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Figyelem! Csak az alapjátékkal együtt játszható! 

A kiegészítő négy különböző modult tartalmaz, ezek tetszés szerint kombinálhatóak az
alapjátékkal.  Ahol az alanti  szabályok külön nem jelzik,  ott  az alapjáték szabályai
érvényesek. 



A vezír jóindulata

E modul  lehetővé  teszi,  hogy  a játékos megszakítsa  a  többiek lépését,  és
megvásároljon  egy  épületet.  Ennek  azonban  megvan  a  maga  ára:  az  épületért
pontosan kell fizetnie, azonban nem jár neki a bónusz-cselekedet. 

Tartalom
6 darab vezírkő (fából, a játékosok színeiben) 

 

Előkészületek
A  játék  kezdetén  a  játékosok  megkapják  a  saját  színüknek  megfelelő

vezírkövet,  amelyeket  képpel  felfelé  leraknak  maguk  elé.  (A  vezírkő  csak  akkor
használható,  ha  képpel  felfelé van az  asztalon.) Hatnál  kevesebb játékos  esetén  a
gazdátlanul maradt vezírkövek kikerülnek a játékból. 

A vezír jóindulatának feltételei
Bármikor, amikor valaki befejezi saját lépését, de még mielőtt a következő

játékos  megkezdené  azt,  bármelyik  játékos  megszakíthatja  a  játékmenetet,  és

végrehajthatja  az  alábbi  különleges  cselekedetet: megvásárol  egy  épületet  az
építőanyag piaclapról,  és  lerakja  azt  Alhambrájához.  Ehhez azonban az szükséges,
hogy:

A játékos vezírköve aktiválva legyen (vagy képpel felfelé legyen). 
A játékosnak pontosan ki kell tudnia fizetni a megvásárolt épületet. Viszont
ilyenkor a játékosnak nem jár újabb cselekedet – szemben azzal az esettel,
amikor  a  saját,  rendes  lépése  során  vásárol  meg  pontos  összegért  egy
épületet.

Ha a feltételek teljesülnek, a játékos vezírkövét megfordítja, és képpel lefelé
teszi le maga elé – a vezírkő immáron nem számít aktiváltnak. Ezután pontosan fizet,
elveszi a kívánt épületet, és az építési szabályok betartásával lerakja Alhambrájához,
vagy pedig rárakja értéktáblája üres mezőjére. A bónusz-cselekedet nem jár neki. 

Ezután az építőanyag piaclapon az építési lapokat négyre ki kell egészíteni. 
Ezzel  a  megszakítás  véget  ért,  és  az  a  játékos  következik,  aki  a  rendes

szabályok szerint a megszakítás nélkül éppen sorra került volna. 

A vezírkő aktiválása
Az alapjáték szabályai szerint a játékos, akin épp a sor van, három cselekedet

közül  hajt  végre  egyet  (pénzt  vesz  fel,  építési  lapot  vásárol  és  helyez  el,  átépíti
Alhambráját).  Ebben  az  esetben  azonban  van  egy  negyedik  lehetőség  is:  a vezír
reaktiválása. 

Ekkor a  játékos a képpel  lefelé  forgatott  vezírkövet  visszaforgatja,  vagyis
képpel lefelé rakja le maga elé. Ezentúl újra lehetősége lesz a különleges cselekedet
végrehajtására. 

Megjegyzések
Amennyiben  egyszerre  több  játékos  is  szeretné  vezírjét  használni,  azé  a

játékosé az elsőbbség, aki előbb van a játéksorrendben.  (Legelöl az a játékos van,
akire éppen rákerülne a sor, leghátul pedig az, aki éppen befejezte a lépését.) Az ő
cselekedete után a többiek újra dönthetnek arról, hogy akarják-e használni vezírjüket
vagy sem. 

A játék végén, amikor az építőanyag piaclapról kiosztják az építési lapokat, a
vezírek már nem használhatóak fel. 

A játék végeredményét semmiben sem befolyásolja, hogy a játékos aktivált
vagy deaktivált vezírrel fejezte-e be a játékot. 

A  játékos  vezírkő  használatával  nem  vásárolhat  építészkunyhót  (lásd  a
megfelelő modult). 



Az építészkunyhók

Az  építészkunyhók  különleges  építési  lapok.  A  megfelelő  módon  lerakott
építészkunyhók akár három épületnek is számíthatnak értékeléskor. Ám nem csupán a
többség  megszerzésében  segítenek,  hanem  könnyebbé  válik  a  külső  falak
megtervezése  is.  Sajnálatos  módon  azonban  egy  játékosnak  legfeljebb  három
építészkunyhója lehet. 

Tartalom
24 építési lap. Mind a hatféle épületfajtához vannak építészkunyhók, a színük

megegyezik az épületfajta színével. 

