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1.0 BEVEZETŐ
Minden játékos a mesés Kelet egy-egy �atal emírje, és mind arra törek-
szik, hogy saját szerájába gyűjtse a legtöbb nemeshölgyet, azaz emirát.

Mivel e különös keleti országban a hölgyek választanak, minden emír 
azon igyekszik, hogy ő legyen a legvonzóbb az emirák szemében. Egyes 
hölgyek a legszebb fér�akról álmodnak, mások a legnagyobb palotáknak 
vagy a státusszimbólumoknak képtelenek ellenállni. Persze egy emír se 
képes mindenben kitűnni társai közül, de mindenki megtalálhatja azt a 
módot, amivel magára vonhatja a hölgyek �gyelmét.

Maguk az emirák is kitűnhetnek a szépséges tömegből, okosságukkal, 
házvezetési ismereteikkel, konyhaművészetükkel vagy, nos, khm, kielé-
gíthetetlen libidójukkal. És akkor még nem is szóltunk a szeszélyeikről!

Az a játékos győz, aki elősként gyűjti szerájába a megadott képességek-
kel bíró, megfelelő számú emirát.

2.0 TARTOZÉKOK
Minden dobozban az alábbi tartozékok találhatók:
     1 játéktábla
     5 játékostábla
    15 fakorong
    (3-3 zöld, fehér, piros, kék és fekete)
    a kezdőjátékos jelzője
    16 célkártya
    (4 három főre, 5 négy főre, 7 öt főre)
    54 eseménykártya
    28 emirakártya
    20 státuszkártya
     2 +1-es státuszkártya
    23 tevelapka
    20 palotalapka
    39 vonzerőlapka (9 szépség, 9 illemtudás,
     9 öltözék, 12 +1-es)
     2 Xenialapka
    12 nagy sárga rakományhenger
    12 kis sárga rakományhenger
     1 vászonzsák
     90 érme
     (20 tízdínáros, 15 ötvendínáros, 30 száz-
     dínáros, 15 ötszázdínáros, 10 ezerdínáros)

     
     1 szabályfüzet
     5 áttekintőlap (a haladó játék palotasávjával)

Ha bármi is hiányozna a fentiekből, nagyon sajnáljuk, és kérjük, hogy
az alábbi címre írjon nekünk, hogy a pótlást el tudjuk küldeni:

  Phalanx Games b.v.
  Attn.: Customer Service
  Postbus 60230
  1320 AG Almere
  Niederlande
  E-mail: customerservice@phalanxgames.nl

2.1 A játéktábla
A játéktábla különféle mezői a tartozékok tárolására szolgálnak:
    Az emiramezőre kerülnek képpel lefelé húzópakliban a megkevert
    emirakártyák.
    Az aktív emira mezőjére kell felcsapni az adott fordulóban emírjét
    kereső emira kártyáját.
    A döntésképtelen emira mezőjére kell rakni képpel felfelé annak az
    emirának a kártyáját, aki nem tud dönteni udvarlói között.
    A státuszkártyák  mezőjére kerülnek képpel lefelé húzópakliban a
    megkevert státuszkártyák.
    Az aktív státuszkártya mezőjére kell felcsapni az adott fordulóban
    megvásárolható státuszkártyát.
    A vonzerőmezőre kell rakni a vászonzsákból kihúzott, az adott for-
    dulóban megvásárolható vonzerőlapkát.
    A palotamezőre kell rakni az adott fordulóban megvásárolható pa-
    lotalapkát.
    A tevemezőre kell rakni az adott fordulóban megvásárolható teve-
    lapkát.
    A nagyrakomány-mezőre kell rakni az adott fordulóban megvásá-
    rolható nagy rakományhengert.
    A kisrakomány-mezőre kell rakni az adott fordulóban megvásárol-
    ható kis rakományhengert.
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2.2 A játékostábla
Minden játékos kap egy játékostáblát a saját színében. A játékostábla
az alábbi mezőket tartalmazza:
    Az állandó bevétel mutatja meg, hogy a játékos mennyi dínárt kap
    minden forduló elején.
    A karavánsávokért a játékos további bevételhez jut a fordulók elején
    rakományhengerei alapján.
    A vonzerőlapkák mezőin tárolja a játékos megszerzett vonzerőlapká-
    it. Minden lapkafajtának (szépség, illemtudás, öltözék, +1) külön 
    mezője van.
    Az oázisra kerülnek a megvásárolt tevelapkák. Az oázis alsó része a
    a tevesáv, ami azt mutatja, mennyivel olcsóbban vásárol tevét a játé-
    kos.
    Eredeti palotáját a játékos a megszerzett palotalapkákkal bővíti, le-
    rakva azokat eredeti palotájától jobbra és balra.

2.3 A kártyák
A játék összesen 120 kártyát tartalmaz: eseménykártyákat, emirakár-
tyákat, célkártyákat és státuszkártyákat.

2.3.1 Eseménykártyák
54 eseménykártya van. 
Ezeket a játékosk a ke-
zükből játsszák ki, 
hogy az adott esemény
végrehajtódjon. Az 
egyes eseménykártyák
leírása a 7.2-es pont-
ban olvasható.

2.3.2 Emirakártyák
A 28 emirakártya mindegyikén megtalálható az adott emira neve, vala-

     

     mint elsődleges és másodlagos preferenciája,
     tulajdonsága vagy tulajdonságai, speciális ké-
     pessége. Az emirák listája a 7.3-as pontban 
ol-     olvasható.

     2.3.3 Célkártyák
     Háromféle adag célkártya van, egy-egy három,
     négy és öt játékoshoz. Minden célkártyán ol-
     vasható, hogy hány emira kell a játék megnye-
réséhez, illetve speciális esetben hány emira is elég ehhez. A célkár-
tyák listája a 7.1-es pontban található.

2.3.4 Státuszkártyák
Minden státuszkártyán szerep a lap ára, valamint az, hogy hány 
státuszpontot ér. Van két különleges, +1-es stászukártya is (a szín-
játszás és az éneklés), ezek bizonyos emirákhoz tartoznak. A 7.4-es
pontban olvasható a státuszkártyák listája.
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2.4 Jelzők és lapkák
A játék különféle jelzőket és lapkákat is tartalmaz.

   2.4.1 A kezdőjátékos jelzője
   Ez a jelző mindig az adott forduló kezdő-
   játékosánál van.

2.4.2 Palotalapkák
A játékosok a megszerzett palotalapkákat
játékostáblájuk alsó részére rakják, kibő-
vítve így palotájukat.

