
 

 

Sobek követői 
KOLDUS / 2 lap 
 

Költség: 

ÍRNOK / 2 lap 
 

Költség 0

Játék Forduló Összefoglaló 
FORDULÓDBAN EGYET VÉGRE KELL HAJTANOD: 
1. VÁSÁRLÁS A PIACON 
• A piac egyik bódéjának minden elemét a kezedbe veszed. 
• Ha ekkor 10-nél több kártya van a kezedben, azonnal: 

> ELDOBSZ annyit, hogy 10 kártya maradjon és kapsz 
egy romlottság-amulettet 
>vagy MEGTARTOD MINDET és minden 10 fölötti 
lapért kapsz egy romlottság amulettet. 

• Feltöltöd mind a 3 Piaci bódét, mindegyikre 1-1 lapot téve. 
Vagy 

2. A KŐFEJTŐ MEGLÁTOGATÁSA 
• Kijátszol annyi kártyát, és/vagy nílusi kereskedőket, hogy 

elérjék a kívánt palotaelemek felépítéséhez szükséges 
erőforrások számát, fajták szerint. 

• Begyűjtöd az építkezésért járó talentumokat (beleértve a 
több palotaelemért járó bónuszt is). 

• Ha az építkezés következtében a palota egy része elkészült, 
Kleopátra egyet lép az ajtó felé. Amikor Kleopátra eléri a 
Palota ajtaját, a játék véget ér. 

• Dobsz a Főpap kockáival, ha ankhot dobsz, azt az oltárra 
rakod. Ha az utolsó, ötödik kocka is az oltárra kerül, 
azonnal áldozatot kell bemutatnotok. 

Fordulód során bármikor használhatsz karakterkártyákat, 
akár a piacon, akár a kőfejtőben jársz; olyan kártyát is 
felhasználhatsz, amelyet éppen most szereztél a piacon. 

A JÁTÉK VÉGÉN 
• Minden romlott kártyáért 1 romlottság-amulett jár. 
• Mindenki eldob annyi amulettet, ahány mezőből állnak 
szentélyei. 
• A legromlottabb játékos(ok) meghal(nak). 
• Megszámoljuk mennyi talentumunk van; a megmaradt nílu-
si kereskedők 3-3 pénzt érnek. A leggazdagabb nyer! Egyen-
lőség esetén az győz, akinek kevesebb a romlottság-amulettje 

Hatás: Minden játékostárstól 
kapsz vagy 2 talentumot, vagy egy 
nem romlott erőforráskártyát. 
 

KURTIZÁN / 2 lap 
 

Költség: 

Hatás: A mozaikok bármelyikét választ-
hatod, nem kötelező a legfelsőt megépí-
tened vagy 0 romlottság-amulettért eldo-

bod a kártyát, és a főpap egyik kockáját megváltoztat-
hatod. 
CSEMPÉSZ / 2 lap 
 

Költség 
Hatás: elvehetsz egy tetszőleges 
kártyát a dobott lapok közül 

 

HÍRNÖK / 2 lap 

Hatás: Ha 10-nél több lapod 
van, mind megtarthatod. 

 
VEZÍR / 1 lap 

Költség ?? VÁLTOZÓ ??
Hatás: Közönséges erőforráslapo-
kat kérhetsz. Kapsz 1 db -t
minden elfogadott kártyáért az 
adott játékostól. 

 
Áldozás 

Hatás: Húzd fel a felső 5 lapot, tartsd 
meg amelyike(ke)t akarod, ez 1      
kerül laponként. A többit dobod. 

1st                               Eldob
nd

Szentély 
Ha úgy építesz meg egy 
mozaikot, hogy ezáltal létrejön 
egy elzárt kertrészlet, ahová már 
nem lehet mozaikot tenni, 
szentélyt hozol létre.  Ha 
létrehozol egy szentélyt, azonnal 
el kell döntened, hogy birtokba 
veszed-e azt, vagyis lerakod-e 
oda egyik Anubisz-szobrodat. 

2   Kap
3rd    Kap
4th     Kap
5th     Kap

Költség 
VÁLTOZÓ

  



 

Kőfejtő 
•  Ha 2 palotaelemet építesz meg egyszerre, kapsz még 2 talentumot. 
•  Ha 3 vagy több palotaelemet építesz fel egyszerre, akkor jár még 5 talentum. 

OSZLOPPÁROK / 9 db OBELISZKEK / 2 db 

Költség >

1 Mesterember        1 Fa          1 Kő 

       Költség >
 
 
Érték: 12 Talentum  3 Mesterember 2 Fa 2 Kő

Érték: 3 Talentum + 1 Talentum minden olyan 
mozaikos mezőért, amit érint az oszloppár. 
 
 

SZFINXEK / 6 db 

AJTÓ KERETEK / 2 db 
 
 

Költség>

Költség >

1 Mesterember      1 Kő       1 Márvány

2 Mesterember   1Fa      1 Márvány 1 Lazurkő
Érték : 4 Talentum + 1 Talentum minden, az ajtókerettel összeköttetésben 
lévő oszloppárért.. 

Érték: 2 talentum minden szfinxpár első, és 5 
talentum minden szfinxpár második szfinxéért. 
 

TRÓN ÉS ALAPZAT / 2 db 

ISTENEK MOZAIKJAI / 12 db 
 
 

Költség > 

Költség >
 
 
 
 
Érték: 12 Talentum 

     3 Mesterember   2 Márvány   2Lazurkő

2 Mesterember 1 Kő 1 Márvány 1 Lazurkő
Érték: 4 Talentum + 1 Talentum minden 
letakart pálmáért; továbbá Anubisz-szobor 
lerakásának joga.. 

Megjegyzés: Építéskor a kőfejtőből a halom 
legtetején lévőt kell elvenned (kivéve, ha kijátszol 
egy írnokot). 

 
 

Készítette: Dunda A fordítás Thaur szabály fordítása segítségével történt 


