TARTOZÉKOK ÉS ELŐKÉSZÜLETEK

1.

A játéktáblát ki kell rakni az asztal közepére. A
pontkártyákat a játéktábla mellé kell készíteni, a
pontsáv 50-es mezője közelébe.

Tartozékok
1
1
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TARTOZÉKOK ÉS ELŐKÉSZÜLETEK

1
5

játéktábla
kezdőjátékos-jelző (homokóra)
játékostábla
városi bónuszlapka
nagyvárosi bónuszlapka
karakterlapka
érme (20x1, 10x5, 10x10)
szerződéslapka
pontkártya (50/100 pontos)
célkártya
városkártya
aranyrúd (12 kicsi és 3 nagy)
selyembála (12 kicsi és 3 nagy)
fűszerzsák (12 kicsi és 3 nagy)
teve (21 kicsi és 7 nagy)
bábu (minden játékosszínben - kék,
sárga, zöld, piros - 4)
dobókocka (minden játékosszínben kék, sárga, zöld, piros - 5, valamint
5 fekete és 1 fehér)
kereskedőállomás
(minden játékossszínben - kék, sárga,
zöld, piros - 9, valamint 2 fekete)
szabályfüzet, függelék, előkészületi lap
áttekintőkártya

Egyes tartozékok még nem
lettek kiosztva - ezek a játékostartozékok, és ezek kiosztásáról a 4. oldalon lehet
olvasni.

11.

Az 5 fekete kockát a játéktáblára, a fekete kockák számára kijelölt helyre kell rakni, Teljesen mindegy, hogy melyik oldaluk
van a kockáknak felfelé.

12.

Az a játékos, aki legutoljára
járt külföldi utazáson, meg
kapja a homokórát; ez a játékos lesz
a kezdőjátékos.

10.

Egyes tartozékok csak bizonyos karaktereknél használatosak. Amíg nincs szükség rájuk, addig a 2 fekete kereskedőállomást, a fehér
dobókockát és játékosszínenként 1-1 bábut a dobozban lehet hagyni. Az egyes karakterek leírása a
függelékben olvasható.
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3.

2.

4.

A pénzt (40 érme: egyesek, ötösök, tízesek) a
játéktábla mellé kell készíteni: ez lesz a bank.

A 18 célkártyát meg kell
keverni és a paklit képpel
lefelé ki kell rakni az asztalra.

Az árukat (az aranyat,
selymet, fűszert) és a
tevéket is a játéktábla mellé,
a bankba kell tenni. A nagy
áruk/tevék mindig 3 adott
árunak/tevének felelnek meg.
Elméletben nincs korlátozva
az áruk és a tevék száma; ha
kifogyna belőlük a bank, valami más módon kell helyettesíteni őket.

hátoldal
előoldal

5.

A 6 városi bónuszlapkát a rajtuk látható betűk szerint fel kell rakni a játéktáblára, a megfelelő városokra.
arany

selyem

6.

A 10 nagyvárosi bónuszlapkát meg kell keverni, majd fel
fel kell rakni egyet-egyet a játéktábla mind a hét nagyvárosára; a
maradék 3 visszakerül a dobozba.

fűszer

teve

7.

A 31 városkártyát meg kell
keverni, majd képpel felfelé
ki kell egyet-egyet rakni a játéktábla összes városos kártyamezőjére - ez összesen 9 kártyát jelent.
A többi városkártyára ebben a
játékban nem lesz szükség, azokat vissza kell rakni a dobozba.

hátoldal

kezdőszerződések

8.

A 6 kezdőszerződést

külön kell válogatni (lásd a 4. oldalon).

A többi szerződéslapkát
meg kell keverni, majd közülük harmincból öt darab hatlapkás kupacot kell készíteni. Az első kupac lapkáit
fel kell csapni a játéktábla alsó részén lévő hat szerződéshelyre; a másik
négy kupacot a játéktábla mellé kell készíteni.
A kimaradt nyolc lapka alkotja a speciális kupacot. Ezt is a játéktábla
mellé kell készíteni, de úgy, hogy elkülönüljön a “normál” kupacoktól.

speciális kupac

9.

A 10 karakterlapkát képpel
felfelé ki kell rakni a játéktábla
mellé.

hátoldal
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A JÁTÉKOSOK ELŐKÉSZÜLETEI

1.

2.

Minden játékos választ magának
egy színt, és e szín játékostábláját
lerakja maga elé.

Ezután minden játékos elveszi
saját színének 5 kockáját, és
azokat lerakja saját játékostáblája
jobb felső mezőjére.

3.

Minden játékos elveszi saját
színének 9 kereskedőállomását, és ezeket lerakja saját játékostáblája bal felső részén a megfelelő
mezőkre.

az áruk és a tevék
mezői (raktárak)

az aktív szerződések
mezői

a teljesített
szerződések
mezője

5.

4.

Minden játékos kap 2 tevét, lerakva azokat
raktárára.
Ezután a kezdőjátékos 7 pénzt kap, amit lerak
maga elé; a többiek az óramutató járása szerint
mindig 1 pénzzel többet kapnak, mint szomszédjuk (4 játékosnál sorban 8, 9 és 10 pénzt).

A JÁTÉKOSOK ELŐKÉSZÜLETEI

Minden játékos kap egy szerződést,
méghozzá a korábban félrerakott kezdőszerződések közül vesz
el magának mindenki egyet. Az elvett
szerződéslapkát minden játékos képpel
felfelé fordítja és lerakja játékostáblája
egyik aktív szerződéses mezőjére.

6.

7.

Az első játéknál csak az alábbi négy
karakterlapkára van szükség, ezeket
megkapják a játékosok:
A kezdőjátékos megkapja Rásidaddín Szinánt.

Minden játékos elvesz 2 bábut
saját színéből, és azokat kerakja a
játéktáblára: az egyiket a pontsáv 50-es
mezőjére, a másikat Velencére.

A 2. játékos (a kezdőjátékos bal
oldali szomszédja) Matteo Polót
kapja.
A 3. játékosé Berke kán.

8.

Minden játékos felhúz 2 célkártyát a pakli
tetejéről; a felhúzott kártyákat nem mutathatják meg egymásnak.
A haladó játéknál a játékosok választják célkártyáikat (lásd a 15. oldalon).
A célkártyák leírása a függelékben található.

9.

Minden játékos kap egy áttekintőkártyát. Ezzel vége is az előkészületeknek - kezdődhet a játék!

Zusatzaktionen

Végül a 4. játékosé a tabrízi kereskedő.
A haladó játéknál mindenki választ magának karaktert (l. a 15. oldalon).
A függelékben olvasható, hogy mire képesek az egyes karakterek.

– Sie sind immer freiwillig und zusätzlich.

1. Auftrag ausführen

Alle benötigten
Waren abgeben, die
Belohnung für den Auftrag
nehmen und Auftrag auf der
Schublade ablegen.
2. 3 Geld nehmen

1 Würfel , egal mit welchen Augen auf den Geldsack legen3und
Geld
nehmen.
3. 1 Würfel neu würfeln

1 Kamel in den Vorrat zurücklegen und
1 Würfel neu würfeln.
4. 1 Würfel hoch oder runter drehen

+1

2 Kamele in den Vorrat zurücklegen und
1 Würfel um 1 Zahl hoch
oder runterdrehen.
5. 1 schwarzen Würfel kaufen

3 Kamele in den Vorrat zurücklegen und
1 schwarzen Würfel nehmen,
würfeln und auf sein Tableau legen.
Achtung: Jeder Spieler darfpro
Zug nur 1 Würfel kaufen .

kezdőjátékos

4

2. játékos

3. játékos

4. játékos

A SZABÁLYFÜZET FELÉPÍTÉSE

Áttekintés

A játékosok a híres Marco Polo útitársai, és mind győzelmi pontokat gyűjtenek szerződések teljesítésével és gazdag városok meglátogatásával. A szerződések teljesítése további előnyöket is jelenthet, a felkeresett városokban pedig kihasználhatók azok privilégiumai. Emellett a játékosok titkos szerződéseket is teljesíthetnek, hogy a végelszámolásnál további győzelmi pontokhoz jussanak.
A játék úgy zajlik, hogy a játékosok sorban, az óramutató járása szerint kerülnek sorra. Akin a sor van, az dob a kockáival, majd a kockáit felrakja a játéktábla különféle mezőire, hogy így akciókat hajthasson végre.
Ez mindaddig tart, míg a játékosok el nem használják összes kockájukat - ekkor ér véget a forduló. A játék 5 fordulóból
áll, és utána kerül sor a végelszámolásra.
A 15-16. oldalon megtalálható a forduló teljes felépítése; alant egyelőre azzal kezdjük, miből áll egy játékos köre és hogy
miféle akciókat hajthat végre.
Jó játékot!