   2.4.3 Tevelapkák
   A játékosok a megszerzett tevelapkákat
   játékostáblájuk oázisrészére rakják, hogy
   legközelebb olcsóbban vásárolhassanak.

2.4.4 Vonzerőlapkák
Négyfajta vonzerőlapka van: szépséglapka, illemtudáslapka, öltözéklap-
ka és +1-es lapka. Ezeket a játékosok megszerzésük után játékostáblájuk
megfelelő mezőin gyűjtik.

2.4.5 Rakományhengerek
   Vannak kis és nagy rakományhengerek. A
   játékosok a megszerzett hengereket játékos-
   táblájukra rakják, és azok majd bevételt
   biztosítanak a számukra

2.4.6 Korongok
Az előkészületek elején ezekkel lehet kisor-
solni a játékosszíneket (minden szín valami 
egyedi előnnyel kezd). A játék során ezek is 
a játékostáblákon lesznek.

   2.4.7 Xenialapkák
   Erre a két lapkára akkor van szükség, 
am   amikor Xenia (ő az egyik emira) beköl-
t   tözik valaki palotájába.

2.4.8 Érmék
A játékban az érmék 10, 50, 100, 500, illetve 1000 dínárt érnek.

2.5 Áttekintőlapok
Az áttekintőlapokról leolvasható a forduló struktúrája, valamint meg-
található rajtuk az emirák tulajdonságainak és képességeinek összefog-
lalása. Emellett ott van rajtuk a palotasáv is, de arra csak a haladó 
játéknál van szükség.

3.0 ELŐKÉSZÜLETEK
A játéktáblát ki kell rakni az asztal közepére.
A játéktábla mellé kell külön kupacokban rakni a teve-, palota és Xe-
nialapkákat, a +1-es lapkákat és a rakományhengereket. Ide kell rak-
ni még 1-1 szépség-, öltözék- és illemtudáslapkát, a két +1-es státusz-
kártyát, valamint a 350 dínárba kerülő státuszkártyát.
Minden színből egy korongot a zsákba kell rakni. Mindenki húz on-
nét egy korongot, és maga elé veszi az adott színű játékostáblát, két
koronggal (a harmadik korongra csak a haladó játékban van szükség).

Minden játékos (azaz szín) valamiféle előnnyel kezd:
    A zöld játékos oázisára rak egy tevelapkát.
    A fehér játékos palotájához rak egy palotalapkát.
    A piros játékos elveszi a kikészített 350 dínáros (1 státuszpontos)
    kártyát, és azt kirakja maga elé. Fontos: 3 vagy 4 játékosnál, ha
    nincs piros játékos, ezt a kártyát vissza kell keverni a többi státusz-
    kártya közé.
    A kék játékos elveszi a kikészített öltözéklapkát, és azt lerakja játé-
    kostáblája megfelelő mezőjére. Fontos: 3 vagy 4 játékosnál, ha
    nincs kék játékos, ezt a lapkát a többi öltözéklapkával együtt majd
    a zsákba kell szórni.
    A fekete játékosnak nagyobb az állandó bevétele, mint a többieké, 
    ő 50 dínárral többet kap fordulónként.

Ki kell sorsolni egy kezdőjátékost, aki megkapja a kezdőjátékos jelző-
jét.
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Most kell összeállítani a státuszpaklit. Ki kell keresni a négy hárompon-
tos lapot, és a többit jól meg kell keverni. Ezután félre kell tenni - kép-
pel lefelé - a felső hat kártyát, és a maradékba bele kell keverni a négy
hárompontos lapot. A paklit a játéktábla megfelelő mezőjére kell rakni,
a tetejére visszarakva a félretett hat kártyát.

Minden játékos lerakja egyik korongját oázisa tevesávjának 50 dínáros
mezőjére. A másik korongra majd az árveréseknél lesz szükség.

Minden játékos húz egy célkártyát, amit nem szabad megmutatnia a
többieknek. A játékosszám függvénye, hogy melyik pakliból húznak a
játékosok.

Az eseménykártyákat meg kell keverni. Utána mindenki húz három la-
pot, amit nem mutat meg a többieknek; egyet megtart, a másik kettőt
visszarakja. A paklit újra meg kell keverni, majd le kell rakni a játéktáb-
la mellé.
Fontos: Még előtte ki kell keresni a három felújításkártyát, visszarakva
ezeket a dobozba - ezekre csak a haladó játékban van szükség.

Az emirakártyákat meg kell keverni, és a paklit képpel lefelé le kell rak-
ni a játéktábla megfelelő mezőjére.
Fontos: Albina és Firjál speciális képessége csak a haladó játékban szá-
mít.

A normál vonzerőlapkákat (minden fajtából 8-8-at, plusz még egy öltö-
zéklapkát, ha nincs kék játékos) a vászonzsákba kell szórni; a +1-es lap-
kák nem kerülnek a zsákba.

Végül minden játékos kap 750 dínárt.

4.0 A JÁTÉK MENETE
Az alanti szabályok négy vagy öt játékos esetén érvényesek; a három 
játékos esetén érvényes speciális szabályok a 6.0-ás pontban olvashatók.

A játék fordulókból áll, és minden forduló 8 fázisból:
 4.1 Eseménykártyák kijátszása
 4.2 Bevétel begyűjtése
 4.3 Felkészülés az árverésekre
 4.4 Árverések és akciók
 4.5 Eseménykártyák vásárlása
 4.6 Az emira emírt választ magának
 4.7 Feleségtartás meg�zetése
 4.8 Új kezdőjátékos kijelölése

4.1 Eseménykártyák kijátszása
Először a kezdőjátékos, majd az 
óramutató járása szerint a többi 
játékos kijátszhat egy-egy ese-
ménykártyát. Ha valaki szimbó-
lumos lapot játszik ki, akkor ezu-
tán ebben a fordulóban már nem 
játszható ki másik ilyen szimbó-
lumos eseménykártya (így nem 
lehetnek kumulatív vagy egy-
mással ellentétes hatások). 

A kijátszott eseménykártya visszakerül a dobozba, kivéve, ha tartós a
hatása, mert akkor a játékos képpel felfelé kirakja maga elé. Az ese-
ménykártyák listája a 7.2-es pontban olvasható.

Fontos: Az első fordulóban nem lehet eseménykártyát kijásztani!
 
