă nouă cu
valoarea 1.

Apoi jocul
continuă
astfel:

Pentru uneltele 7 - 9,
cartonașele cu valoarea 2 vor
fi înlocuite pe rând cu
cartonașe cu valoarea 3.
Începând cu cea de-a 10-a
unealtă, şi aceste cartonașe
vor fi întoarse pe cealaltă față.

Pentru unel-
tele 4 - 6,
jucătorul va
întoarce câte
un cartonaș
cu valoarea 1
pe fața opusă.

1 unealtă
nouă
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Colibă
Aici jucătorul primește din rezerva generală 1 nou membru
aparținând tribului său (de culoarea sa). Astfel va avea la dispoziție
în toate rundele ulterioare 1 membru de trib suplimentar.
Exemplu: Verde a ocupat coliba cu 2 membri ai tribului său. Îşi ia cei
2 membri și suplimentar încă 1 membru al tribului verde din rezerva
generală şi îi depune pe toţi 3 pe tăbliţa proprie.

Teren arabil
Jucătorul aduce membrul tribului său înapoi pe tăbliță şi avansează cu indica-
torul lui 1 câmp pe grila cu alimente. Astfel creşte cantitatea de alimente pe
care jucătorul o obține în mod constant la sfârşitul fiecărei runde.

Vânătoare – aici se utilizează zarurile
Pentru fiecare persoană care pleacă la vânătoare, jucătorul îşi ia câte 1 zar, apoi aruncă cu zaru-
rile. Adună toate punctele indicate de zaruri. Apoi poate adăuga la punctele obținute orice
număr de unelte doreşte din cele pe care le deține. Pentru fiecare 2
puncte întregi, jucătorul obține câte 1 aliment.
Exemplu: Albastru ia 5 zaruri şi aruncă un total de 14 puncte.
Nu utilizează suplimentar nicio unealtă. Obţine 7 alimente de pe

tabla de joc (câte un aliment pentru fiecare 2 puncte).
Exemplu: Verde ia 3 zaruri şi aruncă suma de 11 puncte de zar. Pentru acestea ar primi 5 alimente. Are o singură unealtă
cu valoarea 1. O foloseşte, suma punctelor creşte astfel la 12, iar jucătorul primeşte 6 alimente (câte un aliment pentru fiecare
2 puncte). Îşi întoarce unealta cu 90°; unealta respectivă nu va mai fi disponibilă pe durata rundei în curs.
Exemplu: Galben aruncă cu 2 zaruri suma de 4 puncte. Galben are 2 unelte de valoarea 1 şi le utilizează pe amândouă.
Astfel suma totală a punctelor creşte la 6 şi jucătorul obţine 3 alimente.
La vânătoare, jucătorii îşi procură alimente suplimentare fiindcă adeseori alimentele obținute prin intermediul grilei
de alimente sunt insuficiente pentru a asigura hrana pentru tribul lor (referitor la alimentație vezi capitolul 3).

Pădurea, lutăria, cariera şi râul – aici se utilizează zarurile
Din aceste 4 locuri, jucătorii îşi procură lemne, cărămizi, pietre, respectiv aur.
Procurarea acestor resurse naturale decurge la fel ca şi la vânătoare, numai valorile
diferă:

            pădure  – pentru fiecare 3 puncte întregi primiți câte 1 lemn din rezervă
             lutărie  – pentru fiecare 4 puncte întregi primiți câte 1 cărămidă din rezervă
            carieră  – pentru fiecare 5 puncte întregi primiți câte 1 piatră din rezervă
  mină de aur  – pentru fiecare 6 puncte întregi primiți câte 1 aur din rezervă

Exemplu: Verde aruncă pentru cei 2 membri ai tribului său staţionaţi la râu cu 2
zaruri şi obţine suma de 5 puncte de zar. Şi-a epuizat deja uneltele la vânătoare şi
nu le poate reutiliza acum. Nu primeşte deloc aur, fiindcă
nu a obţinut nicio unitate completă de 6 puncte.
Exemplu: Roșu aruncă cu 3 zaruri suma de 7 puncte de
zar. Are trei unelte cu valoarea 2 şi îşi creşte cu acestea
suma totală a punctelor la 13. Pentru aceasta primeşte 2
aur (câte 1 aur pentru fiecare 6 puncte întregi).

Resursele naturale nu sunt limitate. Dacă se epuizează o resursă naturală, jucătorii
trebuie să găsească soluții pentru completarea acesteia (de exemplu cu chibrituri).
Resursele naturale sunt necesare pentru cumpărarea cărților de civilizație, precum şi pentru construirea colibelor.