A SZABÁLYFÜZET FELÉPÍTÉSE

A szabályok bonyolultsága miatt először a játék alapjait magyarázzuk el, és csak azután térünk ki az egyes akciókra és a
speciális esetekre. Úgyhogy semmi pánik, ha úgy érződik, valami kimaradt - mindent elmagyarázunk a maga idejében.
Végülis, maga Marco Polo sem egyetlen lapra írta le az összes kalandját.

A JÁTÉKOS KÖRE

Aki épp soron van, annak a kockái közül (amelyekkel már
korábban dobott) legalább egyet játékostáblájáról le kell
raknia a játéktábla egy akciómezőjére; ez lehet üres akciómező, de olyan is, amin már van kocka. Eztuán a játékos azonnal végrehajtja az akciómezőhöz kapcsolódó akciót.

szükséges kockák
akciómező
kapcsolódó akció
Zusatzaktionen

a lehetséges kisakciók
leolvashatók az áttekintőkártyákról

– Sie sind immer freiwillig und zusätzlich.

1. Auftrag ausführen

Alle benötigten
Waren abgeben, die
Belohnung für den Auftrag
nehmen und Auftrag auf der
Schublade ablegen.
2. 3 Geld nehmen

1 Würfel , egal mit welchen Augen auf den Geldsack legen3und
Geld
nehmen.
3. 1 Würfel neu würfeln

1 Kamel in den Vorrat zurücklegen und
1 Würfel neu würfeln.
4. 1 Würfel hoch oder runter drehen

+1

2 Kamele in den Vorrat zurücklegen und
1 Würfel um 1 Zahl hoch
oder runterdrehen.
5. 1 schwarzen Würfel kaufen

3 Kamele in den Vorrat zurücklegen und
1 schwarzen Würfel nehmen,
würfeln und auf sein Tableau legen.
Achtung: Jeder Spieler darfpro
Zug nur 1 Würfel kaufen .

Aki épp soron van, annak körében pontosan 1 normál akciót kell végrehajtania - amennyiben van még fel nem használt kockája játékostábláján. Ha már kifogyott a kockákból, automatikusan passzol, számára a forduló már befejeződött.
Miután valaki végzett, bal oldali szomszédja köre következik.
A forduló addig tart, amíg mindenki fel nem használja a kockáit. Ha már mindenki kifogyott, a forduló befejeződik.
Ezután rátérünk a játéktáblára, illetve az azon végrehajtható akciókra.

A JÁTÉKTÁBLA

A JÁTÉKOS KÖRE

Az akció előtt vagy után a játékos még végrehajthat egy vagy több
kisakciót (lásd a 12-13. oldalon). Ez nem kötelező, csupáncsak opcionális. A lehetséges kisakciók rövid osszafoglalása megtalálható az
áttekintőkártyákon.

A játéktábla részei és a hozzájuk tartozó akciók.

Hatféle akció létezik: 5 pénz elvétele, kereskedés, hízelgés a kán fülébe, szerződéskötés, utazás, valamint a városkártyák
akciói.

5 pénz elvétele
l. a 6. oldalon

kereskedés
l. a 6-7. oldalon

hízelgés a kán fülébe
l. a 7. oldalon

kisakciók

szerződéskötés

l. a 12-13. oldalon

városkártyák akciói

utazás

l. a 11. oldalon

l. a 9-11. oldalon

Ötféle kisakció létezik: szerződés teljesítése, 3 pénz elvétele, 1 kocka újradobása, 1 kidobott eredmény 1-gyel csökkentése vagy növelése, 1 fekete kocka elvétele.
Az elkövetkezőkben az egyes akciókat magyarázzuk el részletesen.
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A JÁTÉKTÁBLA

l. a 8. oldalon

AZ AKCIÓK

Általános szabályok

AZ AKCIÓK

Akció végrehajtása közben az alábbi szabályokat kell betartani:
* Mindenki csak saját kockáit rakhatja az akciómezőkre, a többiekét nem.
* Egy akciómezőre mindig annyi kockát kell tanni, amennyi a mezőre van nyomtatva.
* Ez az akciómező lehet üres, de lehet már foglalt is (kivétel: a városkártyák akciói, l. a 11. oldalon). A szabályfüzetben
először mindig azt fogjuk feltételezni, hogy az akciómező üres.
* Ha az akciómező már foglalt, a lerakáshoz pénzt kell befizetni a bankba. Ezt részletesen majd csak a különleges helyzeteknél fogjuk elmagyarázni (l. a 13-14. oldalon).
* Egy akciómezőre egy adott színből (kék, sárga, zöld, piros) csak egyszer rakható le kocka (l. a 14. oldalon).
* Miután egy játékos lerakott egy-több kockát egy akciómezőre, azonnal végrehajtja az ottani akciót.
* A lerakott kocka, kockák látható oldala szabja meg, hogyan, hányszor hajtódik végre az akció (kivétel: 5 pénz elvétele, l. lentebb). Mindig a legkisebb látható eredmény számít.
* Amikor egy játékos többször hajthat végre egy akciót, vagy több valamit kap, megteheti, hogy kevesebbszer hajtja
végre az akciót, vagy kevesebb valamit vesz el a bankból - azonban legalább egyszer végre kell hajtania az akciót.

Az akcióvégrehajtás pontos sorrendje:

1) A játékos lerakja egy-több kockáját egy akciómezőre.
2) Ha ez a mező már foglalt, a játékos pénzt fizet be a bankba (lásd a 13-14. oldalon).
3) A játékos végrehajtja az akciót.

5 PÉNZ ELVÉTELE

5 PÉNZ ELVÉTELE

TOS

!

“Három dolog kell: pénz, pénz és pénz.”

Hogy elvehessen 5 pénzt, a játékosnak 1 kockáját le kell raknia az ötpénzes akciómezőre. Az, hogy melyik oldala van
felül ennek a kockának, semmit sem számít: bármi is legyen, a játékos mindig 5 pénzt kap a bankból. Ha az akciómező
már foglalt, a játékosnak a lerakás után ki kell fizetni a mező költségét, mielőtt végrehajthatná az akciót (l. a 13-14. oldalon).
Példa:
A sárga játékos lerakja 1 kockáját (egy 3-ast) az ötpénzes akciómezőre, majd elvesz a bankból 5 pénzt.

KERESKEDÉS

Sokféle dologhoz kellenek áruk.

A szerződések teljesítéséhez áruk kellenek, ahogy egyes városkártyák akcióihoz is, amelyek pénzre, tevékre, győzelmi pontokra váltják át az árukat
(l. a 11. oldalon). Az árukért a végelszámolásnál is győzelmi pontok szerezhetők.
A kereskedés végrehajtása:
1) A játékos lerakja egy-több kockáját.
2) Meghatározza, hogy mennyi áru jár neki.
3) A játékos a bankból elveszi a neki járó árukat, lerakva azokat játékostáblájára.
1) A játékos lerakja egy-több kockáját.
Példa:
A kék játékos lerakja 2 kockáját (egy 4-est
és egy 5-öst) a selyem akciómezőjére.

1

KERESKEDÉS

FON

2) A játékos meghatározza, hogy mennyi áru jár neki.
Az akciómezőktől jobbra lévő táblázatról
A kék játékos legkisebb lerakott koc
leolvasható, hogy mennyi jár az adott árukája 4-es
, ezért a játékosnak
ból a játékosnak. Mindig a lerakott kocka
3
selyem
jár
a
bankból.
vagy kockák legkisebb eredménye szabja
emg, hogy mennyi árut kap a játékos.

2
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KERESKEDÉS

Sokféle dologhoz kellenek áruk.

3) A játékos elveszi a bankból az áruit, a játékostáblájára rakva azokat.
A játékos a bankból veszi el a neki járó árukat, és azokat játékostáblája áruraktárára rakja.

3

A kék játékos elvesz a bankból 3 selymet,
és azokat saját áruraktára rakja.

A játékos tekintheti úgy, mintha lerakott kockájának-kockáinak legkisebb eredménye kisebb lenne, és aszerint veheti el
a neki járó dolgokat a bankból.
A piros játékos 1 kockáját rakta le a fűszer akciómezőjére. Az eredmény 4-es, amiért 3 fűszer jár a
bankból; a játékos azonban tekintheti úgy, hogy az
eredmény 3-as, ekkor ugyanis 2 fűszert és 1 pénzt
kap.
vagy

TEVÉK

KERESKEDÉS

Példa:

Tevék nélkül nem járható a Selyemút.

Tevékre szerződések teljesítéséhez van szükség, valamint sokszor a városok közötti utazáshoz; emellett egyes városkártyáknál is tevék kellenek.
A játékosok ugyanúgy jutnak tevékhez, mint árukhoz:
A soron lévő játékos lerakja 1 kockáját a tevés akciómezőre.
Ezután a bankból annyi tevét kap, amilyen ennek a lerakott kockának az eredménye.
A játékos az elvett tevéket játékostáblára tevés raktárrészére rakja.
Példa:

1

A zöld játékos lerakja egy 6-os kockáját a tevés akciómezőhöz - ez azt jelenti, hogy 6 teve jár neki.

