
AA Játékos Himalája fennsíkján élő egyik 
törzs vezetőjeként (Dolpo-pa, Bhotia, 

Sherpa és Tamang) jak karavánjával faluról 
falura jár, hogy hegyszorosokon és hófedte 
hegygerinceken keresztül átvágva létfontos-
ságú nyersanyagokat gyűjtsön össze, és 
lássa el azokkal az őslakosokat.

 

Célja törzsének vallási, politikai és gazdasáCélja törzsének vallási, politikai és gazdasá-
gi befolyását növelni, és ezáltal a Himalája 
leggazdagabb karavánvezetőjévé válni. 
Ehhez az összegyűjtött nyersanyagok (só, 
árpa, tea, jade vagy arany) segítségével a 
kolostorokban áldozatokat kell bemutatni, a 
különböző régiókba delegációkat küldeni, 
illetve csereügyleteket lebonyolítani, a jakilletve csereügyleteket lebonyolítani, a jak-
csorda méretének növelése érdekében.

ÚTMUTATÓ

Ez a füzet 2 különböző részből áll:
az alapszabályokból

és a tapasztalt játékosok számára kiegészítő 
szabályokból.

Szánjunk megfelelő időt a szabályok pontos elolvasására! 
Minden szó fontos és hozzájárul a szabályok jobb megértésé-
hez. Ajánlatos a játék különböző szakaszainak olvasása 
közben párhuzamosan játszani, hogy a játék legfontosabb lé-
péseit nyomon tudjuk követni.

Tartalom

1

1 játékszabály

4 különböző színű, összehajtogat-
ható védőfal

4 különböző színű karavánvezető

20 vallási oszlop 4 különböző színben

60 követ 4 különböző színben

60 nyersanyag 5 különböző 
színben 

15 leltárlapka

40 megrendelésgyűrű

24 akciólapka

12 eseménylapka: 
4 jeti nyom, 

4 hóvihar, 

4 piac

1 körjelölő

1 20 oldalú kocka
2 vászonzsák



A játékosok felállítása
A legbölcsebb játékos kezd, maga elé teszi a kockát, 
ezzel jelzi, hogy ő a kezdőjátékos. Minden körben más 
lesz a kezdőjátékos.
Ezután minden játékos az óramutató járásának megfeleEzután minden játékos az óramutató járásának megfele-
lően felteszi karavánvezetőjét a táblán bármelyik faluba 
(nyersanyaggal, megrendeléssel ellátott vagy üres 
faluba). 2 játékos a játék kezdetén nem állhat egy falu-
ban.

Dobjunk! Az eredmény meghatározza a falut, amelybe a 
zsákból 1 véletlenszerűen kihúzott megrendelést te-
szünk. Ismételjük meg ezt négyszer, amíg 5 faluba 1-1 
megrendelést nem tettünk.
Fontos: ha a kocka egy olyan falut jelöl, amelyben már 
van nyersanyag vagy megrendelés, akkor az új megren-
delést a számsorrendben következő üres falu kapja.

Példa: 9-es faluban van 5 nyers-
anyag (2 só, 2 jade, 1 arany), és 
a 14-es falunak 1 teára és 1 
jade-ra van szüksége.
Végül tehát 10 faluban vagy 
nyersanyagok, vagy megrende-
lések lesznek.

A megrendelések felhelyezése
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Példa: 20-ast dobtunk. A 20-as faluban már vannak 
nyersanyagok, az 1-es faluban szintén, így az új nyers-
anyagok a 2-es faluba kerülnek.

FONTOS: ha a kocka egy olyan falut jelöl, amelyben 
már van nyersanyag, akkor az új nyersanyagokat a 
számsorrendben következő üres falu kapja.

Dobjunk! Az eredmény meghatározza a falut, amelybe a 
zsákból 5 véletlenszerűen kihúzott nyersanyagot te-
szünk. Ismételjük meg ezt négyszer, amíg 5 faluba 5-5 
nyersanyagot nem tettünk.

A Nyersanyagok felhelyezése

Minden játékos választ egy színt magának, és maga elé 
teszi a hozzá tartozó elemeket:
 1 védőfalat
 1 karavánvezetőt
 5 oszlopot
 15 követet.
Ezenkívül minden játékos elvesz 6 akciólapkát.

Helyezzük a játéktáblát az asztal közepére, és tegyük a 
körjelölőt a naptár 1. helyére. Tegyük a nyersanyagokat 
és a megrendeléseket 1-1 zsákba, és keverjük össze 
azokat.

 Előkészületek

A Játéktábla

A Himalaya felirat alatt 12 számozott mező található 
(a naptár 12 hónapjának megfelelően), amelyeken a 
játék köreit számoljuk.

