
Áttekintés
A Gízai Nagy Piramis, melyet Hufu, ismertebb nevén Kheopsz, a Negyedik Dinasztia fáraója épített, az egyetlen az ókor hét csodái közül, amely
túlélve mindent, a mai napig fennmaradt. Ez a piramis a hatalmas temetkezési terület közepén, Gízában épült. Az egyiptomi mérnökök kimagasló
tudásának és az akkori civilizáció erejének segítségével emelkedik az égbe, és még mindig tele van rejtéllyel. 
Egy nagyon fejlett civilizáció szervezése révén rengeteg nyersanyagot kellett az építkezés helyszínére szállítani, hogy Egyiptom minden
szegletéből érkező több ezer férfi végezhesse munkáját.

A JÁTÉK CÉLJA
Minden játékos az egyiptomi birodalom egyik munkafelügyelőjét alakítja, aki a Kheopsz piramis óriási építkezésének nyersanyagkésztletéért
felelős.
A munkafelügyelők kereskedők, közvetítők és kínzók segítségét is igénybe veszik, hogy Egyiptom nagyobb városaiban lévő hajók felöltésre
kerüljenek.
Ezek a hajók Giza irányába hajóznak, amikor is elérik teljes kapacitásukat a szükséges nyersanyagokkal. Azt a munkafelügyelőt, aki a
leghatékonyabban végzi munkáját az építkezésen (azaz 10 győzelmi pontot szerez), maga a Fáraó jutalmazza meg. Ez a munkafelügyelő szerzi
meg azt a kiváltságot is, hogy Ő teheti fel az utolsó kőtömböt (a Pyramidiont) a Piramis tetejére.

Yannick Gervais

SZABÁLYSZABÁLY



TARTOZÉKOK
60 Karakter kártya

185 Nyersanyag jelölő

10 Elosztás kártya

20x Kereskedő
(8x alap)

12x Közvetítő
(4x alap)

12x Kínzó
(4x alap)

13x Különleges
karakter 

 (4x alap)

20 Hajó kártya

3x Lázadás

Megjegyzés: minden alap
kártya alsó részén van egy
szimbólum, a játékos színében

35x Teve 35x Fa 35x Étel

4 Játékos jelölő

4 Kör sorrend jelölő

35x Kő 35x Munkás 10x Szobor

6 Lázadás jelölő

8 Napóra jelölő

8 Telek lapka

12 Kategória jelölő

4x Közvetítő4x Kereskedő 4x Kínzó

2

20 Tárgyaló csapat jelölő

(5 minden játékos színében)

20 Kínzó csapat jelölő

(5 minden játékos színében)

1 Filozófus jelölő



ELOKÉSZÜLETEK

Fontos: A nyersanyagok és a csapatok feltöltése korlátozott. Ha ezek közül bármelyik is
hiányzik, szem előtt kell tartani a hiányt és nem lehet előállítani vagy lehelyezni egy 
telekre, amíg újra nem érhető el. Amikor a pakli lapjai elfogynak, keverjük meg a dobó-
paklit és használjuk új húzópakliként.

Helyezzük a 8 telek lapkát az asztal
közepére, ahogy azt az ábra is mutatja.1

Minden játékos választ egy színt és ab-
ban a színben elvesz: öt tárgyalócsapat
jelölőt, öt kínzócsapat jelölőt és öt alap
karakter kártyát (2x Kereskedő, 1x
Közvetítő, 1x Kínzó, 1x Különleges
(Istennő) karaktert).
Vegyük ki a játékból az összes, nem
használt alap kakarter kártyát és tegyük
vissza a dobozba.

2

 Keverjük meg a többi 40 karakter kár-
tyát és helyezzük le őket képpel lefelé,
közel a telek lapkákhoz.

3

Válogassuk szét a nyersanyagokat és te-
gyük őket különböző halmazokba, közel
a telek lapkákhoz.