4.2 Bevétel begyűjtése 
Mindenki megkapja állandó bevételét, valamint a karavánjai után
járó egyéb bevételeit.
Pluszbevétel azokért a rakományhengerekért jár, amelyek a játék-
táblák karavánsávjain vannak (l. 4.4.1.1 pont). A sáv alatt látható,
hogy mennyi dínár jár a karavánért; ezután a rakományhengert egy
mezővel balrább kell mozgatni.
Ha egy rakományhenger az előző fordulóban az utolsó mezőre ke-
rült, a játékos most még utoljára megkapja a karavánért járó pénzt, 
majd a rakományhengert vissza kell raknia a készletbe.

Fontos: Már az első fordulóban is jár a bevétel.

4.3 Felkészülés az árverésekre
Az emirapakli legfelső lapját fel kell csapni az aktív emira mezőjére,
a stáuszpakli legfelső lapját fel kell csapni az aktív státuszmezőre.
Utána húzni kell egy vonzerőlapkát a zsákból, és le kell rakni a játék-
tábla megfelelő mezőjére. Végül a készletből fel kell rakni egy-egy te-
velapkát, palotalapkát, kis és nagy rakományhengert a játéktábla meg-
felelő mezőire.

4.4 Árverések és akciók
E fázisban mindenki egy akciót fog végrehajtani, és minden akciót 
csak egyvalaki hajthat végre. Árverésen dől el, hogy ki választhat elő-
ször akciót: akié a legnagyobb licit, az választ magának akciót, amit
nyomban végre is hajt. Ezután a játékosok, akik még nem hajtottak
végre akciót, újabb árverést tartanak, hogy kiderüljön, ki választhat 
akciót magának. és így tovább és így tovább. 

Fontos: A játékosok nem beszélhetik meg az árverések előtt, hogy ki
melyik akciót hajtja végre.

A kezdőjátékos indítja az első árverést. A licitálás az óramutató járása
szerint halad. Aki sorra kerül, az legalább 10 dínárral emeli a licitet,
vagy passzol. Aki passzol, az végleg kiszáll ebből az árverésből.

szimbólum



Az árverés addig tart, amíg egyvalakin kívül mindenki nem passzol. Aki
a legmagasabb licittel bentmaradt, az először is be�zeti licitjét a bankba,
majd választ egyet a még elérhető akciók közül, meg�zeti annak költ-
ségét és végrehajtja az akciót. Végül korongját a játéktáblára, a választott
akció mezőjére rakja, így jelölve a többieknek, hogy ez az akció ebben a
fordulóban már nem választható.

A következő árverést az ő bal oldali szomszédja kezdi. Aki már nyert ár-
verést ebben a fordulóban, az automatikusan passzol; az árverés győztese 
pedig nem választhat olyan akciót, amit már végrehajtott valaki ebben a 
fordulóban. Az árverések addig követik egymást, míg mindenki végre 
nem hajt egy akciót - természetesen ha már csak egy játékos van, aki 
nem hajtott végre akciót, ő nem licitál, csupán választ magának egyet a 
megmaradt lehetőségek közül (az akció költségét neki is meg kell �zet-
nie).

4.4.1 Az egyes akciók
Az alábbi akciókat lehet választani:
    Kis rakományhenger megvásárlása.
    Nagy rakományhenger megvásárlása.
    A vonzerő növelése.
    A státusz javítása.
    A palota bővítése.
    Tevevásárlás.

4.4.1.1 Rakományhenger vásárlása
 

több rakományhengere.

Kis rakományhenger, gyors és lassú karaván

Nagy rakományhenger, gyors és lassú karaván

ló mindegyikében 250 dínár bevételhez jut e karavánjából.

Fontos: A gyors karavánok több bevételt hoznak fordulónként, viszont
összességében kisebb a pro�tjuk.

4.4.1.2 A vonzerő növelése

ugyanolyan lapkája is lehet, ilyenkor célszerű egymásra tornyoznia
azokat. Minden lap 1 vonzerőpontot ér. Akinek van egy készlete - 
azaz három különböző lapkája -, az kap egy +1-es lapkát, ami ugyan-
úgy 1 vonzerőpontot ér. Minden teljes készletért jár egy +1-es lapka.
Ha az árverések során senki sem választja a vonzerő növelését, az ár-
verésfázis végén a lapkát vissza kell szórni a zsákba.

4.4.1.3. A státusz javítása

a státuszpakli aljára - lehet, hogy utóbb újra előkerül majd.
A státuszkártyák listája a 7.4-es pontban olvasható.

4.4.1.4 A palota bővítése

Fontos: Bár a játékostáblákon csak nyolc palotalapkának van dedi-
kált helye, a paloták bővíthetők ennél többször is.

4.4.1.5 Tevevásárlás

Fontos: Ha valakinek már négy vagy több tevéje van, tevevásárláskor
nem kap pénzt a bankból; örüljön, hogy ingyen jut a tevéhez.

Fontos: Ha már kifogytak a statászkártyák, a vonzerő-, a palota-
vagy a tevelapkák, az adott akció többé nem hajtható végre.

4.4.2 Az árverésekre és akciókra vonatkozó további szabályok
1) Ha egy árverés során mindenki passzol, az árverést indító (és első-
    ként passzoló) játékos választ akciót, ingyen (persze az akció költsé-
    gét meg kell �zetnie). 0 dínárt nem lehet licitálni, az passzolásnak
    számít.
2) Nem kötelező akciót végrehajtani - akkor sem, ha valaki árverésen
    megszerezte rá a jogot. Előfordulhat, hogy valaki elszámolja ma-
    gát, és csak a licitje be�zetése után jön rá, hogy akció végrehajtása
    után nem maradna elég pénze a feleségtartások ki�zetésére. Példa:
    Egy játékos bővíteni akarta a palotáját. Miután megnyerte az ár-
    verést és be�zette licitjét, 720 dínárja maradt. Ha megveszi a pa-
    lotalapkát, 500 dínárt kellene ki�zetnie, viszont a megmaradt pén-
    ze kevés lenne öt felesége tartásdíjára (250 dínár) - úgyhogy a já-
    tékos inkább eláll a vásárlástól.