Egy Naptár

A Játéktábla nyolc Régiója

Az utak 8 különböző nagyságú, de egyformán fontos 
régiót határolnak, amelyekre a játékosok követeket 
küldhetnek.

Nyolc Régió
  Földút        Jégpálya       Köves út

3 féle hegyi ösvény köti össze a falvakat egymással: 
földút, jégpálya, köves út.

3 féle hegyi ösvény
Kunyhó      Templom      Kolostor

A falvak 1-től 20-ig számozottak. Az épületek jelzik a 
falu szintjét. 3 szint létezik: kunyhó, templom, kolostor.



Mozgatás 
Kőúton

Mozgatás 
Jégpályán

Mozgatás 
Földúton

Kereskedelmi 
akció

Választható 
akciók

Példa egy megtervezett akciósorra
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  Só            Árpa  Tea    Jade      Arany

III. fázis: az akciók végrehajtása
HaHa minden játékos kész van az akciók megtervezésével, 
akkor a védőfalat elvesszük az akciólapok elől, hogy a 
többi játékos is lássa azokat. A begyűjtött nyersanyagok 
azonban a védőfal mögött továbbra is rejtve maradnak. A 
kezdőjátékos végrehajtja az első akcióját, aztán a bal 
oldali szomszédja és így tovább az utolsó játékosig. 
Ugyanez érvényes a további 5 akcióra is. Az akciókat a 
játékosokjátékosok sorban végrehajtják. Mindig a kezdőjátékos 
kezdi az akciók végrehajtását.

      1 megrendelés teljesítése: a megrendelésgyűrűkön 
azon nyersanyagok színei láthatóak, amelyekre az adott 
falunak szüksége van. A karavánvezető akkor teljesíti a 
megrendelést, ha a kívánt összes nyersanyagot szállítani 
tudja.

Példa: ezt a megrendelést akkor teljesíti a kara-
vánvezető, ha 1 sót és 1 jade-t szállít a falunak.

Egy karavánvezető csak 1 nyersanyagot vehet fel, fal-
vanként és körönként mindig a legkisebb értékű nyers-
anyagot, hogy az őslakosokat ne sokkolja. 
Természetesen egy körben több nyersanyagot is be-
gyűjthet ugyanaz a karavánvezető, de csak különböző 
falvakban.

    1 nyersanyag begyűjtése: 5 különböző nyersanyag 
van, értéküknek megfelelően a következő sorrendben: 
só (fehér), árpa (narancs), tea (fekete), jade (zöld) és 
arany (sárga). 

A kereskedelmi akció (kezek)
A játékos egy nyersanyaggal vagy megrendeléssel ren-
delkező faluban kereskedelmi akciót hajthat végre.

Útmutató: ezzel például az ellenfelet hagyhatjuk tovább-
lépni, hogy ő érkezzen elsőként a nyersanyaggal ellátott 
faluba. Ha ő ott egy kereskedelmi akciót tervezett, akkor 
utána mi értékesebb nyersanyagot vehetünk fel.

Szünet
Sem Mozgatás sem Ke-
reskedés nem történik

A lépés (föld-, kő- és jégszimbólum – barna, 
fekete és kék)
A karavánvezető egyik faluból a szomszédos faluba a 
köztük lévő összekötőúton mehet. Ha a karavánvezetőnek 
például egy földúton kell áthaladnia, a játékos az akció-
lapkáját a földszimbólummal felfelé teszi le.

A szünetek (jakszimbólum)
Ha a játékos egy meghatározott időpontban nem akar to-
vábblépni sem kereskedni, szünetet iktathat be. Ekkor az 
akciólapkát úgy kell letenni, hogy a jakszimbólum lát-
szódjon.

Az akciólapka elülső oldala vagy egy lépést mutat (egy 
földúton, köves úton vagy jégpályán) vagy egy faluban 
egy kereskedelmi akció végrehajtását jelöli (kezek). A 
hátoldalával egy szünetet iktathat be a játékos (amikor 
nem lép és nem kereskedik, tehát passzol). A játékosok-
nak kb. 1 percük van az adott kör akcióinak megtervezé-
sére. Utána már nem lehet semmit változtatni. Az egyik 
játékos figyeli az idő betartását.

II. fázis: az akciók titkos megtervezése
Minden játékos egyszerre és titkosan a karavánvezetőMinden játékos egyszerre és titkosan a karavánvezető-
jének 6 parancsot tervez meg. Ehhez az akciólapkákat a 
védőfal mögött balról jobbra sorrendbe rakja. A parancs 
az akciólapka felső részén látható. A bal oldal legszélén 
lévő akciólapka mutatja az 1. akciót, a jobb oldali pedig 
az utolsót.

