
ORGYILKOSOK - Piros figurák
Tedd az orgyilkosaidat a zsákba, és ölj meg 1 figurát az adott 
(orgyilkosok száma+rabszolgakártyák (fakírkártyák), ha 
vannak) távolságon belüli lapkán (ha a lapka kiürül, tedd rá egy 
tevédet vagy a sátradat) VAGY ölj meg 1-et valamelyik ellenfeled 
előtt lévő figurákból (vezír, vén, kézműves).

KÉZMŰVESEK - Lila figurák
Tedd a kézműveseidet magad elé, és vegyél el az épp most 
szerzett kézművesek számával egyező mennyiségű tárgyjelzőt a 
pakliból. Ebből válassz 1-et, amit tegyél képpel lefelé magad elé, 
a többit képpel felfelé dobd el. Néhányuk pontot ad a játék vé-
gén, a varázstérgyaknak pedig speciális képességeik vannak. 

A játék végén minden kézműves 3 GYP-t ér, ha senkinek nincs 
több kézművese, mint neked, egyébként 2 GYP-t ér darabjuk. 
A kézművesek a játék során a Műhelyben is elkölthetőek újabb 
tárgyak megszerzésére. 

2.5 A lapka akciójának végrehajtása
Ha azon a lapkán, amin befejezted a lépésedet, egy piros nyilat tartalmazó 
jel található, akkor ezt az akciót végre KELL hajtanod.

OÁZIS 
Tegyél egy pálmafát erre a 
lapkára.

FALU
Tegyél egy palotát erre a 
lapkára.

Az összes többi lapkán csak akkor hajtsd végre a lapkaakciót, ha szeretnéd 
(és tudod): 

KIS PIAC
Fizess 3 aranyat, és vegyél el a sor elejéről számított 
3 erőforráslapkából 1-et.

NAGY PIAC
Fizess 6 aranyat, és vegyél el a sor elejéről számított 
6 erőforráslapkából 2-t.

Egy forduló menete
1. Licit a körsorrendért

A licitsorrend alapján licitálás a körsorrendért, azonnal kifizetve a 
megfelelő összeget aranyérmében. Ha a licit értéke 0, akkor nem kell 
semmit fizetni, és a már a 0-son lévőket a folyosón feljebb tolja.

2. A Játékos akciói 
Minden játékos végrehajtja az összes akcióját mielőtt a következő 

körsorrendjelző tulajdonosa következne.

2.1 Lépés a körjelzővel
Tedd vissza a körjelződet a licitsorrendsáv első üres helyére.

2.2 Lépés a figurákkal
Győződj meg arról, hogy az utolsó figurád olyan lapkára kerül, amin 
már van(nak) vele azonos színű figura(k).

2.3 Lapkafelügyelet ellenőrzés
Vedd le az összes, az utoljára letett figuráddal azonos színű figurát a 
véglapkáról. Ha az utolsó lapka üressé vált (mert az összes figura, ami 
rajta volt, azonos színű volt az általad lerakottal), akkor tedd egy te-
védet vagy a sátradat erre a lapkára.

2.4 Törzs akciójának végrehajtása

VEZÍREK - Sárga figurák
Tedd a vezíreidet magad elé. A játék végén 1 GYP/vezír + 
10 GYP/többség jár értük.

VÉNEK - Fehér figurák
Tedd a véneidet magad elé, szerezz/használj dzsinneket 
velük, vagy a játék végén 2 pontot ér darabja.

KERESKEDŐK - Zöld figurák
Tedd a kereskedőidet a zsákba, és húzz fel ugyanannyi erőfor-
ráskártyát a sor elejéről kezdve.

ÉPÍTÉSZEK - Kék figurák
Tedd az építészeidet a zsákba, és számolj: (építészek száma
+rabszolgakártyák(fakírkártyák), ha vannak) X a véglapka 
körüli kék értékes lapkák száma, beleértve a véglapkát, ha az 
is kék értékű. Ennyi aranyat kapsz.

SZENT HELYEK
Fizess 2 vént VAGY 1 vént és dobj 1 rabszolgát 
(fakírt), hogy megszerezz 1 dzsinnt. Megidézheted a 
dzsinn erejét, ha ki tudod fizetni a költségét.

MŰHELY
Fizess vagy 1 Kézművest VAGY 2 Rabszolgát (fakírt) 
hogy a tárgypakliról elvehesd a legfelső tárgyat. 

SPECIALIZÁLT PIAC
Fizess 4 aranyérmét, és vegyél el egy tetszőleges erő-
forráskártyát az erőforrássorból.

2.5 Árueladás (választható)
Ha aranyra van szükséged, akkor eladhatod az összes KÜLÖNBÖ-
ZŐ árukból álló soraidat (a rabszolgákat (fakírokat) nem).
Dobd őket, és vegyél el a bankból a megfelelő értékben aranyérméket, 
ami attól függ, hogy hány darab különböző árukártyából áll a sorod: 

3. Takarítás
Töltsétek fel a látható erőforrásokat és dzsinneket, ha szükséges.

A játék vége
Annak a fordulónak a végéig játsszatok, amelyik során egy játékos leteszi az 

utolsó tevéjét (a sátor is tevének számít) VAGY nem lehet szabályosan 
lépni a figurákkal a lapkákon. 

A pontozólapok segítségével számoljátok össze a pontjaitokat, hogy 
meghatározzátok a győztes.
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Naqala dzsinnjei és mágiája
Al-Amin 

A játék végén minden 2 rabszol-
gádat(fakírodat) beszámíthatod 

1 általad választott áruként. 