A zöld játékos a bankból elvesz 6 tevét, és azokat lerakja játékostáblájának tevés részére.

Megjegyzés: Itt is választható ugyan a kisebb érték - vagyis a kevesebb teve -, csak épp nincs semmi értelme.

HÍZELGÉS

TEVÉK

2
A kánok könnyen szórják az ajándékokat.

A játékosnak pontosan 1 kockáját kell lerakni a hízelgés akciómezőjére; utána a játékos a bankból elvesz 2 tevét és 1 tetszőleges árut, és
azokat lerakja játékostáblára megfelelő raktáraira.

Speciális hely!

Aki először rak ide kockát, az azt a bal szélső kockahelyre rakja; az eredmény bármi lehet.
Aki utána végrehajtja ezt az akciót, az kockáját a balról számított következő üres kockahelyre rakja, és az eredménynek ugyanannyinak vagy nagyobbnak kell lenni, mint az
előző kocka eredménye. A jutalom nem függ az eredménytől: mindig 2 teve és 1 tetszőleges áru. A további hízelgésakcióknál is e szabályok szerint kell eljárni.

1

A zöld játékos lerakja egy 3-as kockáját a
hízelgésmező első kockahelyére, majd elvesz
a bankból 2 tevét és 1 árut (aranyat vesz el).

2

A piros játékosnak legalább 3-as kockát kell leraknia. Ő egy 4-est rak le a következő üres kockahelyre, majd a banból elvesz magának 2 tevét és
1 árut (ő is aranyat vesz el).

HÍZELGÉS

Példa:

Fontos: Itt
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SZERZŐDÉSKÖTÉS

Erről szól a távolsági kereskedelem.

Szerződéskötéshez a játékosnak pontosan 1 kockáját le kell raknia a szerződések akciómezőjére; ezután elvehet a szerződésmezőkről egy vagy két szerződést, és e lapkát vagy lapkákat lerakja játékostáblájára, az az aktív szerződésekhez. Csak
olyan lapkát vehet el, amelyik az eredménnyel megegyező vagy annál kisebb kockás mezőn van.

1
A kék játékos lerakja egy 3-as kockáját
a szerződések akciómezőjére.

2

A kék játékos az 1-es, a 2-es és a 3-as
mezőkön lévő szerződésekből válogathat
- adott esetben az 1-es és a 2-es mezőről
rakja a lapkákat játékostáblájára.

3

Aki elveszi a szerződéslapkát az 5-ös mezőről, az jutalmat kap mellé: 1 pénzt vagy 1 tevét a bankból. Aki elveszi a szerződéslapkát a 6-os mezőről, még nagyobb jutalmat kap: 2 pénzt vagy 2 tevét.
Példa:

1

A zöld játékos lerakja
egy 6-os kockáját a
szerződések akciómezőjére.

2
A zöld játékos a 2-es és a 6-os mezőkről veszi el a szerződéslapkákat, és az utóbbi miatt a bankból kivesz 2 tevét. Megtehette volna,
hogy a jutalmak miatt az 5-ös és a 6-os mezőkről veszi el a lapkákat.

A szerződéskötésre vonatkozó további szabályok
* Miután egy játékos elvette egy vagy két szerződéslapkáját, a szerződésmezőkön maradt lapkákat balra el kell csúsztatni, feltöltve az üresen maradt mezőket.
Miután egy játékos elvette a 2-es mezőről az ottani
szerződéslapkát, a 3-6-os mezőkön lévő lapkákat
mind egy mezővel balrább kell csúsztatni.
* Ha forduló közben előáll az az eset, hogy minden szerződésmező üres, a speciális kupac tetejéről fel kell csapni az
1-es és a 2-es mezőre egy-egy szerződéslapkát.
* Egy játékostáblán két aktív szerződésnek jut csak hely. Ha valakinél ezek foglaltak, és újabb szerződéslapkát szerez,
azt le kell raknia játékostáblája egyik aktív szerződéses mezőjére, vagyis el kell dobnia egy “régi” szerződéslapkáját.
Az eldobott szerződéslapka a speciális kupac aljára kerül - kivéve, ha ez a lapka kezdőszerződésé volt
, mert
akkor a lapkát vissza kell rakni a dobozba.

SZERZŐDÉSKÖTÉS

Példa:
A zöld játékos elvesz egy szerződéslapkát a játéktábláról. Mivel játékostábláján nincs hely e lapka számára, egy “régi” szerződéslapkáját a speciális kupac aljára rakja, majd az új szerződéslapkát
lerakja az így felszaabdult helyre.

Megjegyzések
* Nem teheti meg valaki azt, hogy elvesz a játéktábláról egy szerződéslapkát, és azonmód azt a speciális kupac aljára rakja - az új szerződést mindig a játékostáblára kell lerakni.
* A játékostábla aktív szerződésrészén lévő szerződéslapka még semmi előnyt nem biztosít. Ahhoz, hogy a játékos
profitálhasson belőle, előbb teljesítenie kell a szerződést (l. a 13. oldalon, ill. az áttekintőkártyákon).
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UTAZÁS

Avagy a bábu mozgatása a játéktáblán.

A játékosnak pontosan 2 kockáját kell leraknia az utazás akciómezőjére; ezután mozgatja bábuját a játéktábla térképrészén. A pontos folyamat lentebb olvasható.
Példa:
A piros játékos lerakja 2 kockáját az utazás akciómezőjére.
Ezután aszerint, mik e kockák eredményei, mozgatja bábuját a játéktáblán.

Az utazás folyamata
Az utazást mindig az alábbiak szerint kell végrehajtani:
1) A játékos lerakja 2 kockáját az utazás akciómezőjére.
2) A játékos kifizeti az utazás költségét.
3) A játékos kifizeti az esetleges pluszköltségeket.
4) A játékos mozgatja bábuját, és alkalmasint lerakja egy kereskedőállomását.
1) A játékos lerakja 2 kockáját az utazás akciómezőjére.
A játékos legfeljebb annyi lépést tehet a játéktáblán,
amennyi a 2 lerakott kockán
a kisebb eredmény.

Példa:

1

A piros játékos egy 2-es és egy
4-es kockáját rakta le az utazás
akciómezőjére, vagyis legfeljebb
2 lépést tehet meg bábujával a
játéktáblán.

Megjegyzés: A megengedettnál lehet kevesebbet lépni, de legalább 1 lépést meg kell tenni.
2) A játékos kifizeti az utazás költségét.
Az utazástáblázaton látható, hogy az mennyi a költsége adott számú lépésnek, és a játékosnak ezt meg kell fizetnie. Ha
a játékos kevesebbet lép, mint amennyit a kisebb eredmény szerint léphetne, csak a tényleges mozgása költségét kell
megfizetnie. A költség mindig valamennyi pénz, amit a bankba kell visszarakni.

2

A piros játékos 2 lépést fog megtenni a
játéktáblán, és ez 7 pénzébe kerül; a
játékos a 7 pénzt be is fizeti a bankba.

3) A játékos kifizeti az esetleges pluszköltségeket.
Gyakorta két helyszín között az úton egy-több teve látható, vagy valamennyi pénz. Ilyenkor a játékosnak ehhez az utazáshoz meg kell fizetnie ezt a pluszköltséget, a szükséges mennyiségű tevét, pénzt befizetve a bankba.
Ezen út használatához a
játékosnak a normál költségen túl még 7 pénzt kell
befizetnie a bankba pluszköltségként.

vagy

Ezen út megtételéhez a játékosnak játékostáblájáról 2 tevét
a bankba kell raknia pluszköltségként.

A játékos mindig egyik helyszínről egy másikra lép. Helyszín lehet város, nagyváros és oázis. Bábu sosem rakható le két
helyszín közé az útra.
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UTAZÁS

4) A játékos mozgatja bábuját, és alkalmasint lerakja egy kereskedőállomását.

UTAZÁS
Példa: A piros játékos bábuja...
...kerülhet nagyvárosra...

Avagy a bábu mozgatása a játéktáblán.
vagy
...kerülhet városra...

vagy
...kerülhet oázisra...

...de sosem rakható le két
helyszín közé.

* Ha egy utazás nagyvárosban ér véget, a játékosnak oda le kell raknia játékostáblájáról egy kereskedőállomást. A
játékos következő körében akár a nagyváros kártyájára is rakhat kockát (lásd a 11. oldalon). A kártyát nem veszi
el, az végig a nagyvárosnál marad.
Példa:

A piros játékos lerakja
egy kereskedőállomását
a nagyvárosra.

A piros játékos következő körében
lerakhatja egy kockáját e nagyváros kártyájára (l. a 11. oldalon).

