
Csak az alapjátékkal együtt játszható!
A kiegészítőnégy különbözőmodult tartalmaz, ezek tetszés szerint kombinálhatóak az
alapjátékkal, illetve az összes kiegészítőminden moduljával. Ahol az alábbi szabályok
külön nem jelzik, ott az alapjáték szabályai érvényesek.

Vigyázat, az ellenség
közeledik! A kalifa
kincseskamráját ki
kell üríteni, és a
kincseket biztonság-
ba kell helyezni.

Tartalom

KINCSESKAMRA

A kincsesládákat
azonos színű
épületekre kell letenni.
Az értékelésnél extra
pontokat jelentenek.

42 kincsesláda 6 különbözőszínben
1 kis játéktábla: kincseskamra 3

helyiséggel
1 ruhazsák.

Előkészületek
A kincseskamrát előkészítjük. Mind a
42 kincsesládát a betesszük a zacskóba.
Mindhárom helyiségre 4-4 ládát húzunk a zsákból.

Hogyan kaphatunk kincsesládákat?
Ezzel a kiegészítővel a játékos a körében kincsesládákat is vásárolhat.
Ezzel kiegészül tehát az alapjátékban lévő3 lehetőség: pénzfelvétel –
épületvásárlás és -elhelyezés – saját Alhambra átépítése.
Vásárláskor elvehetjük a kincseskamra tetszőleges helyiségéből az ott lévő4
kincsesládát. Ezekért legalább 8-at kell fizetni a különbözőpénznemek
bármely kombinációjában.
Figyelem: aki pontosan fizet, nem jöhet még egyszer!
PÉLDA: a soron lévőjátékos kincsesládákat szeretne vásárolni. 3 dukátot, 3
dinárt és 4 dirhamot fizet. Elveszi a kincseskamra egyik helyiségében található
4 kincsesládát. Váltópénzt nem kap vissza.



Hova kerülnek a kincsesládák?
A kincsesládákat a vásárlás körében velük azonos színűépületekre kell
szétosztani. Minden épületen csak 1 láda állhat. Az ebben a körben
vásárolt épületekre is kerülhet kincsesláda, a raktárban lévőépületeket
kivéve.
Ha nem tudjuk a megvásárolt kincsesládákat saját épületeinkre tenni, a
maradékot a bal oldali szomszédnak kell továbbadni, aki ezeket a
ládákat saját épületeire teheti. Ha még mindig maradnak le nem rakott
ládák, azokat tovább kell adni a következőjátékosnak. Azok a ládák,
amelyeket egyik játékos sem tudott letenni, visszakerülnek a zsákba
Ezután a megüresedett helyet újra fel kell tölteni a zsákból
véletlenszerűen húzott 4 kincsesládával. Ha már nem áll rendelkezésre
elegendőszámú láda, a helyiség üresen marad. Ezután a játék további
részében már nem húzunk több kincsesládát.

A kincsesládák értékelése
Az értékeslésnél a ládák színe nem számít, csak a számuk határozza
meg, hogy mennyi pontot érnek. Akinek a legtöbb kincsesládája van,
megkapja az 1. helyért járó pontszámot. Akinek a második, illetve
harmadik legtöbb kincsesládja van, megkapja a 2. illetve a 3. helyért
járó pontot. Döntetlen esetén az épületek értékelésének megfelelően
járunk el.
A pontok elosztása a kincseskamra tábláján látható.

Megjegyzések
• 2 játékos esetén azokat a kincsesládákat, amelyeket nem tudott a soron lévő

játékos lerakni, először mindig a virtuális 3. játékosnak kell továbbadni,
akinél a megfelelőszínűépületekre le kell azokat rakni. Csak a maradékot
kaphatja meg a másik játékos.

• Ha egy olyan épületet építünk át, amelyen van kincsesláda, a ládát vissza
kell tenni a zsákba.

• Kincsesládák nem kerülhetnek Házikócskákra /más fordításokban:
építészkunyhók, Felvonulási Épületek/ (1. kiegészítő).

Fordította: Detti
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Az építészkártyák
megkönnyítik az
Alhambra
Átépítését Ez nem
csak az alapjátékban
előnyös. További
kiegészítőkkel együtt pl.
házikócskákkal, bazárral,

vándorkereskedőkkel
izgalmas
kombinációkat
eredményeznek. Az,
hogy ezek pénzként is
funkcionálnak,

tovább fokozhatják az összhatást.