Cărți de civilizație – beneficii imediate şi puncte pentru evaluarea finală
Jucătorul ia o carte şi returnează în rezervă cantitatea de resurse naturale pe care a
plătit-o pentru carte. Rămâne la latitudinea jucătorului, ce fel de resurse naturale, res-
pectiv ce fel de combinație de resurse naturale utilizează pentru aceasta (în general
lemne sau cărămizi, dar jucătorul în niciun caz nu are voie să plătească cu alimente).
Dacă jucătorul nu poate sau nu doreşte să plătească resursele naturale necesare, retra-
ge de pe carte membrul tribului său şi lasă cartea la locul ei.
Fiecare jucător îşi depune cărțile cu fața în jos într-un teanc pe locul de depunere de
pe tăblița proprie.

Beneficiile cărților sunt descrise în detaliu pe foaia suplimentară cu detalierea cărților de civilizație.

Teren arabil 
Creşterea cantită-
ții de alimente
obținute în mod
constant prin
agricultură

Vânătoare
Alimente supli-
mentare obținute
prin vânătoare

Alimentele nu
sunt limitate

Resursele
naturale nu
sunt limitate

Colibă
1 membru 
de trib nou

Procurarea de
resurse
naturale

 Lemn 

 Cărămidă

  Piatră

Aur

Procurarea de
cărți de
civilizație

Beneficii      vezi
foaia cu detalie-
rea cărților de
civilizație

Suma de 14 =
7 alimente

+
Suma de 13 =
2 aur
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Colibele – pentru acestea se obțin puncte pe parcursul jocului
Jucătorul ia o colibă şi predă în rezerva generală numărul de resurse naturale înscris
pe colibă. Apoi avansează imediat pe grila de punctaj cu numărul de puncte înscris
pe colibă. La sfârşit descoperă următoarea colibă de pe teanc.
Exemplu: Galben returnează în rezervă 2 lemne şi 1 cărămidă. Depune coliba pe tăbliţa
lui şi primeşte 10 puncte cu care avansează pe grila de punctaj.

Dacă jucătorul nu poate sau nu doreşte să plătească resursele naturale, retrage de pe colibă membrul tri-
bului său şi lasă cartonașul la locul lui.
Există suplimentar 8 colibe pentru care jucătorul poate decide singur tipul de resurse naturale pe care
doreşte să le plătească, dar nu şi numărul acestora. Şi mai există 3 colibe pentru care jucătorul poate sta-
bili atât tipul, cât şi numărul resurselor naturale care urmează a fi plătite (max. 7). Dacă jucătorul a ales
una dintre aceste colibe, trebuie să calculeze singur numărul de câmpuri (= puncte) cu care va avansa pe
grila de punctaj. Dar nicio teamă, calculul este foarte simplu.

Diferitele colibe

Punctele pe care le obține jucătorul.
Resursele naturale care trebuie plătite pentru achiziționarea colibei sunt prestabilite.

Jucătorul calculează punctele din valoarea resurselor naturale.
Trebuie plătite exact 4 resurse naturale.
Cele 4 resurse naturale trebuie să fie de exact 2 tipuri diferite. Tipurile de resurse le poate
alege jucătorul.

Jucătorul calculează punctele din valoarea resurselor naturale.
Plata trebuie să fie formată din cel puțin 1 resursă naturală şi poate consta din cel mult 7.
Decizia asupra numărului tipurilor de resurse naturale rămâne la latitudinea jucătorului.

Exemplu: Albastru plătește cu următoarele resurse naturale: 3 pietre                   şi 1 lemn 
(adică în total 4 resurse naturale de 2 tipuri). Resursele naturale utilizate valorează în total

18 puncte: fiecare dintre cele 3 pietre valorează câte 5 puncte, lemnul valorează
3 puncte. Avansează deci cu 18 spaţii pe grila de punctaj

Jucătorul depune coliba cumpărată pe unul dintre locurile de depunere de pe tăblița lui. Dacă un jucător
cumpără peste 5 căsuțe, le va aranja în teanc pe locurile de depunere.

3. Jucătorii îşi hrănesc triburile
Dacă toți jucătorii şi-au adus membrii tribului lor înapoi pe tăblița de joc, aceştia trebuie să fie hrăniți.
Fiecare membru de trib consumă câte 1 aliment.
Mai întâi, fiecare jucător îşi ia alimente din rezerva generală conform poziției indicatorului lui de pe grila cu
alimente. Apoi fiecare jucător returnează în rezervă câte 1 aliment pentru fiecare dintre membrii tribului său.
Dacă nu are alimente suficiente pentru a-şi hrăni tot tribul, atunci jucătorul trebuie să returneze în
rezervă toate alimentele pe care le deține. Suplimentar poate, dacă doreşte (şi dacă are posibilitatea), să
plătească restul alimentelor necesare returnând în rezervă resurse naturale la alegere. Fiecare resursă natu-
rală returnată înlocuieşte 1 aliment. Tribul său e mulțumit cu acest mod de procedare (schimbul de resur-
se naturale pentru a obține alimente). Dacă jucătorul nu poate să efectueze sau nu doreşte acest schimb,
atunci i se retrag pe loc 10 puncte de pe grila de punctaj. Și în acest caz trebuie să predea toate alimentele
pe care le deține!