* Ha egy utazás városban ér véget, a játékosnak oda le kell raknia játékostáblájáról egy kereskedőállomást, és a játékos azonnal megkapja a város bónuszát, ami a város bónuszlapkáján látható. Magát a bónuszlapkát nem veszi el,
az végig a városnál marad. Ráadásul e bónuszt minden elkövetkezendő körben megkaphatja (l. a 16 oldalon)!
Példa:

A piros játékos lerakja
egy kereskedőállomását
a városra.

A piros játékos azonnal megkapja a bónuszt: 1 tevét és
3 pénzt.

* Ha egy utazás oázisban ér véget, semmi sem történik. Az oázisok csak lassítják az utazást.

Az utazás további szabályai
* A játékostábláról mindig a bal szélső kereskedőállomást kell felrakni, előbb
1 3
a felsőt, azután az alsót. Ha egy játékos csak keresztülhalad egy városon
vagy nagyvároson, de nem ott fejezi be utazását, nem rak le a városra/nagy- 2 4...
városra kereskedőállomást.
* Ha egy játékos felrakja a játéktáblára 8. kereskedőállomását, azonnal kap
5 győzelmi pontot
, eszerint mozgatva bábuját a pontsávon. Ha egy játékos felrakja a játéktáblára 9. kereskedőállomását, azonnap kap jutalomként 10 győzelmi pontot
.
* Ha egy játékos utazását Pekingben fejezi be, a szokásos módon le kell oda rania egy kereskedőállomását. Az állomás mindig a legtöbb pontot érő, de még üres mezőre kerül. A játék
végén a játékos ennyi győzelmi pontot fog kapni (l. a 14. oldalon).
* A játékosok felkereshetnek olyan helyszíneket, ahol már jártak: többször is átutazhatnak egy városon/nagyvároson/
oázison, vagy akár többször is befejezhetik ugyanott utazásukat. Azonban városban vagy nagyvárosban egy játékosnak csak 1 kereskedőállomása lehet - ha valakinek egy városban, nagyvárosban már van kereskedőállomása, oda
nem rakhat le utóbb újabb kereskedőállomást.
* Az utazásakciók határozzák meg, ki lesz a kezdőjátékos a következő fordulóban (l. a 15-16. oldalon).

UTAZÁS

A nagyvárosok bónuszai

Az első játékos, aki lerakja egy kereskedőállomását egy nagyvárosra, megkapja az ottani bónuszlapkát. A játékos a bónuszlapkát visszarakja a dobozba, de előtte a lapkát látható bónuszt elveszi magának a bankból.
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UTAZÁS

Avagy a bábu mozgatása a játéktáblán.

Megjegyzések
* A játék úgy kezdődik, hogy mindenki Velencében tartózkodik. Persze megtörténhet,
hogy utóbb egy játékos utazását Velencében fejezi be, azonban Velencére nem lehet
kereskedőállomást lerakni.
* Ha már valaki lerakta az összes kereskedőállomását, de megint le kell raknia egyet, akkor a már lerakott kereskedőállomásai közül kell választania egyet, és azt át kell raknia az új helyszínre.
Példautazás:

2

1
A sárga játékos lerakja két kockáját (3-as és 5-ös) az
utazás akciómezőjére.

3

A sárga játékos a 3-as eredmény szerint fog lépni, vagyis hármat. Ez 12 pénzébe kerül, annyit visszarak a bankba.

A sárga játékos Szamarkandból egy oázisba megy,
onnét Kasgarba, onnét pedig Lancsouba. Összesen
8 tevét kell beadnia a bankba.

A sárga játékos megteszi bábujával a három lépést. A bábu
az utazás végén Lancsoun lesz, ott ér véget az utazás, így
oda lerakja egy kereskedőállomását.

VÁROSKÁRTYÁK

Mennyi lehetőség!

Minden nagyvárosnál van egy városkártya. Egy városkártyát csak az használhat, akinek már van kereskedőállomása
az adott nagyvárosban. A játékosnak, akinek van itt kereskedőállomása, le kell raknia 1 kockáját a kártya akciómezőjére. A függelékben olvasható, hogy mire jók az egyes
városkártyák.

A sárga játékosnak van kereskedőállomása Alexandriában, ezért
lerakhatja egy kockáját az ottani
városkártya akciómezőjére
az ottani kártyaakcióért.

Ide kell lerakni az 1 kockát. Ezen az
akciómezőn sosem lehet egynél több
kocka.

UTAZÁS

4

Ez itt a végrehajtott akció jutalma, ezt
kapja a játékos.

Fontos: Egy fordulóban egy városkártyát csak egy játékos használhat, ő is csak egyszer. Ha valaki már kihasznált egy városkártyát, az a városkártya a forduló további részében már senki által nem használható.
A legtöbbször számít a lerakott kocka eredménye, mivel az afféle szorzóként működik.
A sárga játékos 2-2
tevét és aranyat rak
vissza a bankba, és
ezért 4 győzelmi pontot kap (2x4=8).

Példa:
A sárga játékos egy 3-as kockáját
rakta le a kártya akciómezőjére,
vagyis a kártya akcióját legfeljebb
háromszorosan hajthatja végre.
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VÁROSKÁRTYÁK

Ez itt a megfizetendő költség, illetve a teljesítendő feltétel.

KISAKCIÓK

Ezek mindig opcionálisak.

Az éppen soron lévő játékos akciója előtt vagy után tetszése szerint hajthat végre kisakciókat - a normál akciója végrehajtása közben azonban nem hajthat végre kisakciót.

A lehetséges kisakciók

Zusatzaktionen

– Sie sind immer freiwillig und zusätzlich.

1. Auftrag ausführen

Alle benötigten
Waren abgeben, die
Belohnung für den Auftrag
nehmen und Auftrag auf der
Schublade ablegen.

1) Egy szerződés teljesítése
2) 3 pénz elvétele
3) 1 kocka újradobása
4) 1 kocka eredményének csökkentése vagy növelése
áttekintőkártya
5) 1 fekete kocka elvétele
1) Egy szerződés teljesítése
Először is elmagyarázzuk a szerződéslapkák felépítését. A bal oldalon mindig a szerződés teljesítéséhez szükséges tevék és
áruk láthatók, a jobb oldalon pedig a szerződés teljesítéséért járó jutalom. A lehetséges szimbólumok magyarázata a függelékben található.
2. 3 Geld nehmen

1 Würfel , egal mit welchen Augen auf den Geldsack legen3und
Geld
nehmen.

3. 1 Würfel neu würfeln

1 Kamel in den Vorrat zurücklegen und
1 Würfel neu würfeln.

4. 1 Würfel hoch oder runter drehen

+1

2 Kamele in den Vorrat zurücklegen und
1 Würfel um 1 Zahl hoch
oder runterdrehen.

5. 1 schwarzen Würfel kaufen

3 Kamele in den Vorrat zurücklegen und
1 schwarzen Würfel nehmen,
würfeln und auf sein Tableau legen.
Achtung: Jeder Spieler darfpro
Zug nur 1 Würfel kaufen .

a szerződés teljesítéséhez szükséges tevék

a szerződés teljesítéséért járó
jutalom

a szerződés teljesítéséhez szükséges áruk
* A soron lévő játékos csak olyan szerződést teljesíthet,
amelynek a lapkája ott van a játékostábláján, az aktív
szerződések egyik mezőjén.
* A szerződés teljesítéséhez a játékosnak a szükséges
fajtájú és mennyiségű árut és tevét vissza kell raknia
a bankba.
A szerződés teljesítéséhez pontosan annyi tevét és
pontosan annyi és olyan árut kell visszarakni a bankba, mint ami a lapkán látható.
* Ezután a játékos megkapja a lapka jobb oldalán látható összes jutalmat. A győzelmi pontokat lelépi a
pontsávon, ami pedig elvehető a bankból, azt elveszi onnét. (Az ikonok magyarázata megtalálható
a függelékben.)
* Végül a játékos a teljesített szerződés lapkáját átrakja játékostábláján a már teljesített szerződések mezőjére.

Példa:

1
2

A zöld játékos ezt a szerződést
akarja telejsíteni. A lapka a
játékostáblán van, jó helyen.

A zöld játékos 2 tevét, 2 selymet és 1 fűszert rak a bankba.

3
A zöld játékos megkapja a szerződés teljesítéséért járó jutalmat: 3 pénzt a bankból és 4 győzelmi pontot.

4
A zöld játékos lapját játékostábláján
átrakja a teljesített szerződésekhez.

KISAKCIÓK

2) 3 pénz elvétele
A játékos lerakja 1 kockáját a játéktáblán a pénzeszacskóra, és utána elvesz a bankból 3 pénzt.
A kisakcióra vonatkozó szabályok:
* Ez nem kerül semmibe, akkor sem, ha a pénzeszacskón már van egy-több kocka.
* A kisakció független a lerakott kocka eredményétől: teljesen mindegy, mi van a lerakott kockán felül, a játékos
mindig 3 pénzt kap a bankból.
* Ez a kisakció mindig végrehajtható, amennyiben a játékosnak van hozzá lerakható kockája - ugyanaz a játékos
többször is végrehajthatja, a pénzeszacskón lehetnek azonos színű kockák.
Példa:

1

2

A zöld játékos lerakja egy 2-es kockáját a pénzeszacskóra.

