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Ha a játékos a Szfinx elforgatásával vagy egy figura mozga-
tásával befejezte a lépését, megnyomja a Szfinx fejét, mellyel 
a játékmezőre lézert bocsát ki. Ha egy játékos a mozgása után 
elvette kezét a mozgatott figuráról, a mozgást már nem lehet 
visszavonni, a lézert ki kell lőni. A játékosok nem próbálhatják 
ki a lézert lépésük befejezése előtt, hogy megnézzék, hová 
fog érkezni a lézersugár! (Amikor a lézersugár egy tükörre 
vetődik, az mindig 90 fokban fog tükröződni jobbra vagy balra, 
ahogy az ábrán is látható. A sugár mindig az oszlopok és sorok 
mentén halad; amennyiben a figurákat pontosan helyeztük el 
mezőiken, a lézersugár sosem fog furcsa szögekben eltérni.)

Ha a lézersugár a Piramis tükör nélküli oldalára érkezik, azt 
az elemet el kell távolítanunk a tábláról.

Ha a lézersugár egy Anubisz elülső oldalára érkezik, az Anu-
biszt nem távolítjuk el a tábláról és az adott kör véget ér – ez 
a figura az elülső oldalán sebezhetetlen. Ha a lézersugár az 
oldalán vagy hátul talál el egy Anubiszt, a figurát eltávolítjuk a 
tábláról.

A lézert minden játékos körében csak egyszer lőjük ki, a kör 
végén. A kör akkor is véget ér, ha egyik figurát sem találták 
el.

A játék akkor ér véget, ha a sugár megvilágít egy Fáraót. A 
játékot az nyeri, akinek nem találták el a Fáraóját. Annak a 
játékosnak, aki a saját Fáraóját találja el, nincs szerencséje.

Ha egy játék során harmadszorra alakul ki ugyanaz a helyzet 
a táblán, vagyis egy adott szín ugyanazon figurái ugyanazokat 
a mezőket foglalják el ugyanolyan pozícióban, a következő lépést 
végrehajtó játékos döntetlen végeredményt jelenthet be.



Tartsa meg a csomagolást a fontos információkért.

A Hórusz szeme kiegészítő kapható a boltokban vagy online a 
www.khet.com weboldalon
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1)  Hogyan tegyétek be/távolítsátok el az elemeket
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Most, hogy kiszórakoztátok magatokat a Khet egyetlen lézersugarával, szeretnétek emelni a tétet és hármat irányítani? 
Minden Hórusz szeme játékelem kettéosztja a lézersugarat! A Hórusz szemére eső sugár fele tükröződik, másik fele 
pedig áthalad rajta, dupla stratégiáért és izgalomért. Ha mindkét figurával játszotok, a sugár kétszer is szétválhat, egy 
gombnyomással három sugarat létrehozva a játékmezőn!

A Khetet két normál CR2032-es gombelem működteti. Az elemek közvetlenül a Szfinx figurák alsó, 
eltávolítható borítása alatt találhatóak. Az elemek behelyezéséhez/eltávolításához fordítsuk a Szfinxet fejjel 
lefelé és távolítsuk el a csavart, majd a műanyag borítást.

Az új Khet 2.0 játékot elemekkel együtt 
szállítjuk.
Távolítsuk el a „húzó fület” az elem aktiválásához.

2)  Az elemek kezelése és figyelmeztetések:
Csak az ajánlott vagy az azzal egyenértékű (volt és méret) elemeket használjunk a 
játékhoz.
Az elem + oldalának az eltávolítható műanyag borítás felé kell néznie.
A kifogyott elemeket távolítsuk el a játékból.
Az elem behelyezésénél figyeljünk a polaritásokra és ne zárjuk rövidre az áramkört.
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FIGYELMEZTETÉS

LÉZERSUGÁR 
NE NÉZZEN KÖZVETLENÜL A 
SUGÁRBA! 

I. OSZTÁLYÚ LÉZERES TERMÉK

A Játékmester Társasjátékbolt megbízásából fordította és szerkesztette: X-ta 
Lektorálta: Artax

www.jatekmester.com