Minden fordulóban egy kis és egy nagy rekományhen-
ger vásárolható meg. Az akció győztese elveszi az egyik
rakományhengert (amennyiben még van választása), és
lerakja játékostábláján az egyik karavánsávra, annak 
jobb szélső mezőjére. Mindkét mérethez két sáv tarto-
zik, egy gyors és egy lassú. A sáv szabja meg, hogy hány
következő fordulóban kap bevételt a karavánjáért a já-
tékos. A lerakás költségét be kell �zetni a bankba.
A játék során ugyanazon játékosnak több ugyanolyan
rakományhengere lehet, sőt ugyanazon a sávon is lehet

550 dínárért rakható le egy kis rakományhenger a gyors
karavánsávra, és a játékos a következő négy forduló 
mindegyikében 300 dínár bevételhez jut e karavánjából.
450 dínárért rakható le egy kis rakományhenger a lassú
karavánsávra, és a játékos a következő nyolc forduló
mindegyikében 150 dínár bevételhez jut e karavánjából.

900 dínárért rakható le egy nagy rakományhenger a 
gyors karavánsávra, és a játékos a következő négy fordu-
ló mindegyikében 500 dínár bevételhez jut e karavánjá-
ból.
750 dínárért rakható le egy nagy rakományhenger a 
lassú karavánsávra, és a játékos a következő nyolc fordu-

Minden forduló elején ki kell húzni és a játéktábla 
megfelelő mezőjére le kell rakni egy vonzerőlapkát - 
ez lehet szépség-, illemtudás- vagy öltözéklapka. Aki
elveszi a lapkát, az be�zet 350 dínárt a bankba, majd
a lapkát lerakja játékostáblájára. Egy játékosnak több

A játékos megvásárolja a felcsapott státuszkártyát, any-
nyi dínárt �zetve, amennyi a lapon szerepel (ez 300 és
1500 dínár között változik), be�zetve azt a bankba.
Ha az árverések során senki sem választja a státusz ja-
vítását, az árverésfázis végén a kártyát vissza kell rakni

A játékos először is be�zet 500 dínárt a bankba. A
palotát két okból is célszerű bővíteni: egyrészt egyes
emirák csak nagy palotába hajlandók beköltözni, 
másrészt pedig minden emirának saját lakosztály
(azaz palotarész) dukál.

A játékos először is be�zet 150 dínárt a bankba, vagy
kevesebbet: a már megvásárolt tevék csökkentik a 
következő tevék árát. A játékos annyiszor 50 dínárral
kevesebbet �zet, ahány tevéje van (így, ha már van 
legalább három tevéje, semmit sem �zet).



3) Két esetben a játékos a játékos 150 dínárt kap a bankból, ha lemond
    akciójáról. Az egyik az, ha 500 dínárnál kevesebb a vagyona; a másik,
    ha palotájában már legalább négy emira lakik, és ebben a fordulóban
    az állandó bevételén túl nem volt semmi bevétele (l. a 4.2-es pontnál).
    Több játékos is kerülhet ilyen helyzetbe - akár még az árverések is el-
    maradhatnak így.
4) Egy játékos licitálhat csak azért, hogy vagyona 500 dínár alá csök-
    kenjen, és így jogosulttá váljon a 150 dínáros segélyre. Akár még az
    utolsóként árverést nem nyert játékos is “eldobhat” így pénzt.
5) Ha egy akciót nem választ senki, a fázis végén vagy le kell venni a 
    lapkáját, illetve kártyáját (vonzerőlapka, státuszkártya), vagy a követ-
    kező fordulóban nem kerül a mezőjére új lapka, illetve henger (palo-
    talapka, tevelapka, rakományhengerek). Egy fordulóban mindig az
    alábbi dolgok vásárolhatók meg: 1-1 kis és nagy rakományhenger, 
    1 vonzerőlapka, 1 státuszkártya, 1 palotalapka, 1 tevelapka.

4.5 Eseménykártyák vásárlása
Először a kezdőjátékos, majd az óramutató járása szerint sorban a töb-
biek vásárolhatnak egy-egy eseménykártyát.

Mindenki két lehetőség közül választhat:
1) A játékos be�zet 150 dínárt a bankba, és felhúzza az eseménypakli
    legfelső két lapját. Ezekből az egyiket megtartja, a másikat vissza-
    rakja a pakli aljára.
2) A játékos be�zet 250 dínárt a bankba, és felhúzza az eseménypakli
    legfelső három lapját. Ezekből egyet megtart, a másik kettőt vissza-
    rakja a pakli aljára.

Fontos: A 4.1 fázisban kijátszott eseménykártyák kikerülnek a játékból.

4.6 Az emira emírt választ magának
Az aktív emira kiválasztja azt az 
emírt, akinek beköltözik a palo-
tájába. 

Először is csak azokat az emíre-
ket veszi �gyelembe, akiknek 
palotájában van hely a számára.

Fontos: Az induló palotákban
csak két emirának van elég hely.
Minden bővítés (minden további palotalapka) egy további emira elhe-
lyezését teszi lehetővé.

Azon emírek közül, akiknél van hely a számára, az emira azt választja,
aki leginkább megfelel az elsődleges preferenciájának. Ha nem tud
választani két vagy több emír között, közülük ahhoz költözik be, aki a
leginkább megfelel másodlagos preferenciájának. Ha még így sem tud
választani, döntésképtelenné válik - egyik emírnek sem nyújtja a kezét,
és kártyáját át kell rakni a játéktáblán a döntésképtelen emira mezőjére.

Példa: Tára a legvonzóbb emirt választja. Ha a legnagyobb vonzerő 
tekintetében több emír között egyenlőség van, ahhoz költözik be, aki-
nek közülük a legnagyobb a palotája.

elsődleges
preferencia

másodlagos
preferencia

Fontos: Abban a pillanatban, amikor megváltoznak a dolgok, és
van egy emír, aki egy eleddig döntésképtelen emira számára egy-
értelműen a legjobb választássá válik, az emira azonnal beköltözik
ezen emír palotájába. Ha a vagyon a döntő faktor, ez bármikor
megtörténhet a játék során; a többi esetben mindig meg kell vár-
ni a 4.4-es fázis végét, akkor derül ki, hogy felülemelkedtek-e az 
eddig döntésképtelen emirák kételyeiken.

A 7.3-as pontban megtalálható az emirák listája.

Az a játékos, akinek palotájában a megfelelő számú emira lakik,
és aki a 4.7-es fázisban mindnek ki tudja �zetni a tartásdíját, meg-
nyeri a játékot. Csak fordulók végén fejeződhet be a játék.

Általános megjegyzések:
    Egy emír se utasíthatja el az őt választó emirát.
    Az emirák speciális képességeit nyomban végre kell hajtani.
    Albina és Firjál speciális képessége csak a haladó játékban él.
    A játékosok elrejthetik pénzüket - azonban akkor, amikor egy 
    emira aszerint dönt, hogy kinek van a legnagyobb vagyona, a
    játékosoknak fel kell fedniük, hogy mennyi dínárral rendelkez-
    nek.