12

A zöld játékos elvesz a bankból 3 pénzt.

KISAKCIÓK

Ezek mindig opcionálisak.

3) 1 kocka újradobása
A játékos újradobhatja 1 kockáját, ha előbb befizet 1 tevét a bankba.
Példa:

1

A kék játékos befizet 1 tevét, hogy újradobja 1 kockáját.

2

A kék játékos újradobja 1 kockáját. Ezt a mázlit!

4) 1 kocka eredményének csökkentése vagy növelése
A játékos 1 kockájának eredményét 1-gyel növelheti vagy csökkentheti, ha előbb befizet 2 tevét a bankba.
Fontos: 1-ről csak 2-re lehet forgatni, 6-ra nem; ugyanígy 6-ról csak 5-re lehet forgatni a kockát, 1-re nem.
Példa:

2

A sárga játékos befizet 2 tevét, hogy megváltoztassa egy
kockája eredményét (1-gyel növelve vagy csökkentve).

A sárga játékos egy 2-es kockáját átforgatja 3-asra.

1

+1

5) 1 fekete kocka elvétele
A játékos elvehet 1 fekete kockát a játéktábláról, a fekete kockák számára kijelölt helyről, ha előbb befizet 3 tevét a
bankba. A játékos azonnal dob is a fekete kockával, és így rakja azt le játékostáblájára, a még fel nem használt kockái
mellé. A forduló végén a fekete kockák mind visszakerülnek a játéktábla számukra kijelölt helyére; a következő fordulóban újra meg lehet őket vásárolni 3-3 tevéért.
Példa:

1

A piros játékos befizet a bankba 3 tevét.

2

A piros játékos elvesz 1 fekete kockát, dob azzal, és így lerakja azt saját játékostáblájára.

Fontos: Egy játékos egy fordulóban csak 1 fekete kockát vásárolhat.
* Ugyanaz a játékos egy kisakciót többször is végrehajthat (kivéve az 1 fekete kocka elvételét). Például megteheti, hogy
vesz 1 fekete kockát (3 teve), azt újradobja, majd megint (2 teve), végül pedig megnöveli egy másik kockája eredményét 1-gyel (2 teve). A játékos már 7 tevét költött, pedig még el se kezdte valódi akcióját.
* A normál akció közben nem hajtható végre kisakció, csakis a normál akció megkezdése előtt, vagy pedig a normál
akció befejezése után.
* A megszerzett fekete vagy fehér kocka épp úgy újradobható, megváltoztatható, mint a saját kockák.

KÜLÖNLEGES ESETEK

KISAKCIÓK

A kisakciókra vonatkozó további szabályok

Mit tegyünk ilyenkor?

Az esetlegesen felmerülő különleges esetekben az alábbiak szerint kell eljárni:

Általános szabály, hogy a foglalt akciómezőkre is rakható (egy-több) kocka. (Ez alól a városkártyák akciómezői kivételt jelentenek!) Így ugyanazt az akciómezőt akár az összes játékos használhatja, az alábbiak szerint:
* Aki olyan akciómezőre rakna le kocká(ka)t, ami már foglalt, büntetést fizet: ez annyi pénz, amennyi a lerakott kockáinak a legkisebb eredménye.
A büntetés független attól, hány és milyen kocka van már az akciómezőn.
Miután a játékos kifizette a büntetést, az akciót pont úgy használja, mintha az üres akciómezőre rakta volna le kockáját/kockáit.
Példa:

1

A selyem akciómezőjén már ott van a kék játékos két kockája, de a
piros játékos mindenképp selymet szeretne szerezni, ezért az akciómezőre ő is lerakja két kockáját, egy 4-est és egy 5-öst.
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2

A piros játékosnak büntetést kell fizetnie:
mivel a legkisebb eredménye 4-es, 4 pénzt
bead a bankba, majd elvesz onnét 3 selymet.

KÜLÖNLEGES ESETEK

Foglalt akciómező használata

KÜLÖNLEGES ESETEK

Mit tegyünk ilyenkor?

* A játékos kockáját/kockát a már ott lévőkre rakja - így mindig egymértelmű, hogy ki hajtotta végre később az akciót.
Ha túl sok egymáson a kocka, és félő, hogy ledől, a kockák rakhatók egymás mellé is úgy, hogy látható legyen, mely
kockák kerültek később ide.
Kivétel: A hízelgés akciómezőjén (lásd a 7. oldalon) csak négy kockának van hely. Itt a kockákat nem szabad egymásra rakni.
* A fehér és a fekete nem számít játékosszínnek (ami a kék, a sárga, a zöld és a piros). Ez azért fontos, mert egy játékos fekete és/vagy fehér kocka/kockák lerakásával újra kihasználhat egy olyan akciómezőt, ahol már van saját színében kocka.
* A fehér és fekete kockák szabadon lerakhatók saját színű kockákkal együtt; azonban egy játékos legfeljebb egyszer
rakhat le egy akciómezőre kockákat úgy, hogy van köztük legalább egy saját színű kockája.

KÜLÖNLEGES ESETEK

Példa:

A zöld játékosnak sok teve kell ebben a fordulóban. Már szerzett 4 tevét, de ez azt is jelenti, hogy a tevés akciómezőre már
nem rakhat le zöld kockát; fekete kockát azonban lerakhat ide,
hogy további tevékhez jusson.

Fontos: Egy akciómezőnél bárhány fekete és/vagy fehér kocka lehet.

Nagyon gyenge dobás

Ha egy játékos a forduló elején annyira rosszul dobott, hogy az összeredménye kisebb, mint 15, kompenzációként tevéket és/vagy pénzt kap: összesen
annyi tevét és pénzt kap a bankból, amennyivel kevesebb az összeredménye
15-nél. A játékos dönti el, milyen kombinációban kéri a neki járó kompenzációt.

Példa:
A zöld játékos kockáinak összeredménye
csak 13, ezért elvehet a bankból 2 tevét,
vagy 2 pénzt, vagy 1 tevét és 1 pénzt.

A JÁTÉK VÉGE, VÉGELSZÁMOLÁS
A játék vége
A játék 5 fordulóig tart. A játéktábla mellett lévő szerződéslapka-kupacok jelzik, hány forduló telt már el és mennyi van
még hátra. Az utolsó, ötödik forduló akkor kezdődik, amikor az előkészületek során kialakított normál, hatlapkás kupacok közül az utolsó lapkái felkerülnek a játéktáblára.
Az ötödik forduló befejezése után kerül sor a végelszámolásra.

A végelszámolás
A végelszámolásnál a játékosok győzelmi pontokat kapnak:
* Mindenki megkapja a teljesített célkártyáiért járó győzelmi pontokat. A célkártyák magyarázaza a
függelékben található.

A JÁTÉK VÉGE, VÉGELSZÁMOLÁS

* Mindenki minden 10 pénze után 1 győzelmi pontot kap.
* Minden játékos, akinek van Pekingben kereskedőállomása, annyi győzelmi
pontot kap, amilyen mezőn van a kereskedőállomása (10, 7, 4 vagy 1 pont).
* Minden játékos, akinek van Pekingben kereskedőállomása, minden 2 árujáért (fajtától függetlenül) 1 győzelmi pontot kap. Az a játékos, akinek Pekingben nincs kereskedőállomása,
egy győzelmi pontot se kap áruiért!
Fontos: A tevék nem számítanak áruknak!
* Az a játékos, aki a legtöbb szerződést teljesítette, 7 győzelmi pontot kap. Ha többen is vannak, mind megkapják a 7-7 győzelmi pontot.
Az győz, akinek a legtöbb győzelmi pontja van.
Ha az első helyen pontegyenlőség van, az érintettek közül az győz, akinek több tevéje van. Ha még ez is egyenlő, az ebben érintettek mind győztesek.
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2 VAGY 3 JÁTÉKOS

Az alábbiakban a 2 vagy 3 játékos esetén szükséges változtatásokat írjuk le.

3 játékos

2 játékos

Az előkészületeknél csak 3 fekete kocka kerül fel a játéktáblára.
Az előkészületeknél a két nem használt játékosszín egy-egy kockáját, 1-es oldalukkal felfelé,
le kell rakni a hízelgés akciómezőjének első két kockahelyére; ugyanígy egy nem használt
játékosszín egy kockáját (mindegy, melyik oldalával felfelé) le kell rakni az 5 pénz elvétele
akciómezőjére.
Fontos: Ezek a kockák a játék végéig ott maradnak, nem szabad levenni azokat onnét a
fordulók elején.

