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Egy játék Wolfgang Panningtől 2-4 nyolc éven felüli játékos részére.Egy játék Wolfgang Panningtől 2-4 nyolc éven felüli játékos részére.

• 1 játéktábla

• 1 forgatható tábla

• 4 játékostábla

• 16 akciójelző - játékosonként 4-4 különböző darab

• 60 mozaikdarab - 6 szín, színenként 10 darab

• 40 munkás  - 10 darab minden játékos színében

• 4 pontjelző  - minden játékos színéből 1

• 4 helyzetjelölő  - minden játékos színéből 1

• 1 vászonzsák    • 1 játékszabály

Tartozékok

A játék célja:

A Taj Mahal, a mogul sah szerelmének lenyűgöző 
bizonyítéka, nemsokára elkészül. Már csak a színes 

mozaikok hiányoznak.

Fejezzétek be a csodálatos épületegyüttest 
a maharáni tiszteletére!

Wolfgang Panning: „A feleségemnek, Martinának”Wolfgang Panning: „A feleségemnek, Martinának”Wolfgang Panning: „A feleségemnek, Martinának”Wolfgang Panning: „A feleségemnek, Martinának”

A játékosok megpróbálnak a kastély minden negyedébe 
mozaikokat elhelyezni úgy, hogy minél több aranyat 
szerezzenek. Aranyat kapnak minden lerakott mozaik, 
és minden elhelyezett munkás után.

Ha a kastély egy negyede elkészül, a negyed munkásai 
megkapják végső fizetésüket. 
Az a játékos nyer, akinek az utolsó, azaz negyedik 
értékelés végén a legtöbb aranya van.
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1.1.1.1. A játéktáblát hajtsátok szét és helyezzétek a játéktér 
közepére! Most a kastély mind a négy negyedének 
látványa elétek tárul.

1.

2.

3.

4.

2.2.2.2. Helyezzétek a forgatható táblát 
a játéktábla közepébe az ábrán lát -
ható módon.

4.4.4.4. Húzzatok a zsákból négy mozaik- 
darabot és helyezzétek el a forgatható 
tábla 1., 2., 3., 4.-es mezőjén a megfe-
lelő sorrendben. A mozaikokon talál-
ható nyilaknak arra kell mutatniuk, 
amerre a lapkán lévő nyíl mutat.

3.3.3.3. Keverjétek össze jól a mozaik-
darabokat és tegyétek a vászonzsákba.

A játékosok választanak egy színt és kapnak a megfelelő színben:

1 játékostáblát és 4 akciójelzőt

Tegyétek az akciójelzőket felfordítva 
a játékostáblára úgy, hogy az azokon 
lévő szimbólumok helyzete megegyezzen 
a forgatható táblán lévőével.

Munkások

4 játékos: 8 munkás

3 játékos: 10 munkás

2 játékos: 2 x 7 munkás

A kétszemélyes játékban mind-
két játékos kap 14 munkást 
játé kosonként 2x7 munkás, 
két különböző színben.

Megjegyzés: 
Az egyszerűbb átlát-
hatóság érdekében 
helyezzétek a játékos-
táblákat a játéktábla 
négy oldalára.

1 pontjelzőt

Tegyétek az pontjelzőt a pontozósáv „0” pontjára.

1 helyzetjelölőt

A játékosok a helyzetjelölőjüket a játéktáblán megjelölt 
helyre teszik.

Összeállítás:

JÁTÉKOSTÁBLA 
AKCIÓJELZŐKKEL

MUNKÁSOK

MOZAIKDARABOK
HELYZETJELÖLŐ

FORGATHATÓ 
TÁBLA

OSZLOPOK

1. NEGYED 2. NEGYED

PONTOZÓSÁV

3. NEGYED4. NEGYED
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Megjegyzés: Nem kell lefor  dítani 
az akciójelzőt, ha a mozaikdarab 
a „saját” negyedébe kerül 
elhelyezésre.

Megjegyzés: Ha egy akciójelző már 
le van fordítva, akkor a mozaikdarabot 
csak a saját negye-
débe helyezheted el.