4.7 Feleségtartás meg�zetése
Mindenkinek annyiszor 50 dínárt kell be�zetnie a bankba, ahány
emira él a palotájában (�nom édességek, ruhák, szolgák - ez
bizony sokba kerül, és ezt bizony az emir �zeti).

Jaj annak, aki nem tudja az összes feleségtartást meg�zetni! Ez a 
játékos összes vagyonát be�zeti a bankba,
majd megkeveri emirakártyáit képpel
lefelé. Egyik játékostársa elhúz egy la-
pot, ami visszakerül az emirapakli al-
jára - az emira otthagyta a játékost, és
idővel újra előkerülhet, hogy megint
urat és parancsolót (�zetőképes urat
és parancsolót...) találjon magának.
Az eltávozott emira előnyei és hátrá-
nyai többé nem hatnak a játékosra.
Kivétel: Xenia (l.a 7.3-as pontban).

Fontos: Van olyan emira, aki 50
dínárnál nagyobb tartásdíjat kö-
vetel magának.

4.8 Új kezdőjátékos kijelölése
Az eddigi kezdőjátékos bal oldali
szomszédja megkapja a kezdőjá-
tékos jelzőjét - ő lesz az új kez-
dőjátékos.

Kezdődhet is a következő
forduló.



5.0 A JÁTÉK VÉGE
Az előkészületek során mindenki húzott egy célkártyát, rajta saját győ-
zelmi feltételeivel. Az a játékos, aki elsőként teljesíti célkártyáját, vagyis
akinek palotájában egy forduló végén a megfelelő számú emira tartóz-
kodik, megnyeri a játékot.

A teljesítéshez az is kellhet, hogy ezek az emirák rendelkezzenek bizo-
nyos tulajdonságokkal. Négyféle tulajdonság van: okosság, házvezetési
ismeretek, konyhaművészet és libido. A megfelelő tulajdonságok meg-
léte esetén kevesebb emira is elég a győzelemhez.

A játék akkor ér véget, ha valakinek legalább annyi emira él a palotájá-
ban, mint amennyi a lenti táblázat A oszlopában szerepel, és ezek az
emirák a megfelelő tulajdonságokkal bírnak. A játék akkor is véget ér,
ha valakinek annyi emira él a palotájában, mint amilyen szám a B osz-
lopban látható. A pontos mennyiségek a játékosszám függvényei. A
célkártyák listája a 7.1-es pontban található.

    Fontos: Döntésképtelen emira
    vagy a dupla szerencse esemény-
    kártya miatt előfordulhat, hogy
    egyszerre ketten teljesítik győ-
    zelmi feltételeiket. Ekkor ők
    mindketten győztesek.

6.0 HÁROMSZEMÉLYES JÁTÉK
Az alábbi tartozékokat vissza kell rakni a dobozba: 4-4 kis és nagy ra-
kományhengert, 2-2 vonzerőlapkát minden fajtából, 7 tevelapkát. 
Emellett az alábbi státuszkártyákat is el kell távolítani: egy-egy 300, 
350, 400 és 1400 dínárosat, valamint két 800 dínárosat. A státuszpak-
lit úgy kell összeállítani, hogy a legfelső három lap között ne lehessen 
3 státuszpontot érő kártya. Az összes emirakártyára szükség van.

6.1 Páratlan fordulók
A normál játék fázisai, az alábbi változtatásokkal:
    4.1 Eseménykártyák kijátszása.
    4.2 Bevétel begyűjtése.
    4.3 Felkészülés az árverésekre: Két emirakártyát kell felcsapni. A sor-
          rendjük fontos: az elsőként felcsapott az aktív emirakártya ebben
          a fordulóban, a másodikként felcsapott pedig a következő fordu-
          lóban lesz az aktív emirakártya.
    4.4 Árverések és akciók.
    4.5 Ez a fázis elmarad - nem lehet eseménykártyát vásárolni.
    4.6 Az aktív emira emírt választ magának.
    4.7 Feleségtartás meg�zetése.
    4.8 Új kezdőjátékos kijelölése.

6.1 Páros fordulók
A normál játék fázisai, az alábbi változtatásokkal:
    4.1 Ez a fázis elmarad - nem lehet eseménykártyát kijátszani.
    4.2 Bevétel begyűjtése.

B
oszlop

játékos-
szám

A
oszlop

4 játékos

5 játékos

3 játékos 6 8

5

4 6
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    4.3 Felkészülés az árverésekre: Nem kerül sor emirakártya felcsapá-
          sára, az előző fordulóban már fel lett csapva e forduló aktív 
          emirakártyája. Más dolgok sem kerülnek a játéktáblára - azt
          lehet megvásárolni, ami az előző fordulóból megmaradt. Ki-
          vétel: Ha valaki az előző fordulóban megvette a palotalapkát,
          ahelyett új lapkát kell most a játéktáblára rakni.
    4.4 Árverések és akciók.
    4.5 Eseménykártyák vásárlása.
    4.6 Az aktív emira emírt választ magának.
    4.7 Feleségtartás meg�zetése.
    4.8 Új kezdőjátékos kijelölése.

Fontos: Ha a vonzerőlapkát senki se várásolta meg, a páros forduló
árverésfázisa végén vissza kell azt szórni a zsákba. Ugyanígy vissza kell
rakni a státuszkártyát a paklija aljára az árverésfázis végén, ha senki se
vásárolta meg a páros fordulóban.
Ha - páros vagy páratlan - fordulóban senki se vásárolta meg a kira-
kott palotalapkát, amellé nem kerül fel második palotalapka a játék-
táblára.

6.3 Eseménykártyák három játékosnál
Egyes eseménykártyák hatása megváltozik három játékosnál:
Dupla szerencse: Három emirakártyát kell felcsapni a 4.3-as fázisban.
Még a felcsapások előtt el kell a
játékosnak döntenie, hogy a
páratlan fordulóban lesz-e
két emira és egy a páros-
ban, vagy megfordítva.



