
A játékot tervezte Wolfgang Panning; 2 – 4 személyre, 8 éves kortól

A Taj Mahal - Mughal maharadzsa lenyűgöző szerelmi 
vallomása hitveséhez - már majdnem kész. Már csak a 

színpompás mozaikok hiányoznak. 
Tedd teljessé ezt a csodás építményt a maharadzsa 

felesége, a Maharáni tiszteletére.

Wolfgang Panning: “Feleségemnek, Martinának”

Tartozékok

A játék célja

• 1 játéktábla

• 1 forgótábla

• 4 játékos tábla az akciójelzőknek

• 16 akciójelző – játékosonként 4 különböző

• 60 mozaik darab - 10 féle 6 színben

• 40 munkás – játékosonként 10 db

• 4 pontozójelző – minden játékosnak 1

• 4 helyzetjelző – minden játékosnak 1

• 1 zsák • 1 szabálykönyv

A játékosok mozaik darabkákat próbálnak beépíteni a 
palota minden negyedébe, minél több aranyat szerezve 
a munka során. Minden lehelyezett mozaik és munkás 
után aranyat kapnak.

Ha a palota egy része kész, minden munkás aki ott 
dolgozott, egy utolsó bér kifizetésben részesül. Az a 
játékos akinek a negyedik (azaz utolsó) értékeléskor a 
legtöbb aranya van, megnyerte a játékot.



Előkészületek

1. Tegyük a táblát a játéktér közepére. Rajta a 
Maharáni palotáját láthatod, négy negyedre osztva.

2. Helyezd el a tábla közepére a 
forgót, úgy hogy a sarkain lévő 
érmék a megfelelő negyedekbe 
kerüljenek. Az érmék a palota 
negyedeit jelképezik, mint az akció 
jelzők.

3. A 60 mozaik darabka kerüljön a 
zsákba jól megkeverve.

4. Húzz 4 mozaik kockát, és egyiket 
a másik után, tedd a forgó 1, 2, 3 és 
4-es számú mezőire. A mozaikokon 
lévő nyilak ugyan arra mutassanak, 
mint a forgó mutatója.

Válasszatok magatoknak színt, és ennek megfelelően vegyétek magatokhoz:

1 játékos tábla és 4 akciójelző
Az akciójelzők kerüljenek a játékos tábla 
mezőire ugyan oda, mint ahol a forgón is 
láthatók. 

Munkások
4 játékos: 8 munkás
3 játékos: 10 munkás
2 játékos: 2 x 7 munkás 

1 pontjelző
Tegyétek pontjelzőiteket a pontozósáv „0” mezőjére.

1 helyzetjelző 
A helyzetjelzőtöket a táblán előtettek lévő jelzett helyére.

Megjegyzés:
A játszma könnyebb 
áttekinthetőségért, tegyétek 
a játékos táblákat minél 
közelebb a játéktáblához.

2 játékos esetében 2-2 szín 
munkásait veszik magukhoz a 
játékosok.

Játékos tábla 
akciójelzőkkel

Munkások

Mozaik darabok
Helyzetjelző

Forgó

oszlopok

1.negyed 2.negyed

pontozó sáv

3.negyed4.negyed



A játék menete
A kezdő játékos kiválasztása után a játékosok felváltva, 
órajárásával megegyező irányban kerülnek sorra.
Mikor egy játékosra sorkerül, a helyzetjelzője felé állítja 
a forgó mutatóját.

1. Mozaik darabok és munkások lerakása

a) Legalább egy mozaik darabot le kell rakni
b) Ezen felül le lehet rakni még egy mozaikot

2. Akciójelző(k) frissítése

1. Mozaik darabok és munkások lerakása

a) Legalább egy mozaik darabot le kell rakni

A játékos válasszon a forgón lévő mozaikok közül egyet, 
amit le rakhat…

akciójelző felhasználása nélkül

... ugyanabba a negyedbe egy szabad mezőre.

vagy

akciójelző felhasználásával
… a másik három negyed bármelyik szabad mezőjére. 
Ezt a lehetőséget választva, fordítsuk le azt az 
akciójelzőnket, melynek képe megegyezik a forgóról 
elvett mozaik mellett látható érem ábrájával.

a Mozaik lehelyezésének szabályai

Hogy hová tehetjük le a mozaikok, a rajtuk • 
lévő oszlopok (alapjai) határozzák meg. Egy 
mozaikot lerakva nem jöhet létre fél oszlop. 