Anun-Nak 
Ár: 1 vén vagy 1 rabszolga(fakír)  

Válassz egy üres lapkát (nem lehet 
rajta teve, figura, pálmafa vagy 

palota), és tegyél rá 3 figurát 
(véletlenszerűen húzd a zsákból).

Ba’al 
Ha szerzel egy dzsinnt, akkor kapsz 
1 aranyat, ha egy ellenfeled szerez 

dzsinnt, akkor 2-t. 

Bouraq 
Ár: 1 vén vagy 1 rabszolga(fakír)

Tegyél 1 palotát bármelyik falura.

Echidna 
Ár: 1 vén + (1 vén vagy 1 rabszolga(fakír))

Duplázd meg az ebben a körben az 
építészekkel szerzett aranyérmék 

számát. 

Kandicha 
Amikor az orgyilkosaid ölnek: ha 
kereskedőt, húzz 1 erőforráslapkát 
a pakli tetejéről; ha építészt, akkor 
annyi aranyat kapsz, amennyit az 

építész kapna; ha vént, vezírt vagy 
kézművest akkor a megölésük 
helyett tedd magad elé őket.  

(Ha egy kézművest, akkor vegyél el
1 tárgyat a tárgypakli tetejéről.) 

Kumarbi 
Ár: 1 vagy több rabszolga(fakír) 

A körsorrendre licitáláskor minden 
eldobott rabszolgáért(fakírért) 

1 hellyel csökken a licit költsége. 

Lamia 
Ár: 1 vén vagy 1 rabszolga(fakír)
Amikor le kell tenned egy 

pálmafát,  bármelyik szomszédos 
lapkára leteheted. 

Leta 
Ár: 1 vén + (1 vén vagy 1 rabszolga(fakír))

1 teljesen üres lapkát vegyél a 
tulajdonodba, tedd rá egy tevédet/

sátradat. 

Marid 
Mindig, amikor egy figurákkal 

történő lépés során egy figura kerül 
az egyik lapkádra, aranyat kapsz: 1-

et, ha te tetted oda, 2-t, ha 
valamelyik ellenfeled.

Monkir 
Amikor valaki egy palotát tesz le, 

aranyat kapsz: 1-et ha te tetted le; 
2-t, ha valamelyik ellenfeled. 

Shamhat 
A játék végén minden véned 

2 helyett 4 GYP-t ér.    

Sibittis 
Ár: 1 vén + (1 vén vagy 1 rabszolga(fakír))

Húzz 3 dzsinnt a dzsinnpakli 
tetejéről. 1-et tarts meg, a másik 

2-t dobd el. 

Sloar 
Ár: 1 rabszolga(fakír)

Vedd el a legfelső lapot az  
erőforráspakliról. 

Utug 
Ár: 1 vén + (1 vén vagy 1 rabszolga(fakír))
Vegyél a tulajdonodba 1 olyan 
lapkát, amin csak figurák vannak 
(nincs rajta teve, pálmafa vagy pa-
lota); tedd rá 1 tevédet/sátradat. 

1 rabszolga(fakír) 

Boaz 
Minden előtted álló figura védett 

az orgyilkosokkal szemben. 

Geb 
A játék végén minden 

Értéktárgyad 3-3 plusz GYP-t ad.

Ptah 
A játék végén minden 

kézművesed 2-2 plusz GYP-t 
ér. 

Haurvaiai 
A játék végén minden pálmafád 

3 helyett 5 GYP-t ér. 

Iblis 
Ár: 1 vén vagy 1 rabszolga(fakír)

Orgyilkosaid 2 bármilyen bábut 
ölnek meg ugyanazon a lapkán 

vagy 2 bármilyen bábut 
ugyanattól az ellenfeledtől. 

Jafaar 
A játék végén minden vezíred 

1 helyett 3 GYP-t ér. 

Nekir 
Amikor orgyilkosok figurákat 

ölnek, aranyat kapsz: 1-et, ha te 
gyilkoltál; 2-t, ha valamelyik 

ellenfeled.  

Enki 
Ár: 1 vén vagy 1 rabszolga(fakír)

Tegyél 1 pálmafát bármelyik 
oázisra. 

Hagis 
Ár: 1 vén vagy 1 rabszolga(fakír)
Amikor le kell tenned egy 

palotát, bármelyik szomszédos 
lapkára leteheted. 

Az Égő Handzsár
Vegyél le 2 bármilyen figurát egy tetsző-
leges lapkáról. Ha ezzel megszerzed a 
felügyeletét, tegyél rá egy tevét/sátrat

A Mesés Lámpa 
Vegyél el 1 dzsinnt az elérhetőek közül, 

vagyfedd fel és vedd el a dzsinnpakli 
legfelső lapját.

A Varázsfuvola
Válassz 1 lapkát. Legfeljebb 5 figurát át-
tehetsz a szomszédos lapká(k)ról erre a 
lapkára. Nem kapod meg az ellenőrzést.

A Repülő Szőnyeg
Amikor lépsz a figurákkal, akkor az 
utolsó figurádat a tábla bármelyik 

lapkájára teheted (kivéve arra, ahova az 
utolsó előtti figurát tetted). A hegyeket 

figyelmen kívül hagyhatod. 

Az Újjászületés Gyűrűje
Válassz egy tárgyat a dobópakliból 
(érték vagy varázs) és tartsd meg.

A Vihartalizmán

Tedd át az egyik tevédet egy 
tetszőleges másik teve nélküli lapkára.

A bőségszaru
Töltsd újra az erőforrássort 9 lapra, 

majd rendezd olyan sorrendbe a 
lapokat, ahogy neked tetszik.1 vagy több

rabszolga(fakír) 
1 vén vagy 

1 rabszolga(fakír) 
1 vén + (1 vén vagy 
1 rabszolga(fakír))