A felcsapott emirakártyák sorrendje nem változtatható meg.
Nyugalom: Csak egy emirakártyát kell felcsapni. Még a felcsapások előtt 
el kell a játékosnak döntenie, hogy melyik fordulóban lesz aktív az emi-
ra, a páratlanban vagy a párosban.
Női szeszély: Még a felcsapások előtt el kell a játékosnak döntenie, hogy
melyik emirára hat az esemény, a páratlan vagy a páros forduló aktív 
emirájára. Ha már kijátszott valaki egy dupla szerencsét, és a megadott 
fordulóban két aktív emira lesz, a játékosnak még a felcsapások előtt el 
kell döntenie, melyikre fog hatni az esemény.

7.0 KÁRTYALISTÁK
7.1 Célkártyák (16 db)
5 játékos (7 db):
    1 okos emira, 1, aki ért a házvezetéshez és 1, akinek magas a libidója.
    1 okos emira, 1, aki ért a konyhaművészethez, és 1, akinek magas a
    libidója.
    1 emira, aki ért a házvezetéshez, 1, aki ért a konyhaművészethez és
    1, akinek magas a libidója.
    2 okos emira és 1, aki ért a házvezetéshez.
    2 okos emira és 1, aki ért a konyhaművészethez.
    3 okos és magas libidójú emira - két ilyen és egy olyan, tetszés szerint
     (a továbbiakban az ilyenek “2+1 okosság és libidó” mintára lerövdítve).
    2+1 házvezetés és konyhaművészet.

4 játékos (5 db):
    1 okos emira, 1, aki ért a házvezetéshez, 1, aki ért a konyvhaművé-
    szethez, és 1, akinek magas a libidója.
    2 okos emira, 1, aki ért a házvezetéshez és 1, aki ért a konyhaművé-
    szethez.
    1 okos emira, 2+1 házvezetés és libidó.
    1 magas libidójú emira, 2+1 okosság és konyhaművészet.
    2+1+1 házvezetés, konyhaművészet és libidó.

3 játékos (4 db):
    2 okos emira, 1, aki ért a házvezetéshez, 1, aki ért a konyhaművé-
    szethez és 1, akinek magas a libidója.
    2 emira, aki ért a házvezetéshez, 2+1 okosság és konyhaművészet.
    2 okos emira, 2+1 házvezetés és libidó.
    2+2+1 okosság, konyhaművészet és libidó.

7.2 Eseménykártyák (54 db, minden fajtából 3 példány)
    Bazár (Basar): Aki kijátssza, az határozza meg, hogy a 4.3-as fázis-
    ban milyen vonzerőlapka kerül a játéktáblára: szépség-, illemtudás-
    vagy öltözéklapka.
    Nemes vérvonal (Bessere Züchtung): Aki kijátssza, az a tevesávon
    egy mezővel jobbra mozgja korongját. Innentől minden teve, amivel
    rendelkezik, az új mező szerint csökkenti (70, 100 vagy 150 dínárral)
    az árat, ha tevét vásárol a 4.4-es fázis során.
    Dupla szerencse (Doppelte Glück): Kijátszása után a 4.3-as fázis
    során két emirakártyát kell felcsapni az aktív emira mezőjére. A két
    lap sorrendje nem változik (először majd az előbb felcsapott emira
    választ magának emírt, utána a másodjára felcsapott).
    Státuszfér�ú (Edle Waren): Aki kijátssza, az a 4.3-as fázisban átné-
    zi a státuszpaklit és az egyik kártyát kirakja a játéktábla megfelelő 
    mezőjére. Utána meg kell kevernie a státuszpaklit.
    

    Kavarodás (Ein�uss): Aki kijátssza, az tetszése
    szerint átrendezi az emirapakli legfelső három
    lapját.
    Vendégház (Gästehaus): Aki kijátssza, az 
    eggyel több emirát tud palotájában elhelyezni.
    A kijátszott kártya a játék végéig a játékos elött
    marad.
    Rablóveszély (Gewürzhandel unterbrochen): 
    A 4.2-es fázisban senki sem kap pénzt karaván-
    jai után, mindenki csak az állandó bevételét
    kapja meg. A rakományhengerek sem mozog-
    nak a karavánsávokon.
    Kereslet (Goldene Zeiten): A 4.2-es fázisban
    mindenki 20%-kal több bevételhez jut (ez az
    állandó bevételekre és a karavánok után já-
    rókra is vonatkozik).
    Fér�as vonzerő (Gutes Aussehen): Aki
    kijátssza, választ egy vonzerőfajtát (szép-
    ség, illemtudás vagy öltözék), és ahány-
    szor 3 ilyen fajtájú vonzerőlapkája van,
    annyi +1-es vonzerőlapkát kap. (Eze-
    ket a maga elé kirakott kártyára rakja.)
    Száj- és körömfájás (Kranke Kame-
    le): A 4.4-es fázisban senki sem kap
    engedményt tevecsordája után.
    Sorskerék (Neure Reihenfol-
    ge): Aki kijátssza, az tetszése sze-
    rint átrendezi a státuszpakli leg-
    felső három lapját.
    Tevecsikók (Neugeborene Kamele): Mindenki minden 2 tevéje
    után kap 1 tevét a készletből. (Ha már nincs ott annyi teve, hogy
    mindenki annyit kaphasson, amennyi járna neki, az eseménynek
    semmi hatása nincsen.)
    Felújítás (Restauration): Aki kijátssza, az korongját egy mező-
    vel jobbra mozgatja palotasávján - így palotái összértéke 0,5 
    ponttal megnő. (Ez a kártya csak a haladó játéknál használatos.)
    Nyugalom (Ruhige Zeite): A 4.3-as fázisban nem kerül sor emi-
    rakártya felcsapására.
    Női szeszély (Stimmungswechsel): Aki kijátssza, az megnézi az
    emirapakli legfelső lapját. Ezután három lehetőségből választ a 
    4.3-as fázisban: 1) Felcsapja ezt a lapot. 2) Felcsapja ezt a lapot,
    de felcseréli az emira preferenciáit. 3) A legfelső lapot az emira-
    pakli aljára teszi, és a következő kártyát csapja fel.
    Tevevész (Tote Kamele): Mindenki minden 3 tevéje után 1 
    tevét visszarak a készletbe.
    Vám (Ungeziefer): Aki kijátssza, választ egy karavánfajtát a négy-
    ből (például a kis rakományos lassú karavánt). Ha ez gyors kara-
    ván, mindenki egy, az ezen a karavánsávon lévő rakományhengerét 
    egy mezővel balra mozgatja; ha ez lassú karaván, mindenki két, 
    ezen a karavánsávon lévő rakományhengerét egy-egy mezővel balra
    mozgatja (akinek csak egy rakományhengere van itt, az csak azt
    az egyet mozgatja, természetesen). Az esemény nem hat arra, aki-
    nek a megjelölt karavánsávon egyáltalán nincs rakományhengere.
    Pluszrakomány (Zusätzliches Gweürz): Aki kijátssza, az egy
    rakományhengerét egy mezővel jobbra mozgatja.