A mozaikon lévő nyíl bármerre mutathat. • 

A Piros játékos a saját köre elején helyzetjelzője felé állította a forgó 
mutatóját.

Megjegyzés: Ha egy mozaikot a 
saját negyedébe teszel, nem kell 
lefordítanod az akciójelződ.

Megjegyzés: Ha egy negyed akciójelzője 
már le lett fordítva, csak ugyan abba a 
negyedbe teheted a mozaikot.

Körünkben 2 akció közül kell választanunk:

Az alábbiakban részletesen elmagyarázzuk őket:

oszlopok



arany szerzése a lerakott Mozaikokért:
Egy játékos legalább 1 aranyat szerezhet lerakott 
mozaikonként.

Ha a lerakott • új mozaik nem érintkezik azonos színű 
mozaikkal függőlegesen vagy vízszintesen, az azt 
lerakó játékos 1 aranyat kap érte, és lép 1 mezőt a 
pontozósávon.
Ha az új mozaik • összefüggő területet hoz létre, több 
azonos színű mozaikkal vagy kibővít egy ilyen 
területet, az azt lerakó játékos 1 aranyat kap a terület 
minden mozaikja után és ugyan ennyi pontot léphet.

Munkás lehelyezése vagy áthelyezése

Ha a lerakott mozaikon lévő nyíl a játékos helyzetjelzője 
felé mutat, rá kell raknia készletéből egy új munkást, vagy 
már egy játékban lévő munkást kell átraknia erre a mozaikra 
(lásd lejebb).

Ha a játékosnak nincs azonos színű mozaikon dolgozó 
munkása ugyan ebben a negyedben, akkor a készletéből kell 
leraknia egy új munkást. 

Megjegyzés: Ha nincs több szabad munkásunk, még mindig 
letehetjük a mozaikot, de újabb munkás nem kerülhet rá.

Ha van, ugyan ebben a negyedben, megegyező színű 
mozaikon dolgozó munkás, azt kell át raknunk az újonnan 
lerakott mozaikra.

arany szerzése úJ és áthelyezett Munkásért
Minden munkás legalább 1 aranyat hoz játékosának

Ha az új vagy áthelyezett munkás mellett nincs sem • 
függőleges, sem vízszintes irányban megegyező színű 
kolléga, a játékos 1 aranyat kap utána, és 1 mezőt lép 
a pontozósávon.
Ha a frissen lerakott vagy áthelyezett munkás • csoportot 
alkot több azonos színű munkással vagy kibővít egy 
ilyen csoportot, a játékos 1 aranyat kap mindegyikük 
után, és ugyan ennyit lép a pontozósávon.

Megjegyzés: Csoportot csak azok a munkások alkotnak akik 
függőlegesen vagy vízszintesen szomszédos mozaikokon 
állnak.

Zöld játékos a jobb felső sa-
rokba rakja a kék mozaikot, 
így kap 1 aranyat.

Ezután lerak a bal felső 
sarokba is egy kék mozaikot, 
így 3 egymás melletti mezőn 
is kék mozaikok vannak ami 
3 aranyat ér.

Zöld játékos lerakja első 
narancs mozaikját ebbe 
a negyedbe, majd rá teszi 
munkását.

Zöld játékos lerak még 
egy kék mozaikot ebbe a 
negyedbe, amire áthelyezi 
munkását a másik kék 
mozaikról.

Zöld játékos lerak egy új 
munkást, amiért 1 aranyat 
kap

Zöld játékos lerak még egy 
munkást, ami így egy 2 
munkásból álló csoportot 
alkot, amiért 2 aranyat kap.

Megjegyzés: Csak a függőlegesen és vízszintesen érintkező 
mozaikok alkotnak összefüggő területet.



Különleges eset:
A negyedek határai nincsenek hatással 
az egyező színű mozaikok és egy játékos 
munkásainak csoportjára.

Fontos: Ha megesik, hogy a játék alatt, egy játékos 2 munkása azonos színű mozaikokon állnak, ugyan abban a negyed-
ben. Ezt bármikor a játék során észrevéve, a többiek a 2 munkás közül az egyiket vegyék le a tábláról és tegyék a negyed 
mellé. A játékos visszakapja munkását, ha ez a negyed ki lett értékelve.

b) A játékos lerakhat egy második mozaikot
A játékos ezután le rakhat egy második mozaikot. 
Ennek menete és szabályai megegyeznek az első mozaik 
lerakásával, beleértve a munkások felrakását is, amennyiben 
ez lehetséges. Ez után is megkapja a megfelelő mennyiségű 
aranyat.
A második mozaik lerakása már 2 aranyba kerül.
A köre végén a második mozaikot is lerakó játékos kettőt 
lépjen vissza a pontozósávon.

