
Tartalom
6 fa vezírkő a 
játékosok színében

Játék 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.) A nem haszált vezírkövek kikerülnek a játékból.

A Vezír jóindulata
Bármikor, amikor valaki befejezi saját lépését, bármelyik játékos megsza-
kíthatja a játékmenetet, és végrehajthatja az alábbi kkküüülllööönnnllleeegggeeesss   cccssseeellleeekkkeeedddeeettteeettt:::   
megvásárol egy épületet az építőanyag piaclapról, és lerakja azt Alhambrájához. 
Ehhez azonban az szükséges, hogy:

• a vezírköve játékban legyen (képpel felfelé);
• az épületért a pontos árak kell kifizetnie.
Az a játékos, aki ezt a speciális akciót hajtja végre, nem kap extra lépésle-
hetőséget, mint a normál játékban ha pontosan fizet.

A VEZÍR JÓINDULATA

“A vezír jóindulata”
modul megszakít-
ja a normál játék-
menetet egy speci-
ális akcióval: egy 
épületlapka megvásár-
lásával. 

E nnek azonban
ára van: az épületért 
pontosan kell ki-
fizetni az árat, de
nem kapsz extra
lépés lehetőséget

Ez a kiegészítő négy különböző modult tartalmaz az eredeti alapjátékhoz (Alhambra);
ezek külön-külön és bármilyen kombinációban használhatók. A játék szabályai az
eredeti játékon alapulnak. A szabályváltozások, kiegészítő szabályok és az új elemek
az adott modulnál külön kerülnek bemutatásra.
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A játékos ezután átfordítja a vezírkövét (képpel lefelé) - így már nincs 
játékban. A játékos felépíti a kiválasztott épületet, kifizeti a pontos árat és 
elhelyezi az épületet az építési szabályoknak megfelelően, vagy elhelyezi az 
értéktábláján. A játékosnak nincs extra lépése.
A piaclapot feltöltik, így ismét 4 épület van rajta.
A játék normál sorrendben folytatódik azzal a játékossal, aki következett 
volna.

A vezérkő újra játékba hozása
A játékosoknak a alapszabályok szerint három lehetőségük van a körükben
(Pénzt vesznek fel • Vásárolnak és elhelyeznek épületlapkát • Átépítik az 
Alhambrájukat). Most egy újabb lehetőségük is van:

A Vezírkő újra játékba hozása

A vezírkövet megfordítja, hogy képpel felfelé legyen.
Most már készen áll, hogy bármikor végrehajtsa a speciális lépését.

Megjegyzések
• Ha egyszerre több játékos is használni akarja a Vezírkövét, a soron 

következő játékos kezdhet. (Az első az, aki következett volna a játékban - 
az a játékos, aki éppen befejezte a lépését, az utolsó)

• A többi játékos ezután újra választhat, hogy használja-e a vezírkövét vagy
sem.

• Amikor az utolsó épületlapkákat osztják ki a játék végén, a vezírkő nem 
használható.

• A vezírkő nem használható munkáskunyhó megszerzésére (Lásd. a 
“Munkáskunyhók” modulnál)
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A PÉNZVÁLTÓ

“A pénzváltó” hat 
új kártya, amiket
ugyanúgy csa-
punk fel, mint a 
pénzkártyákat.
Ezek megkönnyítik
 a pontos fizetést, mivel ha a 
kezedben vannak, fizethetsz két

különböző pénz-
fajtával egy 
helyett. Sajnos 
egyszerre csak 
egy pénzváltó-
kártyát használ-

hatsz. Miután kijátszottad, a 
dobópakliba kell dobni.

Tartalom
6 pénzváltó kártya: a kártyákon 
két különböző pénztípus látható.

Játék előkészületek
Amikor az Alhambra pénzkártyákat 5 pakliba osztjuk a játék elején, két-két
pénzváltókártyát rakjunk a 2., 3. és 4. pakliba!

Hogyan szerezhet a játékos pénzváltókártyát?
Amikor a pénzpakli legfelső lapja pénzváltókártya, helyezzük (ahogy a többi 
kártyát is szoktuk) képpel felfelé a piacra. A piacon legfeljebb 4 kártya lehet,
függetlenül attól, hogy pénz vagy pénzváltó kártya.

Amikor a soron következő játékos következik, húzhat egy pénzváltókártyát
pénzkártya helyett. A játékos akárhány pénzváltókártyát tarthat a kezében.