7.3 Emirakártyák (28 db)

Az egyes emirákra vonatkozó megjegyzések
A képességekre vonatkozó általános szabályok: A képességek addig
hatnak, amíg az adott emira a palotában él; ha eltávozik, az előnye 
(vagy a hátránya) megszűnik hatni. Azonban ez nem igaz azok emirák
esetében (Szamíra, Záhira, Hind, a haladó játékban Albina és Firjál), 
akik képessége egyszeri, az ugyanis távozáskor nem “csinálódik vissza”,
valamint az emirákra eddig ráköltött pluszpénz (Zulejka, Dzsánan, 
Xenia) sem jár vissza.
Két tulajdonság: Négy emirának (Núr, Hind, Dzsánan, Xenia) két
tulajdonsága is van. A játék végén a tulajdonos dönti el, célkártyájához
melyik tulajdonságot veszi �gyelembe - ám egy emirának csak egy tulaj-
donsága vehető �gyelembe!
Albina: Akinek beköltözik a palotájába, az palotasávján korongját egy
mezővel balra mozgatja - ezzel 0,5 ponttal csökkenti palotái összérté-
két. Fontos: Ez a képesség csak a haladó játéknál számít.
Halíma: Akinek beköltözik a palotájába, az megkapja a játéktábla mel-
lé kikészített +1-es énekléskártyát.
Núr: Akinek a palotájában él, annak nyilvános, hogy mennyi a vagyona.
Rása: Akinek beköltözik a palotájába, az megkapja a játéktábla mellé
kikészített +1-es színjátszáskártyát.
Zajnab: Akinek a palotájában él, az eseménykártya vásárlásakor csak
100 dínárt �zet, ha két lapból választ, illetve 200 dínárt �zet, ha három
lapból választ.

Szamíra: Akinek beköltözik a palotájába, az visszaadja egy tetszőleges
normál vonzerőlapkáját (és emiatt akár egy +1-es lapkáját is elveszít-
heti); ha nincs ilyen lapkája, nincs mit visszaadnia. A Laila biztosí-
totta illemtudás-, illetve a Nadia biztosította szépséglapka nem adha-
tó vissza, az ugyanis az adott emira saját hozománya.
Záhira: Akinek beköltözik a palotájába, az visszaadja egy tetszőleges
státuszkártyáját; ha nincs ilyen kártyája, nincs mit visszaadnia. Ha
csak 2 vagy 3 pontos kártyái vannak, azok közül kénytelen egyet visz-
szaadni. A Halíma, illetve Rása biztosította státuszkártya nem adha-
tó vissza, az ugyanis az adott emira saját hozománya.
Laila: Akinek beköltözik a palotájába, az megkapja a játéktábla mellé
kikészített illemtudáslapkát (és emiatt akár egy +1-es lapkához is hoz-
zájuthat).
Nadia: Akinek beköltözik a palotájába, az megkapja a játéktábla mellé
kikészített szépséglapkát (és emiatt akár egy +1-es lapkához is hozzá-
juthat).
Firjál: Akinek beköltözik a palotájába, az palotasávján korongját egy
mezővel balra mozgatja - ezzel 0,5 ponttal csökkenti palotái összérté-
két. Fontos: Ez a képesség csak a haladó játéknál számít.
Hind: Akihez beköltözik, az kimarad a következő fordulóból. Ez
azt jelenti, hogy aktívan nem cselekszik, de dolgok történhetnek
vele. Vagyis:

Név   1. preferencia  2. preferencia  tulajdonságok   képesség

Albina   vonzerő   státusz   okosság   tűzvész
Halíma   vonzerő   státusz   háztartás  éneklés
Aszima   vonzerő   státusz   konyhaművészet
Núr   vonzerő   palota   okosság/háztartás bizalmatlanság
Rása   vonzerő   palota   konyhaművészet  színjátszás
Tára   vonzerő   palota   libidó  
Zajnab   vonzerő   vagyon   okosság   bölcsesség
Nibal   vonzerő   vagyon   háztartás  
Szamíra   vonzerő   vagyon   libidó   magas libidó
Záhira   státusz   vonzerő   okosság   tolvajlás
Fátima   státusz   vonzerő   háztartás  
Laila   státusz   vonzerő   libidó   illemtudás
Málika   státusz   palota   okosság   
Nadia   státusz   palota   háztartás  szépség
Firjál   státusz   palota   konyhaművészet  homokvihar
Hind   státusz   vagyon   háztartás/libidó  nászút
Farah   státusz   vagyon   okosság   tevekufár
Raida   státusz   vagyon   konyhaművészet  
Adara   palota   vonzerő   okosság   fűszerkereskedő
Zulejka   palota   vonzerő   háztartás  féltékenység
Dzsánan  palota   státusz   okosság/konyham. szolgahad
Szahar   palota   státusz   libidó   
Anísza   palota   vagyon   okosság 
Zá�ra   palota   vagyon   konyhaművészet  büszkeség
Xenia   vagyon   vonzerő   konyham./libidó  pénzsóvárság
Jázmin   vagyon   státusz   háztartás  
Badra   vagyon   palota   okosság   építész
Szídi Szulaimán  legtöbb emira        nőcsábász



Badra: Akinek a palotájában él, annak csak 400 dínárt kell �zetni
a játéktábláról elvett palotalapkáért.
Szídi Szulaimán: Mindig azt a palotát keresi fel, ahol a legtöbb 
emira él. Nincs másodlagos preferenciája. Amikor bemegy egy palo-
tába, elcsábít egy ott lakó emirát, majd kettesben sietve eltevegelnek
a naplementébe.
Ezt azt jelenti, hogy az illető játékos kiválaszt egy nála lévő emira-
kártyát, és azt Szídi Szulaimán kártyájával együtt visszarakja a do-
bozba.
Fontos: Nem szükséges, hogy a palotában jusson hely Színi Szulai-
mánnak - úgyse tervez ott élni -, így hiába is próbálná valaki azzal
elkerülni a látogatását, hogy direkt nem bővíti palotáját. Szerencse
a szerencsétlenségben, hogy tartásdíjat sem kell neki �zetni. Még
csak az kellene!