2 VAGY 3 JÁTÉKOS

Az előkészületeknél csak 4 fekete kocka kerül fel a játéktáblára.
Az előkészületeknél a nem használt játékosszín egy kockáját, 1-es oldalával felfelé, le kell rakni a hízelgés akciómezőjének
első kockahelyére. Fontos: Ez a kocka a játék végéig ott marad, nem szabad levenni onnét a fordulók elején.

HALADÓ VARIÁNSOK
A haladó játék kevés dologban tér el a normál játéktól. Minden szabály, amit itt nem érintünk, érvényben marad.
A variánsok közül alkalmazható egy, vagy tetszőleges kombinációban több - akár mind a három egyszerre. Mindenesetre
mi azt javasoljuk, először egyesével próbáljátok ki őket, ebben a sorrendben.

A városok bónuszlapkái

E variánsnál az előkészületek során véletlenszerűen kell felrakni a városokra egy-egy városi bónuszlapkát.
A betűknek (
) nincs semmi szerepük.
4 játékos
E variánsnál az előkészületek során félig véletlenszerűen kapnak a játékosok karaktereket. A 8 karakterlapkát meg kell keverni (azért 8, mert a tabrízi kereskedőből három van, minden játékosszámhoz
3 játékos
egy, és az adott játékosszámhoz nem illő kettőt vissza kell rakni a dobozba), majd eggyel több lapkát fel kell csapni, mint amennyi a játékosok száma.
2 játékos
Az utolsó játékos - a kezdőjátékos jobb oldali szomszédja - választ egy lapkát, és azt maga elé veszi.
Utána az ő jobb oldali szomszédja választ, és így tovább, míg mindenki el nem vett magának egy karaktert.
Miután már mindenki választott, az el nem vett lapkát a fel nem csapott lapkákkal együtt vissza kell rakni a dobozba,
azokra nem lesz szükség a játékban.
Az egyes karakterek leírása a függelékben található.

A célkártyák

Az előkészületek során minden játékos 4 célkártyát húz a pakliból, vigyázva, hogy a többiek nem lássák,
mik azok. Saját célkártyái közül mindenki megtart kettőt, a másik kettőt visszarakva a dobozba a célkártyák paklijával együtt.
Maga a játék minden esetben a normál szabályok szerint zajlik.

Hogyan zajlik egy forduló?

A FORDULÓ ELEJE
Mik történnek a forduló elején?

1. Új kezdőjátékos meghatározása (az első fordulóban ez a lépés elmarad)
2. Város- és karakterbónuszok begyűjtése
3. A kockák begyűjtése a játéktábláról
4. Dobás a kockákkal, felrakásuk a játéktáblára, alkalmasint a kompenzáció begyűjtése
1. Új kezdőjátékos meghatározása
Az új forduló legelején meg kell határozni a forduló kezdőjátékosát: az lesz az, aki az előző fordulóban utolsóként
hajtott végre utazásakciót. Ez a játékos megkapja a kezdőjátékos jelzőjét, a homokórát.
Megjegyzés: Az utazás akciómezőjének mindenképp úgy kell lerakni a kockákat (lehetőleg egymásra), hogy
mindig egyértelmű legyen, utoljára ki használta ezt az akciót.
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A FORDULÓ MENETE

A FORDULÓ MENETE

HALADÓ VARIÁNSOK

A karakterek

A FORDULÓ MENETE

Hogyan zajlik egy forduló?

Kivétel: Ha az előző fordulóban senki se
Példa:
A zöld játékos utazott először az
utazott, a kezdőjátékos személye nem váltoelőző fordulóban, utána a sárga
zik.
játékos, végül a kék játékos. Az
Megjegyzés: Ha valaki utolsóként fehér
új forduló elején a kék játékos
és/vagy fekete kockák révén utazott, utólag
kapja a homokórát, ő lesz az
nem egyértelmű, hogy ki volt az - jól meg
új kezdőjátékos.
kell jegyezni, ki volt, vagy már ekkor oda
lehet neki adni a homokórát.
2. Város- és karakterbónuszok begyűjtése
* Minden felkiáltójeles városi bónuszlapkáért jár a bónusz: a bónuszt mindenki megkapja, akinek az
adott városban van kereskedőállomása.
* Minden felkiáltójeles karakterért jár a bónusza.
A városok és karakterek bónuszai a függelékben találhatók.
3. A kockák begyűjtése a játéktábláról
Minden játékos begyűjti a játéktábláról kockáit, saját játékostáblájára rakva azokat.
A fekete kockákat vissza kell rakni a játéktáblán a saját kockahelyeikre.
4. Dobás a kockákkal, felrakásuk a játéktáblára, alkalmasint a kompenzáció begyűjtése
Minden játékos markába veszi összes kockáját, és dob velük, és így visszarakja azokat játékostáblájára. Ha valakinél az
összeredmény 15-nél kisebb, az a játékos kompenzációként egy-több pénzt és/vagy tevét kap (l. a 14. oldalon).
Miután mindenki újradobta a kockáit, kezdődnek a játékosok köre az akciókkal.

A JÁTÉKOSOK KÖREI
Először a kezdőjátékos kerül sorra, majd az óramutató járása szerint a többiek. Ez addig folytatódik, míg mindenki ki
nem fogy a kockákból.

Hogyan zajlik egy kör?

A FORDULÓ MENETE

1. A játékos, ha akar, végrehajt egy-több kisakciót.
2. A játékos végrehajt egy akciót.
3. A játékos, ha akar, végrehajt egy-több kisakciót.
1. A játékos, ha akar, végrehajt egy-több kisakciót.
A játékos normál akciója előtt kisakciókat hajthat végre. Bárhány kisakció végrehajtható. (A kisakciók leírását l. a 12-13.
oldalon.)
2. A játékos végrehajt egy akciót.
A játékos választ egy akciót, és annak akciómezőjére lerakja adott mennyiségű kockáját. Ezután végrehajtja az adott
akciót. (Az akciók leírását l. a 6-11. oldalon.)
3. A játékos, ha akar, végrehajt egy-több kisakciót.
A játékos normál akciója után kisakciókat hajthat végre. Bárhány kisakció végrehajtható. (A kisakciók leírását l. a 12-13.
oldalon.)

A FORDULÓ VÉGE
Mi történik a forduló végén?
1. A játéktáblán lévő szerződéslapkákat el kell távolítani
2. 6 új szerződéslapkát kell felcsapni
1. A játéktáblán lévő szerződéslapkákat el kell távolítani
A játéktáblán maradt összes szerződéslapkát lefordítva a speciális kupac alja alá kell csúsztatni.
2. 6 új szerződéslapkát kell felcsapni
A játéktábla mellé készített egyik normál, hatlapkás kupacot meg kell fogni, és a lapkáit fel kell csapni a játéktábla hat
lapkahelyére. (Az 5. forduló végén ez elmarad.)
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ERRATA és GyIK
ERRATA

A lónak is négy lába van, ugye, mégis...

A szabályfüzetben több kis hiba is található. Gyorsan leszögeznénk, hogy ezek a hibák nem súlyosak, nem teszik tönkre a
játékélmény, a játék még velük is 100%-ban élvezhető.

Rendben. Szóval, a hibák?
1) A tartozéklista kisebb hibát tartalmaz. Aszerint 21 kis teve tartozik a játékhoz, valamint 3 nagy zsák
fűszer; a valóság az, hogy 20 kis teve és 4 nagy zsák fűszer. Minthogy elviekben a tevék és áruk
mennyisége végtelen, ez a különbség nem különönebben fontos. Kommunikációs hiba történt, és
a tartozéklistába egy régebbi változatból szivárogtak be ezek a mennyiségek.
2) A pontsáv 48-as mezőjéről hiányzik a szám. Valószínűleg valamiféle tengeri bestia falta fel, amíg nem
néztünk oda; ám bízunk benne, hogy így is használni tudjátok ezt a mezőt. Véleményünk szerint
amúgy a 42-es mező száma sokkal ízletesebb lett volna, de kinek van kedve ízlésekről vitatkozni egy
tengeri szörnnyel?
3) Peking neve rosszul van betűzve a játéktáblán (Beijing helyett Bejing olvasható). Nagyon sajnáljuk,
és reméljük, kínai barátaink megbocsátanak nekünk ezért.

SZABÁLYMAGYARÁZATOK

Néha nem voltunk elég egyértelműek...