I. fázis: a körjelölő mozgatása
Minden kör elején a körjelölőt egy mezővel előrébb kell 
tenni a naptármezőn. Az a játékos, aki egy körben az első 
volt, a következő körben az utolsó lesz. A bal oldali 
szomszédja kezdi az új kört.
A 12. kör végén vége a játéknak.

A játék során 12 kör követi egymást (egy év), amelyek 
a következő fázisokból állnak:
I. fázis: a körjelölő mozgatása
II. fázis: az akciók titkos megtervezése
III. fázis: az akciók végrehajtása
IV. fázis: a nyersanyagok és megrendelések pótlása
V. fázis: leltár a 4., 8. és 12. kör végén

A JÁTÉK MENETE



Kiinduló helyzet

Egy Oszlop egy Ko-
lostorba állítása

Megrende-
lés oldal

Jak oldal
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2. akció: lépés
A karavánvezető a földutat választja, hogy el-
jusson a 4. faluba.

1. akció: kereskedelem
A 3. faluban 1 só, 1 jade és 1 arany van.
A karavánvezető elveszi a legkisebb értékű 
nyersanyagot (a sót) és a védőfala mögé teszi.

A védőfala mögött van már 2 só, 2 jade és 1 arany.

A következő akciókat tervezte:

A kék játékos a körét a 3. falu-
ban kezdi.

Példa a játékos egy körére:

Példa: 
Dolpo-pa karavánvezető vég-
rehajtja egy kolostor megren-
delését. 3 követet küld a szom-
szédos régiókba, 2-t a 3-as ré-
gióba, 1-et az 5-ös régióba.

A falu vallási hovatartozását oszlopok ál-
lításával határozhatja meg a játékos (az 
oszlopok buddhista építmények, az áhítat 
helyei).
Falvanként 1 oszlop állítható.
Oszlopok állításával növelheti a játékos 
vallási befolyását, amely a nyeréshez el-
engedhetetlen (lásd Értékelés).

 1 megrendelés teljesítése: ha egy játékos teljesít egy 
megrendelést, vagyis a szükséges nyersanyagokkal el-
látja a falut, a következő 3 akció közül 2-t végrehajthat:

o csereüzlet
o oszlop állítása
o követek küldése a szomszédos régiókba

Útmutató: 
Az így kifizetett nyersanyagok visszakerülnek a zsákba, 
ahonnan újra kiválaszthatók lesznek. Ha a tervezett 
akciót nem lehet végrehajtani (a falu üres), a megrende-
lés érvénytelenné válik, de a további tervezett akciókat 
végrehajtjuk.

A leszállított áruért cserébe a megrendelésgyű-
rűn látható számú jakot kap a játékos, így növeli 
a csordáját. Ebben az esetben a játékos elveszi a 
gyűrűt, és a jakszimbólummal felfelé a védőfala 
mögé teszi. A játék végéig a csorda nagysága ti-
tokban marad. 
Új jakok szerzésével növelheti a játékos gazda-
sági befolyását, amely a nyeréshez elengedhe-
tetlen (lásd Értékelés).

Útmutató: abban az esetben, ha a játékos nem akar cse-
reüzletet végrehajtani, a megrendelésgyűrű visszakerül 
a zsákba, és újra felhasználható.

   1 nyersanyag begyűjtése: a játékosok a begyűjtött 
nyersanyagot a védőfaluk hátoldalán található megfe-
lelő zsákra teszik. A védőfal így egyszerűen mozgat-
ható anélkül, hogy a nyersanyagok láthatóvá válná-
nak.

A kereskedelmi akciók

A lépés
A lépést, amennyiben lehetséges, akkor is végre kell 
hajtani, ha a játékos a tervezésnél tévedett.



A Játékos köre utáni állás

Zsákba
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A kör vége

Ha a körnek vége, az első karavánvezető továbbadja a 
kockát a bal oldali szomszédjának, aki az új kört az 1. 
fázissal elkezdi.

Értékelés a játék végén

Az év végén (a 12. kör végén) minden játékos vallási, Az év végén (a 12. kör végén) minden játékos vallási, 
politikai és gazdasági befolyáspontjait kiszámoljuk.

A vallási befolyás értékelése

Minden játékos kiszámolja vallási befolyását a követ-
kező szabályok alapján:

1. szintű faluban (kunyhóban) lévő oszlopért 1 pont 
jár.
2. szintű faluban (templomban) lévő oszlopért 2 pont 
jár.
3. szintű faluban (kolostorban) lévő oszlopért 3 pont 
jár.