7.4 A státuszkártyák (20+2 db.)
    1 státuszpontos: 3 db. 300, 4 db. 350 és 3 db. 400 dínáros.
    2 státuszpontos: 1 db. 700, 1 db. 750, 2 db. 800, 1 db. 850 és 
    1 db. 900 dínáros.
    3 státuszpontos: 1 db. 1200, 1 db. 1300, 1 db. 1400 és 1 db.
    1500 dínáros.
    2 db. +1 státuszpontos (az éneklés és a színjátszás)

8.0 HALADÓ JÁTÉK
A szabály jórészt azonos, csak az alábbi pontokban különböznek:

8.1 Előkészületek
Minden játékos megkapja harmadik korongját is, valamint kap egy
áttekintőlapot, amit azzal az oldalával felfelé rak ki maga elé, amin 
a palotasáv található. A korong a palotasáv 0-s mezőjére kerül.

lassú karaván indítása     gyors karaván indítása

kicsi
nagy

400 dínár
650 dínár 800 dínár

500 dínár

     4.1 Ez a játékos nem játszhat ki eseménykártyát.
     4.2 A játékos bevételfázisa nem változik.
     4.3 Az árverésekre a normál módon kell felkészülni.
     4.4 Ez a játékos mindig passzol, nem hajt végre akciót, és még a 
           150 dínár bánatpénzt sem kaphatja meg.
     4.5 Ez a játékos nem vásárolhat eseménykártyát.
     4.6 E játékos palotájába is beköltözhet az aktív emira.
     4.7 Ennek a játékosnak is meg kell �zetnie a feleségtartásokat.
     4.8 A kezdőjátékos-változás a szokott módon zajlik.
Farah: Akinek a palotájában lakik, annak csak 50 dínárba kerül egy 
teve.
Adara: Akinek a palotájában lakik, az olcsóbban indít karavánokat.

Zulejka: Akinek a palotájában él, annak mindig 100 dínárral nagyobb
feleségtartást kell neki �zetnie abban a fordulóban, amiben beköltözött
a palotájába egy másik emira.
Dzsánan: Neki nem 50, hanem 100 dínár a tartásdíja. Dzsánan tulaj-
donságai: okosság és konyhaművészet. Az előző oldalon olvasható
táblázatban ez helyesen szerepel, a kártyáján viszont tévesen a 
konyhaművészet helyett a háztartási ismeretek ikonja látható.
Zá�ra: Neki saját vagyona van, és büszkesége - ő sosem követel feleség-
tartást magának.
Xenia: Időről időre - három fordulónként - drága ajándékot követel
magának. Aktív emiraként a leggazdagabb emír palotájába költözik, 
és még ebben a fordulóban a normál tartásdíja mellett 250 dínárt kell
miatta az emírnek be�zetnie a bankba. Ekkor mindkét Xenialapkát az
emira kártyájára kell tenni, és minden elkövetkező forduló 4.7-es fázi-
sában, a tartásdíjak meg�zetésekor le kell onnét venni egyet. Ha ez a
fázis úgy indul, hogy Xenia kártyáján nincs lapka, normál tartásdíján
felül még 250 dínárt kell miatta �zetni.
Akihez beköltözik Xenia, annak meg kell �zetnie ezt a plusz tartásdíjat;
akinek viszont már a palotájában él egy ideje, az megtagadhatja az aján-
dékot. Erre Xenia persze megsértődik, és azonnal átmegy a többi emír
közül a leggazdagabbhoz: az illető kénytelen ki�zetni a 250 dínáros 
ajándékot, és utána felrakja a megkapott emirakártyára a két Xenia-
lapkát.
Ilyesformán többször is férjet válthat Xenia a játék folyamán.
Fontos: Ha Xenia beköltözik egy emír palotájába, ám az nem tudja az 
ajándékot ki�zetni, Xenia elhagyja a palotát és a játékot - nem kap tar-
tásdíjat. Ha viszont valaki akkor nem tud - vagy akar - Xeni-
ának ajándékot adni, amikor az már egy ideje palotája 
lakója, Xenia egy másik palotába költözik 
át, ahhoz az emírhez, aki a többi játékos
közül a leggazdagabb.



A palotasáv módosítja a paloták összértékét. A paloták értéke a felújítás
eseménykártyával növelhető, egyes emirák megszerzésével pedig le-
csökken.
Példa: Egy emír már 3 palotalapkát vásárolt. Amikor kijátszik egy fel-
újítás eseménykártyát, palotái értéke megnő 0,5 ponttal; amikor egy
emira a paloták mérete szerint választ magának emírt, az ő palotája 
3,5 pontosnak számít.

8.2 A játék menete
A játék lényegében megegyezik a normál játék menetével, de játékosok
már az első fordulóban is kijátszhatnak eseménykártyát. Emellett a 4.7-
es fázis, vagyis a tartásdíjak �zetése is megváltozik valemelyest. Aki nem
tudja meg�zetni a nála lakó emirák tartásdíját, nem feltétlen ússza meg
egy emira távozásával. A játékos megkeveri emirakártyáit, majd egy 
másik játékos addig húz a kezéből emirakártyákat, amíg a játékos ki
nem tudja �zetni a még kezében lévő emirák tartásdíját. Az elhúzott
emirakártyákat meg kell keverni és az emirapakli aljára kell rakni -
utóbb újra visszatérhetnek.

8.3 A játék vége
Az nyeri a játékot, akinek egy forduló végén palotájában a szük-
séges számú és tulajdonságokkal bíró emira lakik.

Hogy azonban a többiek sorrendje is kiderüljön, az alábbi számí-
tást kell eszközölni:

Minden emír 2 pontot kap minden egyes nála lakó emiráért; további
3 pont jár annak, aki rendelkezik a célkártyája által előírt tulajdonságú 
emirákkal. 
Ha két vagy több játékosnak ugyanannyi pontja van, a sorrendjüket az
alábbiak szerint határozzák meg: minden vonzerőlapka, palotalapka és
státuszpont 1 pontot ér, minden teve fél pontot, és ehhez járul még a
palotasáv módosítója. Ha még így se lehet dönteni, az győz, akinek
több pénze van.

Fontos: Döntésképtelen emirák vagy a dupla szerencse eseménykártya
miat előfordulhat, hogy többen is teljesítik egy forduló végén saját
győzelmi feltételüket. Ilyenkor a fenti módon kiszámolják győzelmi
pontjaikat, és az a győztes, akinek több van ezekből.
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