
Ra papjai
A játék felépítése,  kellékei  és  szabályrendszere  alapján nagyon hasonló a Ra c.  játékhoz,  az alábbiakban csak a  
különbségeket írom le. 

Először is, mások a játékban szereplő lapkák. A Ra papjaiban előforduló lapkatípusok:

Ra lapkák
piramis lapkák
pap lapkák
pestis lapkák

És ami újdonság, vannak két oldalú lapkák is:

farmer/harcos lapkák
kereskedő/írnok lapkák
magtár/erőd lapkák
piac/könyvtár lapkák
sírkamra lapkák

A játékmenetben is van egy különbség. A korábbi 3 lehetséges akció közül itt csak 2 választható: 

1. Lapka húzása a zsákból

2. Ra bemondása, és licit

De nem választható egy Isten segítségül hívása, mivel itt nincsenek Isten lapkák!

Ha a Lapka húzást választjuk, akkor újdonságot a 2 oldalas lapkák jelentenek, ha ilyet húzunk ki, mi 
döntjük el, hogy melyik  oldaluk legyen felfelé a licit táblán.  Aki ezt később liciten elnyeri, ugyanezzel  
az oldalával felfelé kell, hogy maga elé helyezze.

És itt jelenik meg a Papok szerepe. Minden liciten elnyert Papért felfordítható egy (akár korábban, 
akár akkor szerzett) lapka, de csak akkor, amikor a Papot megszerezzük, később már nem.

A  döntő  különbség  a  pontozásban van.   (Megjegyzés:  negatív  pontja  senkinek  sem  lehet,  ha  0 
pontszámnál mínusz pontot kap valaki, annak marad 0 pontja!)

Az alábbi 4 típust minden korszak végén kiértékeljük:

A. Emberek (farmer, harcos, kereskedő, írnok): 

Akinek  egy fajtából a legtöbb van (de  legalább 2!), az kap  5 pontot (holtverseny esetén mindenki 
megkapja!). Előfordulhat, hogy senkinek sincs 2, ilyenkor senki sem kap pontot.

Plusz akinek mind a 4 fajtából van legalább 1, kap 2 Keresztet

akinek 3 fajtából van legalább 1, kap 1 Keresztet

Ezután mindegyik Ember lapka megy a dobozba! (= kikerül a játékból)

B. Épületek (magtár, erőd, piac, könyvtár):

Komplett épületenként 2-2 pont. Komplett épület = 1 színből 2 db.

Ha mind a 4 színből van legalább 1 komplett épület, az plusz 10 pontot ér.

3 színből van legalább 1 komplett épület, az plusz 5 pontot ér.

Ezek a lapkák a játék végéig játékban maradnak!



C. Papok

Paponként jár 2 pont.

Ezen kívül, ha legalább 3 pap összegyűlik valakinek, az pontozás előtt visszatehet 1 Pestis lapkát a  
dobozba. (Ez a már megszerzett Pestis lapkáktól való megszabadulás egyetlen módja!).

Ezután mindegyik Pap lapka megy a dobozba! (= kikerül a játékból)

D. Pestis lapkák

A Pestis lapkákért mínusz pont jár:

1  lapka > -1 pont

2  lapka > -3 pont

3  lapka > -6 pont

4  lapka > -10 pont

5  lapka > -15 pont

6+  lapka > -20 pont

Az alábbi 3 elemért csak a játék végén jár pont:

E. Piramis

 Minden játékos 1 Piramist építhet a játék során a Piramis és Sírkamra lapkákból, oly módon, hogy a 
legfelső  sorba 1  lapka kerül,  az  alatta  lévő sorba 2,  aztán 3,  4,  és  így  tovább.  Az épülő piramis 
bármikor átrendezhető.

Amelyik játékosnak legalább 4 szintű piramisa van (legalább 10 lapkából áll), az kap 20 pontot!

legalább 3 szintű piramisa van (legalább 6 lapkából áll), az kap 10 pontot!

legalább 2 szintű piramisa van (legalább 3 lapkából áll), az kap 5 pontot!

Ezen felül minden egyes színből, akinek van 4 sírkamrája, az 10 pontot kap.

minden egyes színből, akinek van 3 sírkamrája, az 5 pontot kap.

F. Keresztek

Akinek legalább 4 Keresztje van, kap 20 pontot.

3 Keresztje van, kap 10 pontot.

2 Keresztje van, kap 5 pontot.

Mivel  játékosonként  nincs  szükség  4-nél  több  Keresztre,  elegendő Keresztet  kell  minden játékos 
rendelkezésére  bocsátani  (összesen  mindenkinek jut  4,  mert  20  van a  készletben).  /Magyarul  a  
Kereszt nem fogyhat el azért, mert valaki túl sokat halmoz fel…/

G. Napkövek

Minden napkövön lévő számot össze kell adni, és akinek a legnagyobb ez az összeg, az kap +5 pontot, 
akinek  a  legkisebb,  az  -5  pontot.  Holtversenynél  mindenki  megkapja  a  pontot,  ha  mindenki 
holtversenyben van egymással, akkor mindenki 0 pontot kap.

A játékot a legtöbb pontot gyűjtő játékos nyeri. Holtverseny esetén a legmagasabb értékű napkő 
dönt  .  
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