
Thorsten Gimmler játéka 2 játékos részére

Aton  és  Amon,  a  két  egyiptomi 
istenség  főpapjai  ádáz  hatalmi 
harcot  folytatnak.  Vezetőik 
mindketten  arra  törekszenek,  hogy 
Théba  négy  nagy  templomában  a 
legfontosabb  po-zíciókat  saját 
papjaik kaparintsák meg. 

A játék célja

A játékosok az ősi Egyiptom Théba városának hatalmáért küzdő főpapjait 
személyesítik meg. A játék győztese az, aki elsőként:

 Szerez 40 pontot, vagy
 Papjaival elfoglalja az egyik templom összes mezőjét, vagy
 Papjaival elfoglalja mind a négy templom összes sárga mezőjét, vagy
 Papjaival elfoglalja mind a négy templom összes zöld mezőjét.

A játék tartozékai:

o 72 kártyalap, 36-36 db kék, illetve piros, mindegyiken egy szám 1-től 4-ig.
o 1 hat darabból összeállítható 'puzzle' tábla
o 58 pap jelölőkorong, 29-29 db kék, illetve piros
o 2 fehér cserejelző 'magas' korong
o 2 pontjelölő 'magas' korong, 1-1 db kék illetve piros
o 1 szabályfüzet
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A játék előkészületei

Rakjuk össze a táblát. Mindkét játékos 
magához  veszi  a  választott  színének 
megfelelő  kártyapaklit  és  29  jelölőt, 
illetve 1 fehér cserejelzot. A játékosok 
megkeverik  saját  paklijaikat,  a 
pontjelzőket  pedig  a  táblát  körbefutó 
pontozósáv 1-es mezője elé helyezik.

A játék menete

1) Mindkét  játékos  felhúzza  saját  lefordított  paklijából  a  felső  4  kártyát, 
megnézi,  majd  tetszés  szerint  elosztja  azokat  saját  4  cartouche-a  között, 
mindegyik mellé pontosan 1 lapot téve lefordítva, hogy az ellenfél ne láthassa. 

A játék során egyszer mindegyik játékos megteheti, hogy a fehér cserejelző  
korongját felhasználva a felhúzott 4 lapot eldobja és újat húz helyettük.  

Ekkor a fehér korongot kivonjuk a játékból.
2) Amikor  mindkét  játékos  elosztotta  4 

lapját,  egyszerre  felfordítják  és 
kiértékelik őket. 

3) Miután  a  8  lapot  kiértékelték,  a 
játékosok saját 4 lapjukat saját dobott 
paklijukra dobják, majd újabb 4 lapot 
húznak, amiket újra elhelyeznek, stb… 
Amikor  egy  játékos  húzópaklija 
elfogyott, megkeveri a dobott pakliját, 
így új húzópaklit képezve belőle.

Cartouche-ok

1 cartouche- pontok

Aki az 1. cartouche-ra nagyobb értékű lapot tett, a lapok értékei közötti 
különbség  dupláját  azonal  lelépheti  a  pontozósávon.  (0,2,4,6  pont 
szerezhető így) ha a két lap egyenlő, természetesen egyik játékos sem 
kap pontot.
Példa: a piros játékos 4-es értékű kártyát tett ide, míg a kék játékos 1-est.  
A piros játékos így (3-1)*2=6 ponttal mozgatja előre pontjelző korongját  
a pontjelző sávon.
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A 2.-4.  cartouche-ok döntik majd el  a  lépéssorrendet,  és  hogy a játékosok hány 
jelölőt helyezhetnek el, illetve vehetnek le a a táblának melyik templomairól. 
Miután a lépéssorrendet eldöntötték, a soron következő játékos végrehajtja a 2.-4. 
cartouche-hoz kapcsolódó összes cselekedetet, ezután a másik játékos is így tesz.

2. cartouche – játékossorrend, illetve jelölők levétele

Az itt elhelyezett lapoknak kettős szerepük van:

a, Eldöntik a játékossorrendet a kör hátralévő részére

Az  a  játékos  kezd,  aki  a  kisebb  értékű kártyát  tette  ide.  Egyenlőség  esetén  a 
kezdőjátékos,  aki  az  1.  cartouche-ban  kisebb  értékű  lapot  játszott  ki.  Ha  ez  is 
egyenlő,  akkor  mindkét  játékos  felfordítja  húzópaklija  legfelső  lapját,  és  aki  a 
kisebbet  húzta,  kezd,  ezután  mindkét  játékos  a  húzott  lapot  a  húzópaklija  aljára 
teszi.  Természetesen, ha a két játékos azonos értékű lapot húzott,  újra kell húzni 
mindaddig, amíg el nem dől, kié a kezdés. 

b, Eldöntik a játékos által a tábláról levételre kerülő jelölők számát. (Fontos: az 
1. körben nincs levétel)

Az éppen soron lévő játékos  (a 2.a,  pontban eldöntött  sorrend alapján)  kettővel 
kevesebb jelölőt kell levegyen a templomokból,  mint amennyi  a 2. cartouche-ra 
kijátszott kártyájának értéke. Ha ez a szám pozitív (4-es kártya>>4-2=2 jelölő, 3-as 
kártya>>3-2=1 jelölő),  akkor a megfelelő számú jelölőt az  ellenfél  jelölői  közül 
veszi le, míg  ha negatív (azaz 1-2=-1), akkor a  sajátjai közül. 2-es értékű kártya 
kijátszása esetén értelemszerűen nem kell jelölőt levenni, illetve akkor sem, ha a 
játékosnak, akitől le kellene venni, nincs a táblán jelölője. 
A  levett  jelölők  a  halottak 
birodalmába kerülnek (ez a tábla alsó 
részén található)
Megjegyzés:  a  3.  cartouche-ra 
kijátszott kártya fogja mutatni, hogy 
mely templomokból lehet a  jelölőket  
levenni. 

