
Reinhard Staupe remek üzletelős játéka 

B A S A R I 
10 éves kortól
3-4 játékos részére
20-30 perc játékidő

Mi van a dobozban?
• Játéktábla
• 100 db drágakő 4 színben

(tartalék drágakövek is vannak a dobozban, de csak 25 db követ használunk színenként.)
• 4 készletnyi játékelem

(minden készlet tartalmaz egy pontjelző követ, egy kezdőkorongot, egy kereskedő bábut, 
egy dobókockát, és három akciókártyát * drágakövek, pontok, dobókocka*)

• szabályfüzet

A játék célja
A BASARI-ban a játékosok drágakő kereskedőket alakítanak, akik az utcai árkádok alatt 
versengenek, a hasznot hozó ékkövek piacán. A játékosok a játéktáblán, minden fordulóban 
egyszerre lépnek saját kereskedőjükkel a legígéretesebb drágakövek felé, hogy aztán azokat 
bónusz pontokra válthassák.
A harmadik kör után a legtöbb ponttal rendelkező játékos megnyeri a játékot.

Előkészítés
1. Nyissuk szét és helyezzük a játéktáblát az asztal közepére.
2. Tegyünk színenként 25 db drágakövet a játéktábla közepén található megfelelő színű 

szőnyegre.
3. Minden játékos elvesz 12 db drágakövet (3 db követ színenként) a szőnyegekről. 

A játékosoknak a köveiket úgy kell tartaniuk a játék során, hogy az minden játékos 
számára látható legyen.

4. Minden játékos választ egy készletet, mely készlet színével a játék során azonosítja 
magát.

Mi található egy készletben?
Pontjelző kő
A pontjelző kő szolgál a játék során megszerzett bónusz pontok jelölésére a pontjelző sávon. 
A játék kezdetén a játékosok köveiket a START mezőre helyezik, ahonnan a nyíl irányában 
fognak elindulni.

Kezdő korong
A játékos kereskedőjének kindulási helyét jelzi az adott körben, mely bármelyik árkád 
mezőre lehelyezhető.Az árkád mező választása minden játékos egyéni döntése. 
Egy árkád mezőre több kezdő korong is lehelyezhető.



Kereskedő bábu
A játékos a kereskedő bábuval mozog az árkádsor alatt. A kör kezdetén a játékosok a kezdő 
korongjukra helyezik a kereskedő bábujukat.

Dobókocka
Dobókockával kell dobni minden forduló mozgási fázisának kezdetén. 
Szintén dobni kell majd az akciókártyákkal kapcsolatban.

Akciókártyák
3 fajta akciókártya van a játékban. (dobókocka, pontok, drágakövek)
Ezeket a játékos minden forduló akció fázisának a kezdetén használja.
Az akciókártyáikat a játékosok az egész játék folyamán megtartják.

A játék menete
Minden forduló tartalmaz egy
• Mozgás fázist
• Akció fázist
A fordulók addig követik egymást, amíg a kör véget nem ér, amikor is a bónusz pontok 
kiosztásra kerülnek.
Egy teljes játék három körből áll.

1. Mozgás fázis
A játékosok egyidejűleg dobnak a dobókockájukkal. Minden játékos az óramutató járásának 
irányába annyit lép a kereskedőjével, amennyit a dobókockája mutat.
A játékosok ezt követően az akció fázissal folytatják a fordulót.

A kezdő korongok ott maradnak, ahová a játékosok a kör kezdetén lehelyezték. Igy minden játékos  
tudni fogja, mikor fejez be egy kört a játéktáblán. Amikor az egyik játékos kereskedője teljesített az  
árkádsor alatt egy kört -  a kezdő korongja melletti elhaladással, vagy az arra való érkezéssel - , a  
játékosok még befejezik ezt az akció fázist és utána a kör véget ér.
Ezt követően a bónusz pontok kiosztása történik.

2. Akció fázis
Minden játékos egyidejűleg kiválasztja a 3 akciókártyája egyikét, és azt színnel lefelé 
fordítva maga elé helyezi. Amikor minden játékos letette a maga kártyáját, azokat fel kell 
fordítani, és össze kell hasonlítani.
Hogy ezután mi történik, az annak függvénye, hogy hány játékos választotta ugyanazt az 
akciókártyát…
1 játékos – ha egy akciókártya fajtát csak egy játékos választott, akkor a játékos azonal 
végrehajthatja a kiválasztott kártyával járó akciót.
2 játékos – ha egy akciókártya fajtát két játékos választott, akkor ezeknek a játékosoknak 
drágakő üzletelés utján kell meghatározniuk, hogy melyikük hajthatja végre a kiválasztott 
kártyával járó akciót, és melyikük mond le arról drágakövekért cserébe.
3-4 játékos – ha egy akciókártya fajtát három vagy négy játékos választott, akkor az akció 
törlődik és ezen játékosok közül senki nem hajthatja végre a kiválasztott kártyával járó 
akciót.