4

Tegyük a nyolc napóra jelölőt közel a
telek lapkákhoz.5

Keverjük meg a lázadás jelölőket
képpel lefelé és helyezzük azokat egy
halmazként közel a telek lapkákhoz.

6

Keverjük meg az elosztás kártyákat és
tegyük azokat pakliként képpel lefelé a
telek lapkák közelébe. Húzzunk egy lapot
és tegyük a pakli tetejére képpel felfelé.

7

 Keverjük meg a hajó kártyákat és tegyük
őket pakliként képpel lefelé a telek
lapkák közelébe. Húzzunk öt lapot és
tegyük őket egy sorba, képpel felfelé a
pakli mellé.

8

Helyezzük az összes körsorrend jelölőt
Gízához közel.10

Vegyük el a megfelelő számú kör-sor-
rend jelölőt (két játékos esetén az 1-es és
2-es számú, három játékos esetén az 1-3-
as számú, négy játékos esetén az 1-4-es
számú jelölőket használjuk) és keverjük
meg ezeket képpel lefelé. Minden
játékos elvesz egy körsorrend jelölőt.
Ezt követően mindenki lehelyezi a saját
játékos jelölőjét a Gízán lévő számára,
attól függően, hogy milyen sorrend
jelölőt húzott.

9

1
4

6

5

3

2

999 10

3

7

8

“



111... HHHaaajjjóóókkkááárrrtttyyyááákkkfffeeellltttöööllltttéééssseee
Húzzunk hajó lapokat és tegyük képpel felfelé egy sorba a húzópakli
mellé (lásd az előkészítésnél) addig, amíg 5 lap nem lesz ott. Az
előző körben elvételre nem került hajó kártyák a helyükön maradnak.

Példa: Három hajó kártya van az asztalon. Húzzunk két lapot
és tegyük őket a már lent lévő három mellé.

222... NNNyyyeeerrrsssaaannnyyyaaagggoookkkeeelllooossszzztttááásssaaa
Osszuk el a nyersanyagokat úgy, ahogy az elosztás pakli legfelső
lapján látható. Azok a nyersanyagok, amelyek már elérhetőek a
telkeken, azok maradnak is ott, az előállított nyersanyagokat ezekhez
adjuk hozzá. 
A nyersanyagok elosztása után az elosztás lapot dobjuk el. Húzzunk
egy újabb elosztás lapot és tegyük képpel felfelé a pakli tetejére, ezt
majd a következő körben használjuk.

Példa: Ez az elosztás pakli legfelső lapja. Tegyünk 1 Tevét és 2
Ételt Gízára, 1 Munkást és 1 Szobrot Thébára, 4 Követ Luxorra, 1
Munkást Alexandriára, 2 Fát Kairóra és 1 Tevét Philae-ra. Abu
Simbelre és Karnakra nem teszünk semmit.

333... NNNyyyeeerrrsssaaannnyyyaaagggoookkk kkkööözzzvvveeetttííítttéééssseee
Minden, a telken lévő tárgyaló csapatért a tulajdonosa elvesz egy
(választása szerinti) nyersanyagot a telekről, melyet a sajátjaihoz tesz.

444... KKKaaarrraaakkkttteeerrrkkkááárrrtttyyyááákkk eeelllooossszzztttááásssaaa
Mind az öt alap karekter kártya visszakerül a megfelelő játékoshoz.

Megjegyzés: Az első körben a játékosok már megkapták a lapjaikat
az előkészületek alatt.

Keverjük össze a húzópakli és a dobópakli lapjait, tegyük őket egy
pakliba, hogy 40 lapunk legyen, majd osszunk minden játékosnak 4
lapot képpel lefelé. Jelen esetben minden játékosnál 9 karakter kártya
van, melyeket ebben a körben használhat.

Fontos: Az a játékos, akinek Thébán egy kínzócsapata van, egy
plusz karakter kártyát kap.