Ez a kiegészítő négy különböző modult tartalmaz az eredeti alapjátékhoz
(Alhambra); ezek külön-külön és bármilyen kombinációban használhatók. A játék
szabályai az eredeti játékon alapulnak. A szabályváltozások, kiegészítő szabályok
és az új elemek az adott modulnál külön kerülnek bemutatásra.
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Pavillon

Hogyan használható a pénzváltókártya?
Az épületlapokért az alapszabály szerint abban a pénznemben kell fizetni, ami 
az épületlapka mellett látszik a piaclapon.

Ha a pénzváltókártyán ez a pénzfajta is rajta van, ki lehet játszani, és a játékos 
a kártyán lévő kétféle pénz bármilyen kombinációjával fizethet.

Megjegyzések
• Ha a pénzpakliból az összes lapot felhasználtuk, a dobópaklit - a használt 

pénzváltókártyákkal együtt - keverjük össze, és képpel lefelé készítsünk 
új húzópaklit.

• Minden kör végén, amikor a elvett kártyákat pótoljuk új lapokkal, négy
lapnak kell lennie - akkor is, ha egy vagy több pénzváltókártya van 
közöttük.

• Amikor az utolsó épületlapkákat osztják ki a játék végén, pénzváltókár-
tya már nem használható.

Példa: A játékosnak a következő négy lap van a 
kezében: 7 és 2 dénár (kék) 9 forint (sárga) és egy 
kék-sárga pénzváltókártya. Ezekkel a kártyákkal 
akár a képen látható  pavilont, akár a 
kertet megveheti.
Választhat: vagy kijátssza a 9 forintot és a 2 dénárt 
a kertért vagy fizet 7 dénárt, ami a pontos ár a pavilonért. Mindkét esetben 
kijátssza a pénváltókártyát is, amit utána eldob. Egy pénzváltókártya nem 
játszható ki kétszer.

Spielregel Alh-Erw1 Layer22  03.08.2004  11:29 Uhr  Seite 4



Tartalom
10 bónusz kártya: játékkártyák, 
amiken egy adott épületlapka
képe látható.

Játék előkészületek
A bónuszkártyákat meg kell ke-
verni, és képpel lefelé kiosztani 
a játékosoknak a következők szerint:
2 vagy 3 játékos esetén minden játékos 3 bónuszkártyát kap;
4 vagy 5 játékos esetén minden játékos 2 bónuszkártyát kap;
6 játékos esetén minden játékos 1 bónuszkártyát kap.
A ki nem osztott bónuszkártyákat képpel lefelé vfélre kell tenni. 

Hogyan használjuk a bónuszkártyákat?
Minden bónuszkártyán egy adott épület képe látható. (Megjegyzés: mind a 10 
kártya olyan épületlapkákat mutat, amin nincs fal.)
Az a játékos, aki a játék során beépít egy olyan épületlapkát az Alhambrájába, 
ami megegyezik a bónuszkártyán lévővel, kijátszhatja a bónuszkártyáját kép-
pel felfelé maga elé, bármikor a játék során. 
Miután a bónuszkártyát kijátszották, egy további. adott típusú épületnek kell 
számolni a pontozáskor.

“Bónusz kártyák”,
amik épületként 
számolhatók a 
pontozáskor.
Mivel nem a szoká-
sos módon kell kiját-
szani őket, okozhat némi megle-
petést amikor az épületekért 

kapunk pontokat. 
Viszont csak akkor
játszhatod ki eze-
ket a kártyákat, 
miután a képen 
látható épületet 

már beépítetted az Alhambrádba!

A BÓNUSZKÁRTYÁK

Ez a kiegészítő négy különböző modult tartalmaz az eredeti alapjátékhoz
(Alhambra); ezek külön-külön és bármilyen kombinációban használhatók. A játék
szabályai az eredeti játékon alapulnak. A szabályváltozások, kiegészítő szabályok
és az új elemek az adott modulnál külön kerülnek bemutatásra.

Spielregel Alh-Erw1 Layer22  03.08.2004  11:29 Uhr  Seite 5



GartenArkaden

Turm

Arkaden

Példa: A játékos felépíti a 10 értékű, fal nélküli kert épületlapkát; a játékos beépíti 
az Alhambrájába és leteszi a megfelelő bónuszkártyát maga elé képpel felfelé.
A játékosnak így a pontozáskor már 2 kertje van.

Megjegyzések
• Ha a játékos eltávolítja az Alhambrájából az épületlapkát, miután kijátszotta 

a hozzá illő bónuszkártyát, vissza kell vennie a kezébe a bónuszkártyát. Se a 
bónuszkártya, se az értéktáblán lévő épületlapka nem számít a pontozáskor. 
Csak akkor lehet újra kijátszani a bónuszkártyát és számít extra épületnek, 
ha az épületlapkát újra beépítí az Alhambrába.