Hogy melyik akciókártyát játsza ki a játékos az akció fázisban, az nagyban függ attól, hogy a mozgás 
fázist követően hol állt meg  a kereskedője. A játékosnak figyelembe kell vennie az árkád alatt levő 
lehetséges pontokat és drágaköveket, valamint mérlegelnie kell a dobókocka újboli dobásából  
származó esetleges lépéseket és megszerezhető pontokat, netán javítani az esélyeket drágakövek 
szerzésével a megszerezhető bónusz pontokért.
Ki kell értékelnie a birtokában levő drágaköveket és szintén tekintetbe kell vennie, hogy milyen 
messze vannak a játékosok a kör előrehaladtában az árkádsor alatt a többi játékoshoz viszonyítva.

Akciókártyák – a kártyák leírása a játékos szemszögéből
Drágakövek
Vedd el a játéktábla közepén levő szőnyegekről azokat a drágaköveket olyan mennyiségben, 
ami azon az árkád alatti mezőn látható, ahol a kereskedőd megállt.

Ha valamelyik szőnyegen már nincs elegendő drágakő, akkor a játékos csak annyi követ  tud elvenni,  
amennyi a rendelkezésére áll.

Pontok
Lépj a pontjelződdel a pontjelző sávon annyi mezőt előre, amennyi azon az árkád alatti 
mezőn látható, ahol a kereskedőd megállt.

Dobókocka
1. Dobj a dobókockával
2. Lépj a kereskedővel annyit, mint a kockadobás értéke.
3. Vond ki a kockadobás értékét 6-ból, és lépj annyi mezőt előre a pontjelző sávon.

Példa: Amikor egy játékos „4” dob a dobókockával, a kereskedőjével az árkádsoron 4 mezőt halad 
előre, a pontjelző sávon levő kövét pedig 2 (6-4) mezővel tolja előre.

Figyelem: Ha az akció eredményeképpen a játékos kereskedője teljesíti a kört az árkádsor 
alatt – a kezdő korong melletti elhaladással, vagy az arra való érkezéssel –, a játékosok még 
befejezik ezt az akció fázist és a kör véget ér. 
Ezt követően a bónusz pontok kerülnek kiosztásra. (lsd. A bónusz pontok.)

Üzletkötés
Amikor az akció fázis kezdetén pontosan két játékos választja ki ugyanazt az akciókártyát 
(lsd. akció fázis), akkor annak a két játékosnak üzletkötés útján kell meghatározniuk, hogy 
melyik játékos hajtja végre az akciót.
1. Az a játékos, aki kettőjük közül több ponttal rendelkezik („A” játékos) kezdi az 

üzletkötést, bármely számú és színű drágakő felajánlásával a másik játékos felé 
(„B”játékos).

Ha a játékosoknak egyenlő számú pontjaik vannak, akkor egyszerű kockadobással kell meghatározni  
az üzletkötésben a kezdőjátékos személyét.

Ha „A” játékosnak nincsenek drágakövei vagy nem akar semmit felajánlani, akkor elveszti az akció 
végrehajtásának a jogát „B” játékossal szemben.



2. „B” játékosnak választania kell, hogy „A” játékos által felkínált ajánlatot elfogadja vagy 
visszautasítja. Ha elfogadja, akkor „B” játékos megkapja „A” játékostól a felkínált 
drágaköveket és „A” játékos végrehajtja a kiválasztott kártyával járó akciót.
Amennyiben visszautasítja „B” játékos „A” játékos ajánlatát, akkor emelnie kell az 
ajánlat értékét. (lsd. Az ajánlat emelése) Aztán „A” játékosnak kell döntenie az ajánlat 
elfogadásáról vagy visszautasításáról.

3. Az üzletelést a játékosok addig folytatják oda-vissza, amíg az egyik játékos elfogadja a 
másik ajánlatát. Az ajánlat elfogadásával a játékos egyezséget köt, és feladja az akció 
végrehajtásának a jogát, cserébe megkapja a felajánlott drágaköveket. 
Az a játékos, akinek az ajánlatát elfogadták, kifizeti a másik játékosnak az ajánlat értékét 
– megfelelő számú és színű drágakövet – majd végrehajtja az akciót.

Figyelem: 4 játékos által játszott játékban, amikor a játékosok adott fordulóban 2-2 azonos 
akciókártyát játszanak ki, az üzletelés sorrendje a következő.
Dobókocka kártya – Pont kártya – Drágakő kártya

Példa: Ha két játékos játszott ki dobókocka kártyát és két játékos játszott ki drágakő kártyát, akkor  
először a dobókocka kártyát kijátszott játékosok döntik el üzletkötéssel az akció végrehajtásának a 
jogát. 

Az ajánlat emelése
Üzletkötés alkalmával két lehetőség adódik az ajánlatot megemelni:
1. Több drágakő felajánlása, bármelyik színkombinációban mint az előző ajánlat.

Példa: Ha egy játékos felajánlott 3 vörös drágakövet, akkor 4 kék drágakövet felajánlani már emelt  
ajánlatnak számít.