Hogyan is működnek a kereskedés, illetve a hízelgés akciómezői?
A kereskedéshez 4 különböző akciómező tartozik, egy-egy arany, selyem, fűszer, illetve
tevék szerzéséhez. Ha valaki kereskedőakciót kíván végrehajtani, el kell döntenie, mit
szeretne, és a megfelelő akciómezőt kell használnia - mondjuk, a tevéset. Ha utóbb, de
még ebben a fordulóban ugyanő újfent kereskedne, ezt az akciómezőt már nem használhatja - adott esetben a tevék helyett mást kell választania. Egy akciómezőre ugyanis játékosszínből (sárga, kék, zöld, piros) egy forduló során csak egy ízben rakható kocka. A játékosnak másik kereskedős akciómezőt kell választania - mondjuk a fűszerest. Kivétel: Ha valaki kizárólag fekete és fehér kockákat használ, azokkal újra végrehajthat egy olyan akciót, amit
már végrehajtott ebben a fordulóban.
A hízelgéshez egy akciómező tartozik, négy dedikált kockahellyel. Ez azt jelenti, hogy minden játékos
egyszer használhatja az akciót, egy saját (sárga, kék, zöld, illetve piros) kockáját lerakva az egyik kockahelyre. Kivétel: Ha valaki fekete vagy fehér kockát használ, azzal újra végrehajthatja a hízelgésakciót.
Példa: A zöld játékos lerakta egy 3-as kockáját a hízelgés akciómező első (azaz bal szélső) kockahelyére; utána előbb a piros, majd a kék játékos rakta le egy-egy 4-es kockáját a következő két kockahelyre. Ez azt jelenti, hogy a zöld, a piros és a kék játékos ebben a fordulóban már nem hajthat
végre hízelgésakciót - legalábbis saját kockával nem (fekete vagy fehér kockával megtehetik).

Ha valakinek már csak egy kockája van, végrehajthatja a 3 pénz elvételés kisakciót?
Hogyne. Az kerül sorra, akinek még van kockája. És aki sorra került, az normál akciója előtt vagy után bárhány kisakciót
végrehajthat. Ha tehát valakinek van még egy kockája, az sorra fog kerülni, és normál akciója előtt végrehajthat kisakciót,
akár 3 pénzt is elvéve közben. Természetesen, ha így tesz, már nem fog tudni normál akciót végrehajtani, mivel kifogyott a
kockákból (a kisakciók közül a 3 pénzes az egyetlen, ami kocka felhasználását igényli).
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FÜGGELÉK
IKONOK

Mit jelentenek az egyes ikonok?

Az alábbiakban az egyes ikonok jelentését magyarázzuk el. Bárhol találkoztok egy adott ikonnal, mindig ugyanazt jelenti.
Ha ismeretlen ikonnal akadtok össze, itt keressétek a feloldását.

Áruk, tevék, pénz, győzelmi pontok
Ezek 1-1 arany, selyem, fűszer és
teve ikonjai, és a megfelelő fabábukat jelképezik.

A játékos választhat az áruk - arany, fűszer, selyem - közül.
A szám jelzi, hogy mennyit, egyet vagy kettőt. Ha egy játékos két árut választhat/kénytelen választani, azoknak két
különböző fajtájú árunak kell lenniük.

Ezek a pénz, illetve
a győzelmi pontok
ikonjai.

További ikonok
A játékos elveszi a speciális kupac legfelső szerződéslapkáját, lerakva azt saját játékostáblájára a teljsítendő
szerződések mezői közül az egyikre. Ha mindkét mező foglalt, vagy az egyik régebbi szerződést cseréli ki az
újra, vagy az újat dobja el; bárhogy is tesz, az eldobott szerződéslapka a speciális kupac aljára kerül.
A játékos bábujával egyet lép a térképen. Ez nem jelent utazásakciót, és magáért a lépésért nem kell fizetnie; az esetleges pluszköltségeket (tevék, pénz) azonban ilyenkor is meg kell fizetni. Ha a játékos bábuja
a lépés után városon vagy nagyvároson áll, oda a normál szabályok szerint lerakja 1 kereskedőállomását.
Fontos: Ha a játékos nem tudja a pluszköltséget megfizetni, nem léphet bábujával.
Megjegyzés: Ilyen pluszlépések révén könnyen előállhat olyan helyzet, hogy egy játékos több kereskedőállomást is lerak egy körben - például kisakcióként teljesít egy szerződést, és az azért járó plusz lépéssel
rálép egy városra, majd pedig normál akciójaként a városból átutazik a szomszédos nagyvárosba.
A játékos elvesz 1 fekete kockát a játéktábla megfelelő részéről. Nyomban dob is a kockával, és utána az lerakja játékostáblájára. A játékosnak még ebben a fordulóban fel kell használnia a fekete kockát - ha nem tesz így,
a forduló végén vissza kell adnia. Fekete kockából nincs túl sok: ha már nincsen egy sem a játéktábla erre
szolgáló részén, hiába járna neki az ikon szerint, a játékos nem vehet el fekete kockát.
A felkiáltójel azt jelzi, hogy az adott bónusz minden forduló elején jár (l. a szabályfüzet 16. oldalán).
Felkiáltójel egyrészt városi bónuszlapkákon, másrészt karakterlapkákon található.

Választásos városi bónuszlapka
Ha egy játékosnak ilyen bónuszlapkás városban van kereskedőállomása, minden forduló elején eldönti, melyik lesz az a város, amelynek a bónuszát megkapja - nem kötelező olyan város bósznuszlapkáját
kiválasztania, ahol van kereskedőállomása.

Városkártyák speciális ikonjai
A kocka eredménye szabja meg, mit kap a játékos.
Példa: Ha a játékos egy 2-es kockáját rakja a kártyára, 1 selymet kap a bankból.
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Ez az ikon lehetővé teszi, hogy a játékos árukat
tevékre, illetve tevéket árukra cseréljen, vagy
pedig pénzt győzelmi pontokra, illetve győzelmi pontokat pénzre cseréljen (a játékosnak így akár negatív
számú győzelmi pontja is lehet).

IKONOK

Mit jelentenek az egyes ikonok?

Ez az a ikon a játékos teljesített szerződéseire utal, amik játékostáblájának megfelelő mezőjén vannak. A játékos nem fizet be semmit a bankba.
Fontos: A kockahelyre lerakott kocka eredménye szabja meg, hogy legfeljebb mennyi teljesített szerződés vehető figyelembe.
1. példa: A játékos lerakja egy 3-as kockáját erre a városkártyára: 3 teljesített szerződésért 6 pénzt kaphat.
Hiába teljesített már a játékos 4 szerződést, a kocka miatt ezek közül csak 3-at vehet figyelembe.
2. példa: A játékos lerakja egy 5-ös kockáját erre a városkártyára: 5 teljesített szerződésért 10 pénzt kaphat.
Azonban a játékos még csak 2 szerződést teljesített, így csupán 4 pénzt kap.

Ez az ikon a játékosnak a térképre már lerakott kereskedőállomásaira utal. A játékos nem fizet be semmit a
bankba. Fontos: A kockahelyre lerakott kocka eredménye szabja meg, hogy legfeljebb hány lerakott kereskedőállomás vehető figyelembe - ha a játékosnak több lerakott kereskedőállomása van, mint a kocka eredménye,
a “felesleg” nem számít, ha pedig kevesebb lerakott kereskedőállomása van, mint a kocka eredménye, csak a
lerakott kereskedőállomásai szerint kap pénzt, győzelmi pontot.
Azaz lényegében ugyanúgy működik, mint a teljesített szerződések ikonja.
A játékos kiválaszt egy olyan várost, ahol van kereskedőállomása, és megkapja az ottani városi bónuszlapka
jutalmát. Ha a játékos több ilyet is választhat, nem választhatja többször ugyanazt a várost.
1. példa: A játékos lerakja egy 5-ös kockáját erre a városkártyára. Ezután kiválaszthat két olyan várost, ahol
van kereskedőállomása, hogy megkapja e városok jutalmát. Két városban (
és
) van kereskedőállomása, így szükségeszerűen ezeket fogja választani, ezek jutalmát kapja meg.
2. példa: A játékos lerakja egy 4-es kockáját erre a városkártyára. Ezután befizethet legfeljebb 4 pénzt, hogy
ugyanennyi olyan kis város jutalmát megkapja, ahol van kereskedőállomása. Csak három városban (
,
és
) van kereskedőállomása, így csak 3 pénzt ad be, majd begyűjti ezek jutalmait.
Amilyen eredményű kockát rakott ide, a játékos annyiszor becserélhet 1 tevét 3 pénzre vagy 1 pénzt 1
tevére; azonban vagy csak tevét ad el pénzért, vagy csak tevét vásárol pénzért.
Példa: A játékos lerakja egy 5-ös kockáját erre a városkártyára. Megteheti, hogy bead legfeljebb 5 tevét, hogy
háromszor ennyi pénzt kapjon, vagy pedig teheti azt, hogy bead legfeljebb 5 pénzt, hogy ugyanennyi tevét
kapjon. Olyat nem tehet, hogy elad 2 tévet, majd vásárol 3-at.
A játékos kétszer annyi pénzt kap, mint amilyen eredményű kockát lerakott ide.
Példa: A játékos lerakja egy 5-ös kockáját erre a városkártyára, és utána elvesz 10 pénzt a bankból.