• Ha egy épületlapot beépítettél az Alhambrádba, bármikor kijátszhatod a 
játék során a megfelelő bónuszkártyát, akár a pontozás közben is.

• Jó taktika, ha a bónuszkártyát csak később játszod ki, hogy a többi játékost 
abban a hitben hagyd, hogy nekik van a legtöbb egy bizonyos épületfajtából. 
Meglepetést okozhatsz a harmadik pontozásnál, amikor az épületek a legtöbb 
pontot érik.
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Tartalom
24 épületlapka hat különböző 
munkáskunyhóval. Az alapjáték 
minden épülettípusához tartozik 
azonos színű munkáskunyhó..

Játék előkészületek
A munkáskunyhókat válogassuk 
szét szín szerint, majd mind a 6 
kupacot keverjük meg és képpel
lefelé tegyük le a piactér mellé. 
Ezután minden paklik legfelső 
munkáskunyhóját fordítsuk 
képpel felfelé.

Játékszabályok
A játékosoknak a alapszabályok szerint három lehetőségük van a körükben
(Pénzt vesznek fel • Vásárolnak és elhelyeznek épületlapkát • Átépítik az 
Alhambrájukat). Most egy újabb lehetőségük is van:

Munkáskunyhó építése

Elveheted az egyik felfordított munkáskunyhót a hat pakli egyikéről. 
Ezután a következő munkáskunyhót fordítsd képpel felfelé.

… 4 barna    … 5 zöld

… 3 piros … 4 fehér ...és 5 lila
kunyhó

A Munkáskunyhók
újfajta épületek az
Alhambrában.
Ha a munkáskuny-
hót ügyesen helyezed
el, akár három épületnek
is elszámolható. A munkáskunyhó
nemcsak a legtöbb épület megszer-

zéséhez fontosak, 
hanem segítenek a 
játékosoknak jobb 
falat építeni.
Sajnos  minden já-
tékos csak három

Munkáskunyhót használhat fel az 
Alhambrájához.

Ez a kiegészítő négy különböző modult tartalmaz az eredeti alapjátékhoz
(Alhambra); ezek külön-külön és bármilyen kombinációban használhatók. A játék
szabályai az eredeti játékon alapulnak. A szabályváltozások, kiegészítő szabályok
és az új elemek az adott modulnál külön kerülnek bemutatásra.

Van 3 kék...

A MUNKÁSKUNYHÓ
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Ha egy pakliból az összes lapot elvették, az a fajta munkáskunyhó többet nem 
érhető el. A munkáskunyhó nem kerül pénzbe (így nem fizethető ki pontosan, 
ami azt jelenti, hogy nincs utána extra lépés). A lépés végén a munkáskunyhó 
(együtt az egyéb, a játékos által akkor megvett épületlapkával) beépül a játékos 
saját Alhambrájába vagy rákerül az értéktáblájára a játékszabályok szerint. 
Minden játékos csak három munkáskunyhót használhat, beleértve az érték-
tábláján tároltakat is. Az Alhambra átépítési szabályok a munkáskunyhókra 
is vonatkoznak.

Pontozás a munkáskunyhókkal

• A pontozáskor a munkáskunyhó lehet, hogy nem ér semmit vagy érhet akár 
három extra épületet is, az elhelyezkedésétől függően. Ha amunkáskunyhó 
csatlakozik egy azonos színű épülethez, akkor egy további épületnek kell 
számolni, ha 2 vagy 3 azonos színű épülethez csatlakozik, 2 vagy 3 épület-
nek számít, de minden esetben csak akkor, ha nincs fal a munkáskunyhó és 
az azonos színű  szomszédos épület között.

• A munkáskunyhó lapkán lévő falat ugyanúgy kell számolni, mint az egyéb 
épületlapkán lévő falat.

Példa: A játékos már felhasznált 
három munkáskunyhót, így nem 
vehet el többet.

TA lila munkáskunyhó nem számít semmit, 
annak ellenére hogy csatlakozik toronyhoz, 
mivel fal választja el attól.

A bal felső barna 
munkáskunyhónak 
két árkádd szom-
szédja van és nincs 
fal közöttük, így 2 
extra árkádnak 
számít a pon-
tozáskor.

Az alsó barna 
munkáskunyhónak 
egy árkád szom-
szédja van így 1 
extra árkádnak 

     számít.

Ez az Alhambra 1 kertet, 1 tornyot és 5 árkádot tartalmaz.
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