A játék menete

A piros játékos van soron, addig forgatja a forgatható táblát, míg 
az a saját helyzetjelölője felé nem mutat.

OSZLOPOK

   Ezeket a műveleteket most részletesen is kifejtjük.

Véletlenszerűen válasszátok ki a kezdőjátékost. A játé-
kosok az óra járásával megegyezően követik egymást. 

Egy kör megkezdése előtt a soron következő játékos úgy 
fordítja a forgatható táblát, hogy a rajta lévő nyíl a saját 
helyzetjelölője felé mutasson.

Ezután a játékosnak választania kell egyet a két lehetséges 
művelet közül:

 1. Mozaikdarabok és munkások elhelyezése

   a) A játékosnak muszáj elhelyeznie egy darabot

A játékos kiválaszt egy mozaikdarabot a forgatható tábláról 
és lerakja…

akciójelző használata nélkül

…bármelyik üres helyre abban a negyedben, amelyből 
a mozaikdarabot választotta.

vagy 

akciójelző használatával

… a három másik negyed bármelyik üres helyére.
Ha a játékos ezt az opciót választja, le kell fordítania az 
eddig felfordított akciójelzőt, ami ahhoz a negyedhez 
tartozik, amelyből a mozaikdarabot választotta.

Elhelyezési szabályokElhelyezési szabályokElhelyezési szabályokElhelyezési szabályok

•  A mozaikdarabok elhelyezésének iránya meg 
van határozva az oszlopok által. A lerakás nem 
eredményezhet fél oszlopot.

•  Amikor a mozaikdarabot a játéktáblára helyezed, a nyíl 
bármelyik irányba mutathat.

 1. Mozaikdarabok és munkások elhelyezése

  a) a játékosnak muszáj egy darabot elhelyezni
  b) a játékos elhelyezhet egy második darabot

 2. Akciójelzők frissítése
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A zöld elhelyezi az 
első narancssárga 
mozaikdarabját 
a negyedébe, ezért 
egy munkást is helyez 
rá a tartalékából.

A zöld lerakja a kék 
mozaikdarabot a jobb 
felső sarokba és begyűjt 
1 aranyat.

Ezután lerak egy másik 
kék mozaikdarabot a bal 
felső sarokba, amivel kiépít 
egy háromtagú területet, 
amivel 3 aranyat gyűjt be.

A zöld lerak egy új 
munkást, begyűjt 
1 aranyat.

A zöld még egy munkást 
helyez el, amivel két 
munkásból álló csoportot 
képez. 2 aranyat kap.

A zöld elhelyez még egy 
kék mozaikdarabot 
ugyanabba a negyedbe, 
ahol már van egy, ezért 
a munkást a régebbi 
darabról az újra teszi át.

Arany begyűjtése az új mozaikdarabért:Arany begyűjtése az új mozaikdarabért:Arany begyűjtése az új mozaikdarabért:Arany begyűjtése az új mozaikdarabért:
A játékosok legalább egy aranyat kapnak lerakott mozaik-A játékosok legalább egy aranyat kapnak lerakott mozaik-A játékosok legalább egy aranyat kapnak lerakott mozaik-A játékosok legalább egy aranyat kapnak lerakott mozaik-
darabonként.darabonként.darabonként.darabonként.

•  Ha egy újonnan elhelyezett darab nem érintkezik sem 
vízszintesen, sem függőlegesen saját színével megegyező 
darabbal, a játékos egy aranyat kap, és a pontjelzőjét 
egy mezővel előrébb teheti.

•  Ha egy újonnan elhelyezett darab több azonos színből 
álló összefüggő területet hoz létre, vagy kibővít egy 
ilyen területet, a játékos 1-1 aranyat kap minden, a 
területen lévő mozaikdarab után.

Megjegyzés: Csak a vízszintesen, vagy függőlegesen 
érintkező darabok alkotnak csoportot. 