 
3-3 kék és piros, 4-4 barna és fehér, 5-5 zöld és lila építészkunyhó van

Előkészületek
Az építészkunyhókat fajták (színek) szerint szét kell válogatni, majd külön-

külön az egyes fajtákhoz tartozó lapokat megkeverni, és 6 oszlopban az építőanyag
piaclap mellé letenni. Végül minden oszlop legfelső lapját fel kell csapni. 

Játékmenet
Az alapjáték szabályai szerint a játékos, akin épp a sor van, három cselekedet

közül  hajt  végre  egyet  (pénzt  vesz  fel,  építési  lapot  vásárol  és  helyez  el,  átépíti
Alhambráját).  Ebben  az  esetben  azonban  van  egy  negyedik  lehetőség  is:  az
építészkunyhó elvétele. 

A  játékos  elveheti  az  oszlopok  tetejéről  a  hat,  képpel  felfelé  forgatott
építészkunyhó bármelyikét. Ezután fel kell csapni az adott oszlop legfelső lapját. 

Ha  egy  oszlop  kifogy,  az  adott  épületfajtához  tartozó  építészkunyhót  a
továbbiakban már nem szerezni. 

Az építészkunyhók nem kerülnek pénzbe (ilyenformán nem is lehet pontosan
fizetni  értük,  vagyis  építészkunyhó  elvétele  után  nem  kerülhet  sor  bónusz-
cselekedetre). 

A játékos lépése befejezésekor az építészkunyhót (valamint a lépése során
esetlegesen  megvásárolt  építési  lapokat)  vagy  Alhambrájához  rakja  –  az  építési
szabályok betartásával –, vagy értéktáblája üres mezőjére helyezi. 

Egy játékos az egész játék során legfeljebb három építészkunyhót szerezhet
meg,  függetlenül  attól,  hogy  hol  vannak  azok:  Alhambrájához  lerakva,  vagy
értéktáblája üres mezőjére helyezve. Az Alhambra átépítésére vonatkozó szabályok
az építészkunyhókra is érvényesek. 

 
A játékos már lerakott 3 építészkunyhót, így többet már nem vehet el.



Az építészkunyhók és az értékelések
Értékelésnél  az  építészkunyhók  0-3,  a  megfelelő  épületfajtához  tartozó

épületnek számítanak. Amennyiben egy építészkunyhó szomszédos  egy ugyanezen
épületfajtához  tartozó  épülettel,  egy épületként  kezelendő;  ha  pedig  2  vagy  3
ugyanezen  épületfajtához  tartozó  épülettel  szomszédos,  2,  illetve  3 épületként
kezelendő  –  már  amennyiben  az  építészkunyhó  és  szomszédja  között  nincsen
városfal. 

Az  építészkunyhókon  lévő  városfalak  a  rendes  szabályok  szerint
beleszámíthatnak a leghosszabb falakba. 

 
A lila építészkunyhó nem számít egyetlen lila épületnek sem –  szomszédos ugyan egy

toronnyal, de kettejük között városfal van. 
A felső barna építészkunyhó két árkáddal is szomszédos, nincs közöttük városfal,

tehát értékeléskor 2 barna épületnek (árkádnak) számít. 
Az alsó barna építészkunyhó csak egy árkáddal szomszédos, így 1 árkádként (barna

épületként) kezelendő. 
Összesen tehát értékeléskor a fenti Alhambrában 1 kert (zöld), 1 torony (lila) és 5

árkád (barna) lesz.



A váltókártyák

A modul hat új kártyát tartalmaz, amelyek a pénzkártyák módján kerülnek a
játékosokhoz.  A játékos ilyen kártya segítségével  megteheti,  hogy a fizetséget  nem
egy, hanem két pénznemben egyenlíti ki. Sajnálatos módon egy pénzkártya csak egy
vásárláshoz nyújt segítségét, használat után a kártyát el kell dobni. 

Tartalom
6 váltókártya, melyek mindegyikén két pénzem érméi láthatóak 

 

Előkészületek
Az előkészületek során, amikor a pénzkártyákból az osztó öt paklit alakít ki,

2-2 váltókártyát bele kell keverni a 2., a 3. és a 4. pakliba. 

Váltókártya megszerzése
Amikor  az  osztó  pénzkártya  helyett  váltókártyát  csap  fel,  azt  éppúgy az

építőanyag  piaclap  mellé  kell  letenni.  A  soron  következő  játékos  lépésének
megkezdésekor az építőanyag piaclap mellett négy felcsapott kártyának kell lennie:
ezek egyaránt lehetnek pénz- és váltókártyák. 

A soron lévő játékos megteheti, hogy pénzkártya (vagy -kártyák) helyett egy
váltókártyát vesz a kezébe.  A játékosok tetszőleges számú váltókártyát tarthatnak a
kezükben. 

