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Oázis
Alan R. Moon és Aaron Weissblum játéka

3-5 Játékosnak
10 éves kortól

A Góbi sivatag Mongólia 30%-a, és hasonlít a Szaharához. A Góbi sivatagban azonban az
éghajlat mérsékelt, nem úgy, mint a Szaharában és nincsenek pl. homokviharok, h az emberek
élete még nehezebb legyen. Viszont vannak magas hegyek, sok fa, végtelen Sztyeppe, számos
Oázis és sok vadon élő állat, főképp teve és ló. De nagyon nehéz vizet találni a sivatagban és 
ezért az emberek ősidők óta Oázisokat létesítettek, ahol a Növényzet és Környezet
megengedte.
A nagyobb Oázisokban laknak Nemesek, Arisztokraták, Kereskedők, Szerzetesek és
Pásztorok, akik mindannyian megpróbálják a legnagyobb hatalmat elérni.

Játékötlet és Játékcél

A Játékos, mint egy mongol törzs vezetője, megpróbálja a legnagyobb befolyást kivívni az 
országban. Aki a legügyesebb, az lóval felderíti a termékeny Sztyeppét, Oázisban Kutat épít,
szent kövekből Ovoo1-kat épít, a Tevekaravánját áruval látja el, a végén így az övé a legtöbb
pont és győzött.
A Játék végén a Játékosok megkapják a pontjaikat a megszerzett és felépített Táj - és
Értéklapok után. A jó ajánlat tétel és annak elfogadása az építéshez a titka az Oázisban való
győzelemnek.

1 Az „Ovoo” egy szent Kőhalom, ami Mongóliában sok úton található. Az Utazók mindig tesznek még egy követ
hozzá és a halmot 3x körbe járják, mielőtt az útjuk folytatnák.
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Játék alkotó elemei

1 db Játéktábla

88 Tájlap

34 Oázis 34 Sztyeppe 20 Kősivatag
54 Kártya

100 Teve

20 db minden színből

62 Értéklap

5 Ranglap
14 Áru 12 Kút 16 Ló 20 Ovoos

1 Nemes, 2 Arisztokrata, 3 Kereskedő, 4 Szerzetes, 5 Pásztor

20 Játékfigura

Minden színből 4-4 db

Érték keret

Teve ösvény

Kősivatag 
bonusz mező

Sztyeppe
bonusz mező

Sztyeppe
terület: ilyen
helyen kell
az első 
Sztyeppe
lapot lerakni

Oázis Terület:
ilyen helyen kell
az első Oázis 
lapot lerakni

Oázis bonusz mező
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A Játék előkészületei

A játékmezőt az asztal közepére helyezzük. Minden Játékos megkapja a 4 Játékfigurát és 20
Tevét a választott színből. 
7 oszlopba tornyozzuk a lapokat:
Tájlapokat: (négyzet): Oázis, Sztyepp,Kősivatag
Értéklapokat (téglalap): Áru, Kút, Ló, Ovoo

A Kártyákat össze kell keverni és 5 lapot kiosztani minden Játékosnak. A Játékosok NEM
nézhetik meg a kártyájukat, és lefektetik maguk elé képpel lefele. A maradék kártyákat a
Játéktábla mellé fektetjük egy Húzó pakliba, szintén képpel lefelé.
Majd a Ranglapokból a Játékosok számának megfelelően választjuk ki:
3 Játékosnál az 1-3 számú lapokat,
4 Játékosnál az 1-4 számú lapokat,
5 Játékosnál mindent.
A megmaradt Ranglapok nem játszanak a játékban. Összekeverjük a Ranglapokat, és minden
Játékosnak osztunk 1-t.
A Játékosok maguk elé teszik a Ranglapot.

A Játék menete

A Játék Körökből áll. A Kör elején minden Játékos felajánlja 1 v több Kártyáját.
Aztán a Játékosok meg keresik Ranglapjuk szerinti sorrendben a legjobb ajánlatot. Aki tehát
az Ajánlat fázisban a legjobb ajánlatot teszi, annak lehetősége lesz a következő körben
Nemessé lenni, és elsőként az Ajánlatok közül választani. A megkapott Tájlapokat fel kell
használni a Játéktáblán. Az Érték lapokat gyűjteni kell, mert a játék végén az értékeléskor 
szorzóként szerepelnek.