Példa: a leltár 1. fázisában (sóértékelés) 
Sherpa 3, Dolpo-pa 4, Bhotia és Tamang 0 
zsákot mutat. Dolpo-pa játékos megkapja 
tehát a leltárlapkát, ami 3 jak értékű.
A 2. fázisban (árpaértékelés) Sherpa 2, Dolpo-pa 1, 
Bhotia és Tamang 4 zsákot mutat. Mivel a 2 utolsó 
megegyezik, így senki nem kapja meg a leltárlapkát.

A következő 3 fázisban (tea-, jade- és aranyértékelés) 
ugyanígy zajlik az értékelés.

Útmutató: először mindig a nyersanyagokat pótoljuk.

Nem választotta a csereüzletet, mivel úgy gondolja, 
hogy a 3 jak a teljesített megrendelésért cserébe nem 
elég fizetség.

Cserébe felállítja a saját 
oszlopát a faluban. 

Aztán 3 követet küld 
(mivel egy kolostorban 
van) a falu szomszédos ré-
gióiba.

3. akció: kereskedelem:
A 4. faluban 2 árpa és 1 jade van. A karaván-
vezető elveszi a legkisebb értékű nyersanya-
got (az árpát) és a védőfala mögé teszi.

4. akció: lépés
A karavánvezető ismét földúton halad tovább, 
hogy visszajusson a 3. faluba.

Fontos: következő akcióként nem veheti fel a jade-t, 
mivel az ebben a körben már véghez vitt egy kereske-
delmi akciót ebben a faluban (1. akció).

5. akció: lépés
A karavánvezető a jégpályán a 6. faluba érke-
zik, ahol egy megrendelés található.

6. akció: kereskedelem
A karavánvezető teljesíti a megrendelést és 
ezért lead 1 árpát és 1 sót, amelyek azonnal 
visszakerülnek a vászonzsákba. 



Jeti nyomok     Hóvihar     Piac
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Példa: az út a 7. és a 10. 
falu között le van zárva.

Hóvihar

Tegyük a hóvihart bármelyik útra! A természeti erők el-
szabadulnak és feltartják a karavánt. Annak a játékos-
nak, aki a hóvihar ellenére is 
át akar kelni az úton, 2 lépés-
akcióra lesz szüksége (az 1. az 
eseménylapkáig, a 2. a követ-
kező faluig való eljutáshoz).
Útmutató: a játékos a körét 
nem fejezheti be a hóvihar 
eseménylapkán. Példa: Sherpa karavánve-

zetőnek 2 akcióra van 
szüksége (kő/kő), hogy az 
5. faluba jusson.

Az alapszabályokat a következő pontokkal egészíthet-
jük ki, hogy a játékot még izgalmasabbá tegyük:

A magashegység eseményei

A játék kezdetén minden játékos a szokásos lapkák 
mellett kap 3 különleges eseménylapkát:

Jeti nyomok

TTegyük a jeti nyomot bárme-
lyik útra! Félelmetes jeti nyo-
mára bukkantunk, így ebben a 
körben biztonsági okokból 
senki sem használhatja ezt az 
utat.

KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOKA politikai befolyás értékelése

Ezután minden játékos politikai befolyását értékeljük. 
Ehhez megszámoljuk minden játékos követeit minden 
régióban. Az, akinek egy régióban a legtöbb követe van, 
kap egy politikai befolyáspontot. Ha egy régióban 2 játé-
kos döntetlenre áll, mind a ketten lekerülnek.

A gazdasági befolyás értékelése

Minden játékos megszámolja a jakjait, mindegy, hogy 
megrendelés vagy leltár során kapta azokat. Ezek össze-
ge határozza meg a játékos csordájának nagyságát, ezál-
tal a gazdasági befolyáspontjait.

Ki Nyer?
3 játékos esetén

Az a játékos, aki 3 befolyás közül 2-ből a legtöbb pontot 
kapta, az nyer.
HaHa 2 játékos döntetlenre áll, az a játékos nyer, akinek na-
gyobb a gazdasági befolyása. Ha még mindig döntetlen 
a helyzet, úgy először a politikai aztán a vallási befolyás-
pontok határozzák meg, ki nyer.

4 játékos esetén

1. lépcső: egy játékos kiesik a vallási befolyás (oszlop) 
alapján.
A legkisebb vallási befolyással rendelkező játékos 
kiesik, és a tábláról leveszi az összes követét.
Döntetlen esetén a több oszloppal rendelkező játékos 
marad versenyben. Ha még így is döntetlen, az marad, 
akinek több jakja van.