După ce toți jucătorii şi-au hrănit triburile, runda ia sfârşit. 

O rundă nouă
La începutul rundei Șeful de trib este dat mai departe următorului jucător din partea stângă şi el va începe
runda nouă. Cărțile de civilizație rămase din runda anterioară sunt mutate spre dreapta, pe locurile libere,
iar locurile eliberate sunt completate cu cărți de pe teancul acoperit. Apoi jucătorii îşi întorc uneltele utili-
zate înapoi în poziția inițială şi urmează din nou etapa 1.

Exemplu: În runda anterioară, cărţile de civilizaţie 2 şi 3 au
fost luate de jucători. Cartea de pe locul 1 rămâne pe loc, cartea
de pe locul 4 este mutată spre dreapta.
Cele două locuri rămase libere sunt completate cu cărţi de pe
teancul acoperit.

Achiziționarea
de colibe

Colibe cu resurse
naturale la libera
alegere

Colibe cu resurse
naturale stabilite
dinainte

1 membru de trib - 
1 aliment

La începutul run-
dei noi:

1. schimbarea
jucătorului de
start
2. completarea
cărților 
3. repoziționarea
uneltelor
folosite.

Alimente
insuficiente

1.2.



Sfârşitul jocului
Jocul poate lua sfârşit în 2 moduri diferite:
• Fie la începutul unei runde numărul cărților de civilizație descoperite nu se mai poate completa la tota-

lul de 4. În acest caz nu se începe o nouă rundă.
• Fie cel puțin 1 teanc de colibe s-a epuizat complet. În acest caz, runda în curs se joacă până la capăt,

adică la sfârşitul rundei triburile mai trebuie şi hrănite. Apoi urmează evaluarea finală.

Evaluarea finală şi câştigătorul
Înainte de această etapă, consultați foaia cu detalierea cărților de civilizație pentru cărțile de civilizație.
Fiecare jucător procedează după cum urmează:
Numărul diferitelor cărți de civilizație cu fundal verde este înmulțit cu el însuși.

Exemplu: Un jucător deţine 5 cărţi de civilizaţie cu diferite simboluri culturale.

Cărțile cu fundal nisipiu sunt evaluate după cum urmează:
Numărul țăranilor se înmulțește cu poziția indicatorului
de pe grila de alimente.
5 ţărani x 7 alimente permanente = 35 puncte

Numărul meșteșugarilor se înmulțește cu numărul total al uneltelor.
3 meșteșugari x 7 unelte = 21 puncte

Numărul constructorilor de colibe se
înmulțeşte cu numărul colibelor.
7 constructori de colibe x 6 colibe = 42 puncte

Numărul șamanilor se înmulțeşte cu numărul membrilor de trib.
3 șamani x 8 membri de trib = 24 puncte

Fiecare resursă naturală care se află încă în posesia jucătorului, valorează câte 1 punct.

Orice număr de puncte calculat trebuie trecut imediat pe grila de punctaj.
Câştigă partida jucătorul al cărui indicator a avansat cel mai departe pe grila de punctaj.
În caz de egalitate este decisivă suma totală a alimentelor permanente, a uneltelor şi a membrilor de trib.

Modificări în cazul partidelor cu 3 sau 2 jucători
În caz de 3 sau 2 jucători se vor ocupa numai 2 dintre locurile meșteșugar, colibă şi teren arabil. Adică
cel de-al treia loc rămâne neocupat. Acesta poate fi desigur în fiecare rundă un loc diferit.
Partidă cu 3 jucători: Numai 2 jucători diferiți au voie să-şi plaseze membrii tribului lor în locurile
pădure, lutărie, carieră şi râu.
Partidă cu 2 jucători: Doar 1 singur jucător îşi poate plasa membrii tribului său în locurile pădure, lutărie,
carieră şi râu.
Celelalte reguli rămân neschimbate.
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= 25 puncte (5x5)

scrisul arta 
vindecării

olăritul arta muzica

Cărți de
civilizație cu
fundal verde

Cărți de
civilizație cu
fundal nisipiu

pentru 
2-3 jucători

N-au mai rămas
cărți de civilizație

1 teanc cu colibe
este gol