Minden Kör az alábbiak szerint zajlik:

1. A kezdőaz, aki a „Nemes”-sel van /Ranglap 1/, majd minden Játékosnak sorban egymás
után kell egy Ajánlatot tenni. Minden Ajánlat 1-3 kártyából áll. Először tehát a Nemes ajánl 
fel 1-3 kártyát, majd az Arisztokrata (Ranglap 2), utána a Kereskedő (Ranglap 3) és így
tovább.

Ajánlat

Az Ajánlatot tevő Játékos a saját paklijából felüti a 
legfelső kártyáját, és képpel felfelé az asztalra 
helyezi.
Majd lehetősége van arra, haz Ajánlatát 1 v 2
további kártyával megemelje, ha ezt nem teszi
akkor 2 Kártyát húzhat a Húzó pakliból. Ha tovább
megy, akkor 2. Kártyánal megint dönthet úgy, h
még 1 Kártyával megemeli az Ajánlatát, vagy
inkább megáll, és húz 1 lapot. Ha az Ajánlata végül
3 Kártya lesz, akkor nem húzhat egy új Kártyát sem
magának.
A Húzott kártyát a Játékos a saját paklija ALÁ
teszi, nem a tetejére!

1 Kártyát húz

2 Kártyát húz

Nem húz Kártyát
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Figyelem: Minden játékosnak az új Kör kezdetén rendelkeznie kell legalább 1 Kártyával! Azaz
ha egy Játékosnak már csak 3 Kártya van a paklijában, akkor csak 1 vagy 2 lapot ajánlhat fel,
hármat nem!

Amikor a Húzó pakli elfogyott, akkor az addig elhasznált lapokat össze kell keverni és új
Húzó paklinak lerakni.

2. Mindenki ajánlata az asztalon fekszik, a Nemes választ az ajánlatokból először, h melyiket 
szeretné elfogadni. Nem szabad a saját Ajánlatát kiválasztania. A Nemes odaadja annak a
Játékostársának a Ranglapját, akinek az Ajánlatát elfogadta.
És a Játékostárs ezt maga elé lefordítva leteszi.
Kicseréléskor a Nemes fogja a kiválasztott Ajánlat Kártyáit, és véghez viszi a Kártyán jelzett
akciókat. (Lapok lerakási szabálya a következő oldalakon található)

A Kártyák:

Figyelem: A téglalap alakú Érték lapokat (Áru, Kút, Ló, Ovoo) minden játékos rejtve őrzi.
Azokat a tulajdonosa bármikor megnézheti, úgy h a Játékostársak ne lássák.

A Játékos szabadon dönthet, h milyen sorrendben váltja be a Kártyákat. Miután minden
Kártyát (1 v 2 v 3) beváltott, a Kártyákat rárakja a dobott paklira.

Teve: A játékos 2 v 3 tevét
állít (amennyi a Kártyán
van) a teveösvényre

Oázis: A játékos vesz 2
Oázis lapot, és a
játéktáblára helyezi

Sztyeppe: A játékos húz 2
Sztyeppe lapot, és a
játékmezőre fekteti.

Kút: A játékos húz 1 Kút
lapot, és lefordítva maga
elé fekteti

Ló: A játékos húz 1 v. 2
Ló lapot, (amennyi a
Kártyán van), és
lefordítva maga elé fekteti

Kősivatag:A játékos vesz 1
Kősivatag lapot, és a 
játéktáblára rakja.

Áru: A játékos vesz 1 v 2
(amennyi a Kártyán van),
Áru lapot és lefordítva maga
elé teszi

Ovoo: A játékos húz 2
Ovoo lapot, és lefordítva
maga elé fekteti

3 kártya: A játékos húz 3
Kártyát a Húzó pakliból,
és anélkül h megnézné a
saját paklija alá teszi
őket.
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3. A Arisztokrata kiválaszt egyet magának a megmaradt Ajánlatokból, (kivéve a sajátját!). A
Ranglapját annak a Játékostársának adja, akinek az ajánlatát elfogadta, és Ő maga elé 
lefordítva helyezi ezt. Cserébe elveszi a kiválasztott Ajánlatot és beváltja a Kártyákat.

