
Alhambra: Queenie 2: Medina
A kereskedő körzetek – Medinák – szükségesek, de ugyanakkor nem túl kellemesek a mellettük lakók számára. Az 
épületek maguk nem hoznak pontokat, de ha kevesebb van belőlük nálunk, mint a többi játékosnál, akkor negatív 
pontokat érnek a pontozásnál.

Csak az Alhambra alapjátékkal együtt játszható!

Az alapjáték szabályai nem változnak, kivéve a továbbiakban leírtak szerint.

A játék elemei:

- 9 Medina lapka

Változások az előkészületekben

A Medina lapkákat a többi épületlapka közé kell keverni a húzózsákban.

Változás a játékmenetben

Amikor Medina lapka kerül kihúzásra, akkor azt is ugyanúgy az épületek piacterére kell tenni, mint a többi épület lapkát.
Ha valaki megveszi, akkor ugyanaz a szabály vonatkozik a lehelyezésére, mint a többi épület lapka esetén, beleértve a 
tartalékba helyezést is.

Pontozás

A Medina lapok az összes többi épülettípus pontozása után kerülnek pontozásra. Az első pontozási körben mínusz 
pontot kap az a játékos, aki a legkevesebb Medinát építette le az Alhambrájába. A második pontozó körben 2 játékos 
kap mínusz pontokat, míg a harmadik pontozásnál három.

1. pontozás 2. pontozás 3. pontozás
A legkevesebb Medinával rendelkező játékos -3 -6 -9
A második legkevesebb Medinával rendelkező játékos 0 -3 -6
A harmadik legkevesebb Medinával rendelkező játékos 0 0 -3

Ha két vagy több játékos épített ugyanannyi számú Medinát, akkor az nyeri a döntetlent, akinek a magasabb árú Medina
lapkája van. Az a játékos kapja a több mínusz pontot, akinek kisebb értékű a legnagyobb értékű Medinája.

Megépített Medinák 3.
pontozás

A játékos

-3

B játékos

-6

C játékos

-9

Példa: A C játékos építette a legkevesebb Medinát, ezért 9 mínusz pontot kap. Az A és B játékosoknak egyaránt 3 
megépített Medinája van. Mivel az A játékosnak van a magasabb értékű Medinája (8-as), ezért ő kap -3 pontot és a B 
játékos -6 pontot.



Speciális eset: Nem épül meg Medina

Minden pontozási körben:

Minden egyes játékos, aki nem épít egyetlen Medinát sem az Alhambrájába további mínusz pontokat kap:

1. pontozás során: 1 mínusz pont

2. pontozás során: 2 mínusz pont

3. pontozás során: 3 mínusz pont

Megjegyzés:

1. pontozás: Mínusz 3 pont került szétosztásra azoknál a játékosoknál, akiknek nincsen Medinája (felfelé kerekítve).

2. pontozás: Ha két vagy több játékos nem épített Medinát, akkor az első és második helyért járó negatív pontok 
összeadódnak, majd ez az összeg osztódik szét a játékosok között (felfelé kerekítve).

3. pontozás: Ha két játékos nem épített Medinát, akkor az első és második helyért járó negatív pontok összege egyenlő 
arányban szétosztásra kerül (felfelé kerekítve), míg a 3. helyért járó mínusz pont hagyományos módon kerül kiosztásra. 
Ha három vagy több játékos nem épített Medinát, akkor 18 mínusz pont kerül szétosztásra (felfelé kerekítve) az érintett 
játékosok között.

Megépített Medinák
A játékos B játékos C játékos D játékos

3. pontozás
-11 -11 -3 0

Példa: 3. pontozás: Az A és B játékos egyaránt 11 mínusz pontot kap ((9+6)/2=8 (felfelé kerekítve) +3 mínusz pont). A C 
játékos 3 mínusz pontot kap a 3. helye miatt.
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