CÉLKÁRTYÁK

Mire jók a célkártyák?

Mindenkinek 2 célkártyája van, a játék végén ezekert győzelmi pontokat kap. Minden városkártya megnevez két várost
és/vagy nagyvárost. A játékos akkor kap győzelmi pontokat, ha a játék végén ezeken a helyeken van kereskedőállomása. A
célkártyák felépítése mindig ugyanez:
Ez az a két hely, ahol
a játék végén saját kereskedőállomásnak kell lennie.

A térkép, megjelölve az
adott településeket.

Bónuszpontok a játékos célkártyáin megadott települések
saját kereskedőállomásaiért.

Ennyi győzelmi pont jár a
két kereskedőállomásért.

Kétféleképpen szerezhetők győzelmi pontok a célkártyák segítségével:
1. Ha a játékosnak egy célkártya mindkét településén van kereskedőállomása.
2. Ha a játékosnak két célkártyája minél több településén van kerekeskedőállomása.
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CÉLKÁRTYÁK

Mire jók a célkártyák?

1. A játékosnak egy célkártyája mindkét településén van kereskedőállomása.
Ha a játék végén egy játékosnak van olyan célkártyája, aminek mindkét településén van kereskedőállomása, a játékos megkapja a célkártya jobb oldalán feltüntetett számú győzelmi pontot. Ha azonban csak az egyik megadott településen van
kereskedőállomása, éppúgy nem kap győzelmi pontot, mintha egyik településen sem lenne.
Példa: A zöld játékosnak ez a két célkártyája van.
Ez kártya mindkét feltételét teljesítette, mivel
mind Lancsouban, mind Kocsínban van kereskedőállomása, így tehát megkapja a 4 győzelmi
pontot.

A zöld játékos másik célkártyáját ellenben nem teljesetítette: Szumátrán van
kereskedőállomása, Anhsziban azonban nincsen - ezért a célkártyáért nem
kap egy győzelmi pontot sem.

2. A játékosnak célkártyái minél több településén van kerekeskedőállomása.
Ezután kell a célkártyák alsó részén található táblázatot kiértékelni. A táblázat minden célkártyán ugyanaz.
Minden játékos aszerint kap győzelmi pontokat e táblázat szerint, hogy a két célkártyája által
megszabott települések közül hányon van kereskedőállomása. Ha egy településen se, nem kap
pontot; ha mind a négyen, 10 győzelmi pontot kap.
Ha valakinek két célkártyáján van egy közös település, a legtöbb, amit elérhet, 6 győzelmi pont: a táblázat a különböző
településeken lévő kereskedőállomásokat jutalmazza.
Példa:
A zöld játékos célkártyáin négy település van megadva,
ezek közül hármon (Lancsou, Kocsín, Szumátra) van
kereskedőállomása, a negyedikben (Anhszi) nincsen.
Ez 3 különböző települést jelent kereskedőállomással,

vagyis a zöld játékos 6 győzelmi pontot kap.

Fontos: Különböző településel számítanak csak; ha a két célkártyának van közös települése, az itt, a második pontban
csak egyszer számít.
Példa:
A sárga játékos mindkét célkártyáját teljesítette.
Az egyik azt követelte, hogy Moszkvában és
Hszianban legyen kereskedőállomása, a másik
azt, hogy Moszkvában és Kasgárban. Midkét
célkártyáját teljesítette.

KARAKTEREK

Mivel a célkártyák települései közül 3 különbözőben van kereskedőállomása, 6 győzelmi pontot
kap. Moszkva itt csak egyszer számít.

Kik is ők valójában?

Rásidaddín Szinán
Akinél ezt a karakterlapka van, nem dob;
amikor akciót hajtana végre, kockáját egy
tetszőleges oldalára forgatja. Ez a játék során
szerzett fekete kockákra is igaz.
Megjegyzés: E játékos sosem kaphat kompenzációt (l. a szabályfüzet 14. oldalán).
Megjegyzés: A játékosnak továbbra is fizetnie kell, ha foglalt akciómezőre rak kockát,
ahogy az utazás pluszköltségeit is meg kell fizetnie.

Példa: A piros játékos fűszert akar szerezni, ehhez le kell raknia
egy kockáját a fűszerkereskedelem akciómezőjére. A játékos lerakja
oda egy kockáját, amit úgy forgat, hogy a 6-os oldal legyen felfelé,
és utána elvesz 4 fűszert a bankból.
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Matteo Polo
Akinél ez a karakterlapka van,
az a forduló elején megkapja a
fehér kockát, amivel úgy dob,
mint a többi kockájával.
Emellett a forduló elején húz
egy szerződéslapkát a speciális
kupac tetejéről. (L. a megfelelő
ikon magyarázatát a függelék
1. oldalán.)

KARAKTEREK

Kik is ők valójában?

A tabrízi kereskedő
Ebből a lapkából három is van, a játékosszám függvénye, épp melyik használatos,
a másik kettőt még az előkészületek elején vissza kell rakni a dobozba.
4 játékos:
Akinél ez a karakterlapka van, az mindig
kap egy darabot abból az áruból, amiből
egy ellenfele kereskedésakció során vásárol a piacon. Ez
nemcsak a selyemre, fűszerre és aranyra igaz, de még a tevére is. Ellenben a kereskedőért mindig 1 áru/teve jár, függetlenül attól, hogy a másik játékos mennyit kap.
Példa: A zöld játékos lerakja egy 2-es kockáját a selyem akciómezőjére, majd elvesz a bankból 3 selymet. A kék játékos, akinél ott a tabrízi kereskedő, kap a bankból 1 selymet.
3 játékos:
Mint a négyjátékosos változat, továbbá
a tulajdonosa 1 tevét kap akkor, amikor
egy ellenfele hízelgésakciót hajt végre.
2 játékos:
Minden a háromjátékosos változat, továbbá a tulajdonosa 2 pénzt kap akkor, amikor ellenfele végrehajtja az 5 pénz elvételével járó akciót.
Megjegyzés: Az illendőség megkívánja, hogy a játékos, amikor
egy ellenfele akciója következtében kap valamit kereskedője
miatt, mindig hangos szóval köszönetet mondjon.
Kubiláj kán
Akinél ez a karakterlapka van, annak bábuja a játék kezdetén nem Velencén, hanem
Pekingen kezd.
Emellett még szintúgy a játék kezdetén a
játékos lerakja egy kereskedőállomását
Pekingre, méghozzá a 10-es mezőre.

Johannes Caprini
Akinél ez a karakterlapka van, az a térképen
egyik oázisról “átugorhat” bármelyik másikra.
Utazás közben az ilyen oázisugrás egy lépésnek
számít. Ha utazását nem oázison kezdi, előbb
oázisra mozoghat, hogy onnét átugorhasson
egy másik oázisra - persze csak akkor, ha van
elég lépése.
Emellett a játékos minden forduló elején kap
3 pénzt a bankból.
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Berke kán
Akinél ez a karakterlapka van, az
nem fizet akkor, amikor egy már
foglalt akciómezőre rak le kockát.
Fontos: Még Berke kán segítségével sem lehet továbbra sem újabb
kockát lerakni városkártya már
foglalt kockahelyére.
Niccolo Polo és Marco Polo
Akinél ez a karakterlapka van, az
kap egy második bábut, amivel
szintúgy mozoghat a térképen.
Mindkét bábu Velencén kezd.
Fontos: Amikor a játékos utazásakció közben többet lép, lépéseit
megoszthatja a két bábuka között.
Emellett a játékos minden forduló
elején kap 1 tevét.

Wilhelm von Rubruk
Akinél ezt a karakterlapka van, az
a játék kezdetén megkapja a 2 fekete kereskedőállomást, amiket
játékostáblájára, saját kereskedőállomásaihoz rak. Ha a játék során
sikerül a mind a 11 kereskedőállomást leraknia, a játék végén kap
10 győzelmi pontot.
Emellett a játékos nem csupán akkor rak le városra
vagy nagyvárosra kereskedőállomást, ha ott fejezi
be az utazását, hanem akkor is, ha csak keresztülhalad az adott településen.
Megjegyzés: A játékos utazása közben felkereshet
olyan településeket, ahol már járt egyszer, azonban
továbbra is csak egy kereskedőállomása lehet egy
városon, ill. nagyvároson - a fekete kereskedőállomásokat úgy kell tekinteni, mintha a saját színében
pompáznának.

Példa: A sárga játékos az utazásackiót választja,
és 3 lépést mozoghat bábujával. Alexandirából
egy oázisra lép (első lépés), onnét átugrik a Peking melletti oázisra (második lépés), végül
Pekingbe ér (harmadik lépés), ahová lerakja
egy kereskedőállomását.

