KISAKCIÓK

Ezek mindig opcionálisak.

1) Egy szerződés teljesítése

A játékos megfizeti a szerződés követelményeit (áruk, tevék), begyűjti a jutalmat, majd a lapkát játékostábláján a teljesített szerződésekhez rakja.
2) 3 pénz elvétele

A játékos egy kockáját (mindegy, milyen eredmény van azon felül) a pénzeszacskóra rak, és elvesz a bankból 3 pénzt.
3) 1 kocka újradobása

A játékos visszarak 1 tevét a bankba, hogy újradobja egy kockáját.
4) 1 kocka eredményének csökkentése vagy növelése
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A játékos visszarak 2 tevét a bankba, hogy egy kockájának eredményét egygyel lecsökkentse vagy megnövelje.
5) 1 fekete kocka elvétele

A játékos visszarak 3 tevét a banka, hogy elvegyen egy fekete kockát; a kockát dobás után játékostáblájára rakja. Fontos: Egy játékos egy fordulóban
csak 1 fekete kockát vehet el.

A FORDULÓ MENETE

Hogyan zajlik egy forduló?

A FORDULÓ ELEJE
2. Új kezdőjátékos meghatározása
Az lesz a forduló kezdőjátékos, aki az előző fordulóban utolsóként hajtott végre utazásakciót.
2. Város- és karakterbónuszok begyűjtése.
Minden felkiáltójelért jár a bónusz; ilyenek találhatók városok bónuszlapkáin, valamint egyes karakterlapkákon.
3. A kockák begyűjtése a játéktábláról.
Mindenki visszaveszi a játéktábláról a kockáit.
A fekete kockákat vissza kell rakni a játéktábla megfelelő részére.
4. Dobás a kockákkal, a kompenzáció begyűjtése
Mindenki dob a kockáival. Akinél az összeredmény 15-nél kevesebb, annyi
árut és/vagy tevét kap a bankból, amennyivel az összeredménye kevesebb
15-nél.
A JÁTÉKOSOK KÖREI
1. A játékos, ha akar, végrehajt egy-több kisakciót.
2. A játékos végrehajt egy akciót.
3. A játékos, ha akar, végrehajt egy-több kisakciót.
Ezután bal oldali szomszédján a sor.
A forduló akkor ér véget, amikor már mindenki kifogyott a kockákból.
A FORDULÓ VÉGE
1. A játéktáblán lévő szerződéslapkákat el kell távolítani.
2. 6 új szerződéslapkát kell felcsapni.
Miért jár még a végén pont?
VÉGELSZÁMOLÁS
Az 5. fordulóval a játék is véget ér. Győzelmi pontok járnak:
* A teljesített célkártyákért.
* 10 pénzenként 1 pont.
* A pekingi kereskedőállomokért.
* 2 árunként 1 pont. Csak annak, akinek van kereskedőállomása Pekingben. A tevék nem számítanak áruknak.
* A legtöbb teljesített szerződésért 7 pont.

Előkészületek (normál játék)
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ÁLTALÁNOS
1. Játéktábla az asztal közepére, mellé a pénz, az áruk és a tevék.
2. Városi bónuszlapkák felrakása.
A betűik
-szerint a városokra.
3. Nagyvárosi bónuszlapkák és városkártyák felralása. A felesleget vissza kell rakni a dobozba.
4. A szerződéslapkákból 5 hatlapkás kupac plusz a speciális
kupac. Az első kupac lapkáinak felcsapája a játéktáblára.
5. A fekete kockák felrakása a játéktáblára.
4 játékos: Mind az 5 fekete kocka.
3 játékos: Csak 4 fekete kocka (l. a szabályfüzet 15. oldalán).
2 játékos: Csak 3 fekete kocka (l. a szabályfüzet 15. oldalán).
6. Kezdőjátékos kijelölése.
MINDEN JÁTÉKOS
1. Színválasztás, tartozékok elvétele (csak 2 bábu).
A kockák és a kereskedőállomások a játékostáblára kerülnek, egy bábu Velencére, a másik a pontsáv 50-es mezőjére.
2. 1 kékpecsétes kezdőszerződés húzása és lerakása a játékostáblára, a teljesítendő szerződésekhez.
3. Tevék és pénz begyűjtése.
Minden játékos: 2 teve.
Kezdőjátékos: 7 pénz.
2. játékos: 8 pénz.
3. játékos: 9 pénz.
4. játékos: 10 pénz.
4. Karakterválasztás (első játéknál ajánlott kiosztás alant).
Kezdőjátékos: Rásidaddín Szinán.
2. játékos: Matteo Polo.
3. játékos: Berke kán.
4. játékos: Tabrízi kereskedő.
5. Célkártyák húzása.
Minden játékos húz 2 célkártyát a pakli tetejéről.
6. Áttekintőkártyák kiosztása.

Előkészületek (haladó játék)
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ÁLTALÁNOS
1. Játéktábla az asztal közepére, mellé a pénz, az áruk és a tevék.
2. Városi bónuszlapkák felrakása.
Véletlenszerűen felcsapva.
3. Nagyvárosi bónuszlapkák és városkártyák felrakása. Véletlenszerűen felcsapva.
4. A szerződéslapkákból 5 hatlapkás kupac plusz a speciális
kupac. Az első kupac lapkáinak felcsapája a játéktáblára.
5. A fekete kockák felrakása a játéktáblára.
4 játékos: Mind az 5 fekete kocka.
3 játékos: Csak 4 fekete kocka (l. a szabályfüzet 15. oldalán).
2 játékos: Csak 3 fekete kocka (l. a szabályfüzet 15. oldalán).
6. Kezdőjátékos kijelölése.
MINDEN JÁTÉKOS
1. Színválasztás, tartozékok elvétele (csak 2 bábu).
A kockák és a kereskedőállomások a játékostáblára kerülnek, egy bábu Velencére, a másik a pontsáv 50-es mezőjére.
2. 1 kékpecsétes kezdőszerződés húzása, lerakása.
3. Tevék és pénz begyűjtése.
Minden játékos: 2 teve.
Kezdőjátékos: 7 pénz.
2. játékos: 8 pénz.
3. játékos: 9 pénz.
4. játékos: 10 pénz.
4. Karakterválasztás.
4 játékos: 5 karakter közül.
3 játékos: 4 karakter közül.
2 játékos: 3 karakter közül.
Az utolsó játékos választ először karaktert, majd jobb oldali szomszédja, és
így tovább. Mindenki egy karaktert választ magának.
5. Célkártyák húzása.
Minden játékos húz 2 célkártyát a pakli tetejéről.
6. Áttekintőkártyák kiosztása.