4. A Kereskedő ugyanúgy jár el, mint a Nemes és az Arisztokrata. Ha már csak a saját
Ajánlata van az asztalon, (ami a 3 személyes játéknálfordulhat elő), akkor azt veszi el. Ekkor
megtartja a saját Ranglapját és a következő körben is ő lesz a Kereskedő.
3 személyes játéknál a 7. lépéssel folytatódik a Játék.

5. A Szerzetes kiválaszt egyet a megmaradt Ajánlatokból (Ő sem választhatja a sajátját,
kivéve, ha az az utolsó megmaradt Ajánlat). Odaadja a Ranglapját annak, akinek az Ajánlatát
elfogadta, és ő maga elé lefordítva teszi a Ranglapot. Aztán a Kártyákat beváltja, az akciókat
végrehajtja.
4 játékos esetén a 7. lépés jön.

6. A Pásztor fogja az utolsó Ajánlatot (ez lehet a sajátja is). Odaadja a Ranglapját az Ajánlat
tulajdonosának és az maga elé teszi lefordítva. Aztán veszi a kiválasztott Ajánlatot és beváltja
a Kártyáit.

7. Minden Játékos megfordítja a saját Ranglapját úgy, h a sorrend a következő körre látható 
legyen.
A Nemes bonuszként kap egy szabad Akciót. Ez azt jelenti, h neki lehetősége van egy
Tájlapot, (Oázis,Sztyeppe vagy Kősivatag lapot) vagy egy Tevét a Játékmezőre helyezni.

Ezután egy új kör kezdődik, az új Nemes kezd, tesz egy ajánlatot, és aztán a többi ugyanúgy,
mint az 1-7 pontban.

A Tájlapok lehelyezése

Az Oázis, Sztyeppe és Kősivatag lapok lerakásánál az alább következő szabályokat kell 
figyelembe venni.
A Lapokat a Játékmező minden szabad mezőjére le lehet rakni, a következő korlátozásokkal:

Az első Oázis lapot a játékosnakaz Oázis terület egy szabad
mezőjére kell tennie, úgy h aJátékmező külső széléhez illeszkedjen
vagy egy Oázis bonusz mezőhöz.

Az első Sztyeppelapot a játékosnak a Sztyeppe terület egy szabad
mezőjére kell tennie, úgy h határos legyen a Teveösvénnyel vagy 
egy Sztyeppe bonusz mezővel.

A Kősivatag lap elhelyezése bárhova lehetséges.



Fordította D-É&E 6

A Lapot nem szabad vízszintesen vagy függőlegesen határos azonos lapokhoz fektetni, ha az 
már egy Játékostárs tulajdona.
Az első lehelyezett lap után minden játékos a saját bábuját a letett lapra állítja.Ezzel jelezve,
h ez a terület az Ő birtoka. Ez a terület növelhetőúgy, h a tulajdonosa azonos típusú
Tájlapokat vízszintesen v függőlegesen hozzá illeszt. Csak átlóban határos lapok, területek
nem számítanak terület összekötésnek, ez két különböző terület.

Minden új lappal tud a Játékos egy új területet nyitni.

A Játékosnak nem szabad úgy letenni a lapját, h egy Játékostárs területének ugyanolyan
Tájlapjával közvetlenül szomszédos legyen. Ugyanígy nem lehet a Játékosnak 2 saját
ugyanolyan táj területét egy naggyá összekapcsolni.

A Játéktáblán vannak saját Tájmezők nyomtatva (Oázis, Sztyepp, Kősivatag). Ezek bonusz
mezők, nem kell rájuk Tájlapokat fektetni. Ezek ahhoz a Játékoshoz tartoznak, aki ezeket
tulajdonába vette, mint egy normál Lapot azon a Tájon.