A váltókártyák használata
A szabályok szerint abban a pénznemben kell kiegyenlíteni egy megvásárolt

építési lapka árát, amilyen pénznem az építőanyag piaclapon látható az építési lapka
mellett. 

A játékos azonban megteheti, hogy kijátszik egy olyan váltókártyát, amelyen
szerepel  ez  a  pénznem, és  azért  az  egy építési  lapért a  két  pénznem tetszőleges
kombinációjával fizethet. 

 
Példa: A játékos kezében az alábbi lapok vannak: kék 2-es és 7-es, sárga 9-es, és a

kék-sárga váltókártya. Kártyái segítségével a játékos megveheti akár a pavilont, akár
a kertet. 

A játékosnak döntenie kell: vagy elkölt 9 sárga és 2 kék érmét a kertre, vagy 7 kék
érmével pontosan fizet a pavilonért. Azonban mindkét esetben fel kell használnia

váltókártyáját, amelyet a dobott lapok tetejére kell tennie. A játékos nem használhatja
fel kétszer váltókártyáját (vagyis nem teheti meg, hogy a váltókártya segítségével
előbb a kék 7-essel megvegye a pavilont, majd a kék 2-essel és a sárga 9-essel a

kertet).

Megjegyzések
Ha elfogy a pénzkártyák paklija, az összes dobott lapot –  köztük az eldobott

váltókártyákkal –  meg kell keverni, és belőlük új paklit kell képezni. 
A  játékos  lépésének  végén  az  osztónak  négyre  kell  kiegészítenie  az

építőanyag piaclapnál lévő kártyákat –  függetlenül attól, e négy kártya közül mennyi
pénz- és mennyi váltókártya. 

A játék végén, amikor az építőanyag piaclapon maradt építési lapkákat ki kell
osztani, a váltókártyák már nem használhatóak fel. 



A bónuszkártyák

Minden  kijátszott  bónuszkártya  az  értékelésnél  plusz  1  épületnek  számít.
Mivel  a  kártyákat  nem  kell  azonnal  kijátszani,  a  játékosok  meglephetik  a  biztos
többségben bizakodó társaikat. Azonban bónuszkártyát csak azután lehet kijátszani,
hogy a kártyán látható épületet a játékos már beépítette saját Alhambrájába. 

Tartalom
11 bónuszkártya, amelyek mindegyikén egy épület látható 

 

Előkészületek
A bónuszkártyákat meg kell keverni, majd képpel lefelé minden játékosnak

ki kell osztani:
2 vagy 3 játékos esetén 3 bónuszkártyát; 
4 vagy 5 játékos esetén 2 bónuszkártyát; 
6 játékos esetén 1 bónuszkártyát.
A megmaradt bónuszkártyákat, képpel lefelé, félre kell tenni; ezekre az adott

játékban már nem lesz szükség. 

A bónuszkártyák hatása
Minden bónuszkártyán egy épület látható. (A bónuszkártyákon a 10 városfal

nélküli épület látható.) 

Ha  egy  játékos  már  beépítette  az  Alhambrájába  azt  az  épületet,  amely
bónuszkártyáján látható, a továbbiakban bármikor kijátszhatja  – képpel felfelé maga
elé lerakhatja – ezen bónuszkártyáját. Az értékelések során a kijátszott bónuszkártya
egy, az adott fajtába tartozó (adott színű) épületként számolandó. 

 
A játékos már lerakta Alhambrájához a 10-be került, fal nélküli kertet, így kijátssza a
megfelelő bónuszkártyáját. Az értékelés során úgy kell tekinteni, mintha a játékosnak

2 kertje lenne.

Megjegyzések
Ha  a  játékos  a  bónuszkártya  kijátszása  után  bármikor  is  eltávolítja

Alhambrájából  a  kártyához  tartozó  épületet,  a  bónuszkártyát  vissza  kell  vennie  a
kezébe.  Ahogy az  értéktábla  üres  mezején  lévő  építési  lap,  úgy  a  hozzá  tartozó
bónuszkártyát  sem  lehet  figyelembe  venni  értékelésnél.  Természetesen  megint
kijátszhatja a bónuszkártyát, amint az építési lapot újfent lerakja Alhambrájához. 

A  játékos,  ha  a  megfelelő  épületet  már  lerakta  Alhambrájához,  bármikor
kijátszhatja az épülethet tartó bónuszkártyát – példának okáért értékelés közben is. 

Minél  később  játssza  ki  a  játékos  a  bónuszkártyáját,  annál  tovább  tartja
bizonytalanságban  játékostársait,  kié  is  valójában  a  többség.  Különösen  nagy
meglepetést  okozhat  a  játékos,  ha  egészen  a  harmadik  értékelésig  tartózkodik
bónuszkártyája kijátszásától. 

Thaur 
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