Fordítsuk fel minden lefordított akciójelzőnket. 
A következő körben így már újra felhasználhatjuk őket.

Egy játékos köre végén a zsákból töltsük fel a forgó 
megüresedett mezőit. 
Ha több mezőt is újra kell tölteni, növekvő sorrendben (1-4) 
tegyük fel az új mozaikokat.

Különleges eset:
2. Ha a forgót nem lehet újra tölteni mert a zsák üres, 
folytassátok a játékot míg az utolsó mozaik is le lett 
rakva.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a megmaradt egy vagy 
több mozaikot nem lehet már szabályosan letenni. 
A játéknak ilyenkor is vége van. A befejezetlen negyede-
ket is értékeljétek ki (lásd alább).

A következő játékoson a sor.

Zöld játékos lerakja a kék mozaikot a bal felső 
mezőre, amire ráteszi egyik munkását.
Kibővíti a kék mozaikok területét, ami így már 
két negyedre is kiterjed és növeli munkásainak 
csoportját is. Összesen 8 aranyat kap.

Piros játékos lerakja második mo-
zaikját és előre lép pontjelzőjével 
4 mezőt. Ezért köre végén mind-
enképp vissza kell lépnie 2 mezőt.

Megjegyzés: A mozaikokon látható nyíl a forgón 
lévővel egy irányba mutasson.

2. Akciójelző(k) frissítése

1. 12 mozaiknak oszlop(alapzat) van a közepén. Ha 
már mind a 8 ilyen, a mozaikok számára alkalmas 
mező foglalt, az így megmaradt 4 mozaikot vegyétek ki 
a játékból: Azonnal vegyétek le ezeket a mozaikokat a 
forgóról és tegyetek új mozaikokat a helyükre. Az újra töltés 
során előkerülteket is tegyétek félre. 

1.negyed 2.negyed



Egy negyed kiértékelése

A játék vége

Szabályok 2 játékosra

Miután egy játékos lefedi mozaikkal egy negyed utolsó sza-
bad mezőjét is, a negyedet értékeljétek ki a játékos köre után.

Minden játékos akinek legalább egy munkása van ebben a 
negyedben, pontokat kap az alábbi táblázat szerint:

munkások

arany

A kiértékelés végén, minden játékos vegye vissza munkásait 
a kiértékelt negyedből. Ezek a munkások majd újra munkába 
küldhetőek. A mozaikok maradjanak a helyükön.

Példa egy negyed kiértékelésére:

5 x zöld               18 arany

Megjegyzés: Egy kiértékel negyed mozaikjai továbbra is részei lehetnek 
azonos színű mozaikok csoportjának.

A játék az utolsó negyed kiértékelésével ér véget.

A legtöbb arannyal bíró játékos nyer.

2 személyes játszmában, a 2 játékos 2-2 színből 7-7 munkást kap. A munkások elhelyezésére más szabályok vonatkoznak:

Munkások lehelyezése és áthelyezése:
Ha egy játékosnak nincs munkása ebben a negyedben egy 
azonos színű mozaikon, akkor le kell tennie, még egy tetszés 
szerinti színű új munkást egy ilyen mozaikra.

Ha ennek a játékosnak van már munkása egy azonos színű 
mozaikon a negyedben, eldöntheti, hogy azt a munkást teszi 
át az új mozaikra, vagy a másik színű munkásaiból tesz rá 
egyet, ha van.

Megjegyzés: Ha egy játékos nem tud új munkást lerakni egy 
ilyen helyzetben, csak áthelyezésre van lehetősége.

Arany a munkások után:

Ha ennek a játékosnak mindkét színből vannak ilyen 
munkásai az érintett mozaikokon a negyedben, a játékos 
dönti el melyiküket, helyezi át az új mozaikra.

Egy játékos különböző színű munkásai nem alkotnak 
csoportot.

Negyed kiértékelése:

Egy játékos két színe, külön-külön kerülnek kiértékelésre. 
A játékosok egy pontjelzővel jelölik munkásaik után járó 
pontjaikat.

3 x piros             9 arany

1 x kék               4 arany

0 x sárga            0 arany