A Játékos a területek minden kombinációját elkezdheti, és a 4 játékfiguráját azokon kell
szétosztania. Ha megnyit egy ötödik területet, akkor egy saját Játékfigurát egy másik saját
területről elvehet, (ezzel azt szabadon hagyva), és az ötödikre állíthatja.

Például:
A kék nem tehet egy Oázis lapot
vízszintesen vagy függőlegesen 
határosan a piros oázis területéhez.

A pirosnak van 2 Oázis területe. Kap
egy további Oázis lapot, és azt nem
fektetheti le úgy, h a 2 területét
összekösse.

A Játékos bármely lapját közvetlenül
határosan leheti egy másik Játékos
területe mellé, amíg a lapja másfajta
Tájlap, nem azonos.

1 Terület 2 Különböző terület
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Az olyan Terület, amire nincs Játékfigura állítva, egyik
Játékoshoz sem tartozik. Ezt egy tetszőleges játékos 
elfoglalhatja, legalább egy ugyanolyan típusú Lap
lehelyezésével. (És a lapra egy saját Játékfiguráját kell
tennie.) Ez érvényes a bonusz mezőkre is. Nem elegendő 
csak egy Játékfigurát helyezni arra a Lapra ill. Területre.
A Játékosnak minden esetben egy ugyanolyan típusú
Lapot kell ehhez a Laphoz ill. Területhez illesztenie.

A Tevék elhelyezése

Ha Teve Kártyát választ a Játékos, akkor tetszőlegesen állíthatja a megfelelő számú saját 
Tevét a Teveösvény szabad helyeire. A Tevéket nem kell egymással szomszédosan állítani. A
Játék végén adhat majd pontokat, de csak a legnagyobb összefüggő(ami vízszintesen vagy
függőlegesen kapcsolódik.) saját teveterületen levők.

Tevét a Játékosa közvetlenül egy másik Játékos Tevéje
mellé állíthat.

A Teveösvény melletti Lapokra Teve nem kerülhet.

Ha a Játékosnak minden Tevéje a Játékmezőn van és kapott 
egy további Teve kártyát, akkor a megfelelő számú Tevét
át kell helyeznie.

Figyelem: Csak Tevét lehet a Teveösvényre helyezni, Tájlapot nem lehet oda tenni!

A Játék Vége

A Játék vége annak a körnek a végén van, amelyikben a következő esetek közül valamelyik 
bekövetkezik:
- A 3 féle Tájlap valamelyikéből az utolsó is lekerült a Játékmezőre.
- A Teveösvény utolsószabad mezőjéreis Teve került.

A Játékosok most összesítik a pontjaikat. Akinek a legtöbb pontja van az nyert. Döntetlen
esetén az nyer, akinek a Játék végén a Ranglapja kisebb számú volt.

Kék lehelyez egy Kősivatag lapot a 
gazdátlan Kősivatag Terület mellé, és
a Sztyeppe területét feladva, a bábuját
is áthelyezi ide.

Zöld megszerzi a terület tulajdonjogát
úgy, h egy Sztyeppe lapot a Sztyeppe
terület mellé illeszt és bábuját rárakja.



Fordította D-É&E 8

Teve

Minden Játékos megszámolja a Tevéit a saját legnagyobb összefüggő Teveterületén. Majd az
összegyűjtött Áru lapjai számával megszorozza azt. Ha a Játékosnak nincs Áru lapja, akkor 0 
pontot kap.

Oázis, Sztyepp, Kősivatag.

Minden Játékos számolja össze az általa elfoglalt különböző Táj területeit, majd szorozza meg 
a megfelelő Értéklapja darab számával.(Ha ugyanolyan típusú területből több is van, akkor 
azok száma összeadódik.)

Kéknek van 2 Teve területe, a nagyobbikon 6 Teve található. És van 3 db Áru
Értéklapja is, amit megszorozva a Tevék számával összesen 18 Pontot eredményez
a Kéknek.

Oázis x Kút

Sztyeppe x Ló

Kősivatag x Ovoo

= Oázis pont

= Sztyepp Pont

= Kősivatag pont.