2. lépcső: egy másik játékos is kiesik a politikai befo-
lyás (követek) alapján
A legkisebb politikai befolyással rendelkező játékos 
kiesik.
Döntetlen esetén a több követtel rendelkező játékos 
marad versenyben. Ha még így is döntetlen, az marad, 
akinek több jakja van.

3. lépcső: a nyertes kihirdetése
AA 2 bennmaradt játékos közül az nyer, akinek nagyobb 
gazdasági befolyása van, vagyis a legnagyobb jakcsor-
dával rendelkezik. Döntetlen esetén a nagyobb politikai 
befolyással rendelkező játékos nyer. Ha még ezután is 
döntetlen az állás, akkor a vallási befolyás dönt.
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Fordította: Detti

KÖSZÖNETPiac

TTegyük a piacot egy olyan 
faluba, ahol nyersanyagok 
vannak. Ma ünnepnap van! 
Nagy piacot tartunk, így kivéte-
lesen minden karavánvezető, 
aki a faluban kereskedelmi 
akciót tervezett, szabadon vá-
laszthatja ki, hogy melyik nyers-
anyagot veszi fel.

Példa: Tamang karavánve-
zető a faluba érkezik és 
felvesz egy jade-t (zöldet), 
a sót és a teát meghagyja a 
versenytársaknak.

Példa: Bhotia karavánvezető az első leltárt megnyerte (só) és egy 
oszlopot állít a 19. faluba. Ha még egy leltárt nyer, vagy további 
oszlopot állít a 20. faluba vagy 2 követet küld a 7. és 8. régióba 
vagy felveszi a leltárlapkát.



I. fázis: a körjelölő mozgatása
Mozgassuk a körjelölőt egy mezővel előre

Ia fázis (kiegészítő szabályok): az eseménylapkák lehelyezése
Minden játékos a játéktáblára teheti egyik eseménylapkáját (maximum 

minden típusból egy kerülhet a játéktáblára).

II. fázis: az akciók titkos megtervezése
Minden játékos megtervezi titkosan karavánjának a 6 akciót (lépés, keres-

kedelem, passz).

III. fázis: az akciók végrehajtása
Minden játékos felfedi terveit, és egymás után végrehajt 1-1 akciót. A kezdőjátékos kezdi az akciók 

végrehajtását.
Lépés: földút, köves út, jégpálya
Passz: se lépés, se kereskedelem

Kereskedelem: a legkisebb értékű nyersanyag begyűjtése (1db) vagy 1 megrendelés teljesítése (a következő 3 
akció közül 2 végrehajtása: csere, oszlopállítás vagy követek küldése).

IV. fázis: a nyersanyagok és megrendelések pótlása
Pótoljuk a kocka segítségével a nyersanyagokat, illetve megrendeléseket, hogy 5 faluban nyersPótoljuk a kocka segítségével a nyersanyagokat, illetve megrendeléseket, hogy 5 faluban nyers-

anyagok, 5 másik faluban pedig megrendelések legyenek.

V. fázis: leltár a 4., 8. és 12. kör végén
Nézzük meg nyersanyag típusonként, hogy kinek van a legtöbb nyersanyagja (só, árpa, tea, jade, arany).

Alapszabály: akinek az adott típusból a legtöbb nyersanyagja van, kap egy leltárlapkát.
Kiegészítő szabály: akinek az adott típusból a legtöbb nyersanyagja van választhat az alábbiak közül: vagy 
elveszi a leltárlapkát, vagy 2 követet küld a szomszédos régióba, vagy egy oszlopot állít egy szomszédos régi-

óban lévő 1. szintű (kunyhó) faluba
Értékelés a 12. kör végén

Vallási befolyás
Oszlop: pontszám a falu szintjének megfelelően (kunyhó – 1 

pont, templom – 2 pont, kolostor – 3 pont)

Politikai befolyás
Követek:Követek: akinek az adott régióban a legtöbb követe van, kap 1 

pontot.

Gazdasági befolyás
Minden jakért 1 pont (mindegy, hogy csere vagy leltár során 

kapta a játékos)
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A nyertes kiválasztása
3 játékos esetén: az a játékos nyer, akinek a 3 befolyás közül 2-t megnyert

4 játékos esetén: először a legkisebb vallási, majd politikai, majd gazdasági befolyással bíró já-
tékos esik ki. Aki marad, az lesz a győztes.


	himalaya_1k
	himalaya_2k
	himalaya_3k
	himalaya_4k
	himalaya_5k
	himalaya_6k
	himalaya_7k
	himalaya_8k