3. cartouche- melyik templomokból veszünk le, illetve teszünk le jelölőt
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Az ide helyezett kártya értéke határozza meg, hogy mely templomokba 
tehetünk le, illetve mely templomokból vehetünk el jelölőket (levételhez 
lásd 2.a, pont). A szabály, hogy a kijátszott kártya értékénél magasabb 
számú templomba nem tehetünk le, vagy vehetünk el jelölőt 
(pl: 1-es kártya esetén csak az 1-es számú templomba, míg 4-es kártya  
esetén  bármelyik  4  templomba  helyezhetünk  le,  és  vehetünk  le  
jelölőket).

4. cartouche- leteendő jelölők száma

Az ide kijátszott kártya értékével megegyező számú (azaz legalább 1, legfeljebb 4 db) 
jelölőt kell a templomokba helyeznie az éppen soron lévő játékosnak a játékban (azaz 
a táblán) épp nem lévő készletéből (a 3. cartouche-nál kijátszott lap értéke által 
meghatározott templomok közül válogathat). A jelölők a választott templom bármely 
üres mezőjére tehetők, minden egyes jelölőt bármelyik megengedett templomba 
elhelyezhetünk. Ha elfogytak játékos jelölői, nem tehet le semmit, jelölőt átmozgatni 
nem lehet. 
Ha  egy  jelölőjét  a  játékos 
nem  tudja  letenni  (azaz  a 
templom(ok)  beteltek),  azt  a 
halottak  birodalmába  kell 
helyeznie. 

A halottak birodalma

A jelölők a halottak birodalmába kerülnek, ha
 A tábláról levételre kerülnek, vagy
 Egy játékos nem tudja elhelyezni a kijátszandó jelölőjét

Ha a halottak birodalmának mind a 8 mezője betelik, a kör végén pontozásra kerül 
sor.

Pontozás 

1. templom: A  játékos,  akinek  itt  több  jelölője  van,  annyi  pontot  kap,
amennyi  az  itteni  jelölőinek  száma  mínusz  az  ellenfél
jelölőinek száma

2. templom: A játékos, akinek itt több jelölője van, 5 pontot kap.
3. templom: A  játékos,  akinek  itt  több  jelölője  van,  annyi  pontot  kap,

amennyi jelölője van itt.
4. templom: A játékos, akinek itt több jelölője van, 3 pontot kap minden  

olyan kék mezőért a táblán, amin saját színű jelölője van. 
(Ezekre a pontszámokra emlékeztetnek a templomokon feltüntetett ikonok)
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Feke  te mezők:  A  játékos,  akinek  a  fekete  mezőkön  több  jelölője  van,  8
pontot kap.

Bónusz mez  ők:  A  bónusz  mezőn  álló  jelölők  birtokosa  megkapja  a  mezőn
feltüntetett plusz pontot (+1, vagy +2)

o A pontozásnál kapott pontokat a pontozósávon kell lelépni.

Ha a pontozás után egyik játékos sem érte el a győzelemhez szükséges 40 pontot, a 
játék tovább folytatódik.
Pontozás után az éppen vezető játékossal kezdve (ha az állás döntetlen, a piros kezd) 
mindkét játékosnak le kell vennie 1-1 jelölőt minden templomból (azaz összesen 
4-et),  ezeket  természetesen  nem  a  halottak  birodalmába  teszik,  hanem  vissza  a 
tartalékba. Ha egy játékosnak nincs jelölője egy templomban, akkor helyette a lehető 
legmagasabb számú templomból kell levennie. Természetesen a halottak birodalmáról 
vissza kell venni az összes jelölőt.

Példa a pontozásra

  

A játék vége

A játék azonnal véget ér, ha az 1. vagy 4. cartouche végén az alábbi győzelmi 
kondíciók bármelyike teljesül:

 Egyik játékos elér 40 pontot, vagy

1. 
templom

Piros: 3 pont
(6 piros-3 kék)

2. 
templom

Kék:5 pont
(itt a többség mindig 5 
pontot ér)

3. 
templom

Piros: 4 pont
(piros többség 4 
jelölővel)

4.
templom

Kék: 9 pont
(az itt többségben lévő 
kék elfoglalta a 2. 3. és 
4. templom kék 
mezőit: 3*3=9 pont )

Fekete
mezők

Piros: 8 pont
(mert a pirosnak van 
több jelölője a fekete 
mezőkön)

Bónusz
mezők

Piros: 4 pont, Kék: 4 
pont
(amennyi a bóusz-
mezőkön fel van 
tüntetve)
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 Egyik játékos elfoglalja egy templom minden mezőjét, vagy
 Egyik játékos elfoglalja a négy templom összes sárga mezőjét, vagy
 Egyik játékos elfoglalja a négy templom összes zöld mezőjét.

Aki ezek közül bármelyiket teljesíti, megnyeri a játékot, különben addig kell játszani, 
amíg legalább az egyik játékos egy pontozás végére eléri a 40 pontot. Ekkor a több 
pontot elérő játékos a győztes. Ha a két játékos azonos pontszámot ért el, a játék 
eredménye döntetlen.
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