Munkások le-, illetve áthelyezése

Ha az újonnan elhelyezett mozaikdarabon lévő nyíl 
a játékos saját helyzetjelölője felé mutat, köteles egy 
munkást a mozaikdarabra helyezni. Ez történhet a saját 
tartalékából, vagy áthelyezhet egy másik, már játékban 
lévő munkást (ahogy lejjebb láthatod).

Ha a játékosnak nincs ebben a negyedben ugyanilyen 
színű mozaikdarabon munkása, köteles egy új munkást 
elhelyezni a tartalékából.

Megjegyzés: Ha a játékosnak kifogyott a készlete 
munkásból, lerakhatja a mozaikdarabot, de nem tud 
új munkást rakni.

Ha a játékosnak van ebben a negyedben ugyanilyen színű 
mozaikdarabon munkása, áthelyezheti azt az új darabra.

Arany begyűjtése az új vagy áthelyezett munkásokért:Arany begyűjtése az új vagy áthelyezett munkásokért:Arany begyűjtése az új vagy áthelyezett munkásokért:Arany begyűjtése az új vagy áthelyezett munkásokért:
Minden munkás legalább egy aranyat hoz a játékosnak.Minden munkás legalább egy aranyat hoz a játékosnak.Minden munkás legalább egy aranyat hoz a játékosnak.Minden munkás legalább egy aranyat hoz a játékosnak.

•  Ha egy újonnan elhelyezett, vagy áthelyezett munkás 
nem áll közvetlenül egy, a színével megegyező munkás 
mellett (függőlegesen vagy vízszintesen), a játékos egy 
aranyat kap, pontjelzőjét egy mezővel előrébb tolhatja.

•  Ha egy újonnan elhelyezett, vagy áthelyezett munkás 
folyamatos, azonos színű munkásokból álló csoportot 
képez vagy bővít, a játékos minden munkás után 
egy-egy aranyat kap, ez alapján tolja előre pontjelzőjét 
a pontozósávon.

Megjegyzés: Csak függőlegesen, illetve vízszintesen 
egymás mellett álló munkások képeznek csoportot.
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A zöld lerakja a kék mozaikdarabot a bal 
felső mezőre és rátesz egy zöld munkást. 
Ezzel kibővítette a kék mozaikdarabokból 
álló területét és a zöld munkásokból álló 
csoportját, amik most már két negyedben 
is helyet foglalnak. A zöld 8 aranyat kap 
összesen.

A piros lerak egy második 
mozaikdarabot, amiért 
négyet léphet előre a 
pontjelzőjével. Ezután 
kettőt vissza kell lépnie 
a második mozaikdarab 
elhelyezése miatt.

Megjegyzés: A mozaikdarabokat úgy kell a középső lapkára 
elhelyezni, hogy a rajtuk lévő nyilak a forgatható táblán lévő 
nyíllal megegyező irányba mutassanak.

Speciális eset:

A negyedeket jelző határok nem 
választják el a mozaikdarabokból, 
vagy munkásokból álló csoportokat.

Fontos: Ha a játék során bármikor, valaki észreveszi, hogy egy játékosnak két azonos színű mozaikdarabon, azonos negyedben két 
munkása is áll, az egyiket (a többi játékos által választottat) le kell venni és a kastélynegyed mellé kell helyezni (a játéktáblán kívülre). 
Ez a munkás csak ennek a negyednek az értékelése végeztével kerül vissza a játékos tartalékába.

   b) A játékos elhelyezhet egy második mozaikdarabot

A játékosnak most megvan a lehetősége egy második mozaik-
darab elhelyezésére. A második mozaikdarabot az elsővel 
azonos szabályok alapján lehet elhelyezni, beleértve ebbe a 
munkások le-, illetve áthelyezését és az aranyak begyűjtését is.

Ennek a második mozaikdarabnak az lehelyezése a játé-
kosnak 2 aranyába kerül. 
A kör végén a játékos visszalép a pontjelzőjével kettőt 
a pontozósávon.