2. Az új ajánlat állhat azonos számú kőből, de a kövek legalább egyikének értékesebbnek 
kell lennie. A drágakövek értékességének sorrendje: piros – sárga – zöld – kék
Amikor a felajánlott drágakövek száma azonos, akkor a vörös színű drágakő számít a 
legértékesebbnek. 
Ha az új ajánlatban a vörös színű kövek száma azonos a régebbi ajánlattal, akkor a sárga 
színű kövek száma a mérvadó. Ha a sárga kövek száma magasabb, akkor az ajánlat 
magasabb tekinthető, tekintet nélkül a többi kő színére.
Ha a vörös és a sárga kövek száma egyenlő, akkor a zöld kövek száma az irányadó… és 
így tovább!

Példa: Ha egy játékos felajánlott 3 zöld drágakövet, akkor 1 sárga és 2 kék követ felajánlani már 
emelt ajánlatnak számít.(2 zöld és 1 kék kő alacsonyabb ajánlat!)

Figyelem: Amikor egy játékos emeli az ajánlatot, nem kötelessége az előző ajánlatot tovább 
építeni. Visszaveheti az eredeti ajánlatát, és egy új – magasabb értékű – drágakő kínálattal is 
előállhat.



Példa: Ha egy játékos felajánl 2 sárga drágakövet és az ellenfele emeli az ajánlatot 1 vörös és egy 
sárga kőre, az első játékos visszaveheti a sárga köveit és felajánlhat 3 kék drágakövet az üzletkötés  
következő fordulójában.
A játékosok csak olyan drágaköveket ajánlhatnak fel, amivel rendelkeznek.
Kereskedni, kölcsönözni és kölcsönadni nem megengedett.

A bónusz pontok
A bónusz pontok kiosztása minden kör végén megtörténik. Egy adott kör, azon forduló akció 
fázisa után ér véget, amikor legalább az egyik játékos teljesített egy kört az árkádok alatt úgy, 
hogy a kereskedője elhaladt a kezdő korongja mellett vagy éppen arra érkezett meg.
A bónusz pontok a játéktábla sarkaiban található táblázatok alapján lesznek kiosztva. 
A játékosok a megszerzett bónusz pontjaikat a pontjelző sávon levő kövükkel jelölik. 
Amennyiben egy játékos több mint 80 pontot gyűjt össze, akkor egyszerűen tovább halad a 
pontjelzőn, majd a játék végén az eredményét összesíti.

Minden színű drágakőből a legtöbbet gyűjtő játékos, a kör végén, a kőhöz tartozó bónusz 
pontszámot kapja meg. A játékosnak aztán ebből a színű kőböl 3 db drágakövet vissza kell 
tennie a játéktábla közepén levő megfelelő színű szőnyegre.
Amennyiben két vagy több játékosnak van a legtöbb drágaköve egy színből, akkor ők 
egyenlően megosztoznak a pontokon, vagy lefelé kerekítve osztják el azokat, ha egyenlően 
nem osztható fel.Ebben az esetben a bónusz pontokat szerző játékosoknak csak 2 db azonos 
színű drágakövet kell visszatenniük a játéktábla közepén levő megfelelő színű szőnyegekre.

Ha egy játékos a kör végén nem tudja visszatenni a meghatározott mennyiségű drágakövet a 
szőnyegre, akkor annyit tesz csak vissza amennyit tud. A játékosok a maradék drágaköveiket 
megtartják a következő fordulóra.

Minden játékos, aki a kör befejeztével kereskedőjével teljesített egy kört – elhalad a kezdő 
korongja mellett, vagy az arra érkezik meg – 10 bónusz pontot kap.

A bónusz pontok feljegyzése után a játékosok kezdő korongjukkal bármelyik árkád mezőt 
elfoglalhatják a következő kör kezdetekor.

A játék győztese
Egy játék 3 körből áll. A harmadik kör végén a legtöbb bónusz ponttal rendelkező játékos a 
győztes.

Döntetlen esetén: Ha a játék végén két vagy több játékosnak is azonos számú pontja van az 
első helyen, akkor a nagyobb számú drágakővel rendelkező játékos nyeri meg a játékot.
Ha a döntetlenben álló játékosoknak azonos számú drágakövük van, akkor a több értékes 
kővel rendelkező játékos a győztes.
Hogyan határozzuk meg, hogy melyik játékosnak értékesebb a kollekciója?
Először a vörös színű drágakövek számítanak – a legtöbb vörös színű drágakövet szerző 
játékos a nyertes. (tekintet nélkül a másik játékos többi drágaköveire.)
Ha itt is döntetlen a helyzet, akkor a sárga színű drágakövek száma számít … és így tovább!



Példa:Ha „A” játékosnak 6 vörös és 2 sárga köve van, és „B” játékosnak 6 vörös és 2 zöld köve van,  
akkor „A” játékos a győztes, mert a sárga kövek értékesebbek a zöld köveknél.

Fordította: barbate 2006.aug.23.