Tartalom
16 építészkártya: 4-4
különbözőpénzkártya
kiegészítőfunkcióval

Az Építész

Előkészületek
Az építészkártyákat össze-
keverjük. Minden játékos kap
2 lefordított építészkártyát,
amelyeket a kezébe vesz. Ezután kapja meg minden játékos a kezdő
pénzét. Amikor az alapjáték pénzkártyáit 5 paklira osztjuk szét, 3-3
építészkártyát belekeverünk a 3. és az 5. pakliba. 6 játékos esetén az 5.
pakliba csak 1 építészkártya kerül.
Kevesebb, mint 5 játékos esetén kimaradnak építészkártyák. Ezek
ebben az esetben nem kerülnek be a játékba.

Hogyan kaphatunk építészkártyákat?
Építészkártyákat a többi pénzkártyával azonos módon kaphatunk.



Hogyan vethetünk be építészkártyákat?
Az építészkártyáknak 2 különbözőfunkciójuk van:
Pénzfunkció
Minden építészkártya alapesetben 3 értékűpénzkártyának felel meg
(különbözőpénznemekben). Ezekre a kártyákra érvényes az összes,
pénzre vonatkozó szabály (pl. kártyafelvétel összesen 5 értékben).

Építészfunkció
Az építészkártyával (a pénzfunkció alternatívájaként) a játékos körének
végén (az abban a körben megvásárolt épületek lehelyezése után) át is
építheti az Alhambráját. Átépítésre azonban körönként csak 1
építészkártya játszható ki.

A többi pénzkártyával ellentétben az építészkártyák kijátszásuk után
(kihasznált funkciótól függetlenül) kikerülnek a játékból.

Turm Serail

Pavillon Ark aden

PÉLDA: a játékos kezében 2 építészkártya (guldenben) és egy további kártya (9
gulden) van.
Megveheti a tornyot, vagy megtartja az építészkártyáját későbbi felhasználásra.

Megjegyzések
• Ammar-El’Schauf (a 2. kiegészítőegyik karakterkártyája) a játékos

körének végén 1 építészkártyával együtt is bevethető.
Fordította: Detti
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Veszélyben az
Alhambra:
Támadók a
láthatáron!. És ami
még rosszabb,

Tartalom
A Támadók

csökkenthetik
pontjainkat,
mivel a falak
által nem védett
épületek után
pontlevonás jár.

4 támadókártya, amelyek azt mutatják,
hogy a támadás melyik irányból érkezik.
6 felderítőkártya, amelyek segítségével
kikémlelhetjük a támadást.

Előkészületek I 0 II 0 III 0

A támadókártyákat összekeverjük, és
lefordítva a tábla mellé helyezzük.

0 0 0 0 -1 -1
-1 - 2 -3

A felderítőkártyákat szintén összekeverjük és a 2 legfelső
felderítőkártyát felfordítjuk.

Támadókártyák
A támadókártya megmutatja, hogy az Alhambrát melyik irányból éri
támadás. Azon épületkártyák miatt, amelyek ebből az irányból
védtelenek (szélen állnak és nincs rajtuk fal), az érintett játékos
pontot veszít. A támadókártya alsó részén látható, hogy az egyes
értékeléseknél védtelen falanként mennyi pontot veszítünk.
A támadás bekövetkezése
Közvetlenül az értékelés után a legfelsőtámadókártyát felfordítjuk.
Ez megmutatja, hogy az Alhambrát melyik irányból éri támadás.
Minden játékos helyzetét összehasonlítjuk ezzel az iránnyal. Minden
épület északi irányban áll (tehát minden tetőészak felé néz).



-

Támadás az 1. értékelés után
Minden egyes az adott irányból védtelen (szélen álló fal nélküli)
épület és a kezdőszökőkút után 1-1 pontlevonás jár (0 alá azonban
nem csökkenhet a pontszám).
Támadás a 2. értékelés után
Minden védtelen oldalért 2-2 pontlevonás jár.
Támadás a 3. értékelés után
Minden egyes a fő támadási irányból védtelen oldalért 3-3
pontlevonás jár. Ezenkívül minden egyes mindkét szomszédos
irányból védtelen épületért további 1-1 pontlevonás jár.

-1
-3

Gemä cher

-1 -3
-1

-1 -3

I 0 II

-1 0 -2
0 III -1

0 -3 0

Arka den

-1

0 0 -1

PÉLDA: Az 1. értékelés ut
érint. A játékos 3 pontot ve
szomszédos irányokból is t
pont kerül levonásra.