 2. Akciójelzők frissítése

A játékos felfordítja minden akciójelzőjét. 
A következő körtől kezdve újra használhatja őket.

A kör végén a játékos a forgatható táblán lévő minden 
üres helyrére húz egy új mozaikdarabot a vászonzsákból. 
Ha több, mint egy mező üres, növekvő sorrendben tölti 
őket fel (1-4).

A következő játékos kezdheti meg a munkálatokat.

1.  12 olyan mozaikdarab van, aminek a közepén oszlop 
található. Ha mind a 8 ilyen helyet elfoglalták mozaik-
darabok, a maradék 4-et az alábbiak szerint kell kivenni 
a játékból. Ha van ilyen mozaikdarab a forgatható táb- 
lán, azonnal távolítsuk el azt. A többit akkor rakjuk félre, 
amikor kihúzzuk a zsákból a forgatható tábla feltöltése 
közben. Mindig teljesen töltsétek fel a forgatható táblát. 

2. Ha a forgatható táblát nem lehet teljesen feltölteni, 
mert a zsák kiürült, a játékosok folytatják a játékot  az utolsó 
mozaikdarab lerakásáig.
Megjegyzés: Abban a ritka esetben, ha néhány mozaik-
darab nem helyezhető el anélkül, hogy a szabályokat meg  -
szegnétek, a játékot abba kell hagyni. A befejezetlen negye-
deket is ugyanúgy kell értékelni, mint a befejezetteket.

Speciális eset:

2. NEGYED1. NEGYED
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Példa egy negyed értékelésére:

Megjegyzés: Az értékelt mozaikdarabok az értékelés után is lehetnek 
azonos színű mozaikterület részei és az arany is jár utánuk.

5 x zöld 

3 x piros 

1 x kék 

0 x sárga 

= 18 arany

=   9 arany

=   4 arany

=   0 arany

A játék akkor ér véget, mikor a negyedik negyedet is értékeltétek.

A játékos, aki a legtöbb aranyat gyűjtötte, nyer.
Döntetlen esetén a játékosok megosztják a győzelmet.

A kétszemélyes játékban mindkét játékos kap 14 munkást, játékosonként 2 x7 munkás, két különböző színben. 
Ez a következő módosításokat vonja maga után:

Egy negyed értékelése

Miután egy játékos az egyik negyedben elfoglalja az utolsó 
üres helyet, a negyedet a játékos köre után értékelni kell.

Minden olyan játékos, akinek legalább egy munkása 
áll ebben a negyedben, aranyat kap, ahogy a táblázatban 
látható.

Miután a játékosok a negyedet teljesen értékelték, a mun-
kásokat visszarakhatják a tartalékaikba és újra kijátszhatják 
őket, de a mozaikdarabok a helyükön maradnak.

munkások  1 2 3 4 5 6

arany 4 6 9 13 18 24

Játék vége

Kétszemélyes játék

Munkások le, illetve áthelyezése:

Ha a játékosnak nincs munkása ebben a negyedben az éppen 
lerakott mozaikdarab színével megegyező mozaikdarabon, egy 
saját maga által választott színű munkást le kell helyeznie az 
újonnan lerakott darabon.

Ha a játékosnak van munkása egy azonos színű mozaik-
darabon ebben a negyedben, a játékos választhat, hogy 
áthelyezi a munkást, vagy elhelyez egy új munkást, 
a másik saját színében. 
Megjegyzés: Ha a játékos nem tud új munkást elhelyezni, 
köteles az áthelyezést választani.

Ha a játékosnak már mindkét színéből van munkása az 

adott színű mozaikdarabok egyikén ebben a negyedben, 
kiválaszthatja, melyiket szeretné áthelyezni az új 
mozaikdarabra. 

Arany a munkásokért:

Egy játékos két különböző színe nem alkothat egymással 
csoportot.

Egy negyed értékelése:

Egy játékos különböző színű munkásai külön kerülnek értéke-
lésre. A játékos csak egy pontjelzőt használ, amivel a mind-
két színéért kapott aranyak összegét jelöli a pontozósávon.
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