Felderítőkártyák
Aki egy - a felfordít
vásárol, és pontosan fi
a legfelsőlefordított
támadókártyát a pakl
játékból. Az 1. és a 2.
fel. A korábban felf
szintén kikerülnek a já

Megjegyzés/ V
■A vezírrel (1. kiegészítő
(2. kiegészítő) pontosan fiz

■Az aktuális támadókár
1
I 0 II 0 III -1
0 -1 0 -2 0 -3

Turm Serail Serail

0 0 -1

áni támadás ebben az Alhambrában 3 védtelen oldalt
szít. A 3. értékelés után a főtámadási iránnyal
ámadás éri a területeket. Ezért ebben az esetben 12

ott felderítőkártyával azonos színű- épületet
zet, megkapja a felderítőkártyát, és megnézheti
támadókártyát. Ezután lefordítva visszateszi a
ira. A felhasznált felderítőkártya kikerül a
értékelés után újabb 2 felderítőkártyát fordítunk
ordított és fel nem használt felderítőkártyák
tékból.

ariáció felfordított támadókártyával
) és az Abdul Karim, a gazdag pártfogó karakterkártyával
etünk. Ez lehetővé teszi a felderítőkártya használatát.

tyát felfordítjuk. A felderítőkártyát nem használjuk.
Fordította: Detti



Figyelem! Csak az alapjátékkal együtt játszható!
A kiegészítőnégy különbözőmodult tartalmaz, ezek tetszés szerint kombinálhatóak az
alapjátékkal, illetve az összes kiegészítőminden moduljával. Ahol az alábbi szabályok
külön nem jelzik, ott az alapjáték szabályai érvényesek

A bazár egy újabb
épülettípus, amely.
hatással van az
Alhambrára. Ha
optimálisan kerül
beépítésre, a színben

Tartalom

A Bazár

egyezőszomszédos
épületekért akár 24
plusz pontot is
hozhat, de sajnos
csak az utolsó
értékelésnél.

8 különbözőbazár, minden bazáron egy
meghatározott pénznem és 3 különböző
épületszín található.

Előkészületek
A bazárokat a többi épületelemmel együtt
a zsákba tesszük.

A játék menete
Ha az Épületudvar feltöltésekor a zsákból Bazárt húzunk, az
felfordítva a tábla mellé kerül. Addig húzunk további épületeket, amíg
a piacra 4 épület nem kerül.
A Bazár a többi épülethez hasonlóan vehetőmeg. A rajta lévőérme
határozza meg a szükséges pénznemet.
Az ára megegyezik az adott pénznem mellett található épület árával. A
bazárt csak pontosan lehet megvenni. A játékos ezután még egyszer
jöhet.
A bazárokat az alapjáték
épületeivel megegyezőszabályok
szerint lehet az Alhambrába
beépíteni vagy átépíteni.

PÉLDA: Ez a bazár jelenleg 4 guldenbe kerül.



A bazár értékelése
A bazár csak az utolsó értékelésnél számít.
A bazárért kapott pontok száma attól függ, hogy mennyi azonos színű
épület veszi körül (maximum 8 épület). Az átlósan határos épületek
is szomszédosnak számítanak.
Azonos színűnek számít egy épület, ha annak színe a bazáron fel van
tüntetve. A szomszédos azonos színű épületek számát meg kell
szorozni az azonos színek számával. Az eredmény adja a bazár után
kapott pontok számát.

1 0 0
Arkaden

0 0
Gemächer

1 1 1

PÉLDA: a bazárral 6 épület szomszédos, két
hely üres maradt.
4 épület színben egyezik a bazárral. A
bazáron lévőmindhárom szín megtalálható a
szomszéd épületek között, így az eredmény: 4
épület x 3 szín = 12 pont
Ha a példában a torony hiányozna, az
eredmény sokkal kevesebb lenne: 3 épület x 2
szín = 6 pont

Serail Serail

Megjegyzések

Turm

Egy épület adott esetben több bazárhoz is tartozhat.
A bazár értékelését a falak nem befolyásolják.
A bazárok értékelésénél a szomszédos Házikócskák (1. kiegészítés) nem

számítanak.
Tetszőleges számú bazár állhat az Épületudvaron a tábla mellett.
Ha az Épületudvaron hiányzik az adott épület ára (éppen megvették az

adott épületet), a megfelelőbazárt pillanatnyilag nem lehet megvenni.
A játék végén a tábla mellett maradó bazárok nem kerülnek a játékosok

között szétosztásra.
A vezírrel (1. kiegészítő) és az Abdul Karim, a gazdag pártfogó

karakterkártyával (2. kiegészítő) lehet bazárokat vásárolni.
A vándorkereskedőknek (3. kiegészítő) ki kell kerülniük a bazárt, így a

lakók nem költözhetnek be a bazárba. A lakót szokás szerint ki lehet
cserélni.

Fordította: Detti