555... TTTeeerrrüüüllleeetttaaakkktttiiivvvááálllááásssaaa
A játékosok a játékossorrend (vagyis a Gízán lévő játékos jelölők) szerint
választanak egy telket, ez a telek aktiválásra és befejezésre is kerül. Miután
minden játékos választott egy telket, megismételjük a kiválasztást, hogy
minden játékosnak két aktivált telke legyen. Ez a fázis ezzel befejeződött.

Megjegyzés: A 7. oldalon találhatóak meg a 2 játékos verzióra vonatkozó
változások.

A JÁTÉK MENETE

A játék több körön keresztül tart. Egy kör nyolc fázist tartalmaz.

1. Hajó kártyák feltöltése 5. Telek aktiválása / befejezése 
2. Nyersanyagok elosztása 6. Körsorrend állítása
3. Nyersanyagok közvetítése 7. Hajó feltöltése
4. Karakter kártyák elosztása 8. A kör vége

+
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Példa: A tárgyaló csapat az Alexandriában lévő piros jáékoshoz
tartozik. Két munkás és egy fa nyersanyag van ezen a telken, így a
piros játékos elvehet egy munkást, vagy egy fát. Úgy dönt, elvesz
egy fát, melyet a készletéhez tesz.



A. Egy telek aktiválása
A játékos kiválaszt egy napóra nélküli telket az aktiváláshoz.

Megjegyzés: Két vagy három játékos esetén nem minden 
telek kerül aktiválásra

Fontos: Néhány teleknek aktiváláskor különleges képessége van. 
Ezek a képességek a 8. oldalon részletesebben is megtalálhatóak.

B. Karakter kártyák kijátszása
Minden játékos, kezdve azzal, aki aktiválta a telket (és az óramutató 
járása szerint folytatva), kijátszhat egy karkater kártyát erre a telekre, 
vagy passzolhat is.
Amikor újra a játékos kerül sorra, kijátszhat egy újabb karakter 
kártyát (akár más típusból is) erre a telekre, vagy passzolhat ismét.
Az a játékos, aki passzolt, már nem játszhat ki erre a telekre lapot az 
adott körben. 

Egy karakter cserélye

Az a játékok, aki passzolt és egyetlen lapot sem helyezett le a telekre, 
eldobhat egy karaktert a dobópaklira és húz egy új lapot. 

Fontos: Ha egy játékos speciális karakter kártyát játszik ki, annak 
hatását azonnal végre kell hajtani. A különleges kártyák áttekintése 
a 8. oldalon található.

Fontos: Ha egy játékos, Istennő kártyát játszik ki, azonnal válasz-
tania kell egy kategóriát (befolyás, tárgyalás, vagy alkudozás) 
és le kell helyeznie a megfelelő jelölőt a kártyára. 

Amikor már minden játékos passzolt és nem játszik ki a telekre több 
lapot, a telek befejezésre kerül.

Fontos: Néhány teleknek különleges képessége van, amikor egy bi-
zonyos kártya kerül kijátszásra. A telkek képességéről a 8. oldalon 
olvashatsz.

C. Kártyák végrehajtása
A telek aktiválás alatt kijátszott minden karakter kártya most végre-
hajtásra kerül a következő sorrendben:

1. Lázadás
2. Kínzás: kínzócsapat bevetése
3. Tárgyalás: tárgyalócsapat bevetése
4. Kereskedés: nyersanyagok gyűjtése

A kártyák hatásai részletesen:
1. Lázadás
Vegyél el annyi lázadás jelölőt a készletből, amennyi a kijátszott lá-
zadás lapok száma és tedd ezeket a jelölőket a telekre képpel felfelé.

Megjegyzés: Az áttekinthetőség érdekében megteheted, hogy 
minden kijátszott lázadás lap után egy lázadás jelölőt képpel 
lefelé leteszel a telekre. Amikor a telek végrehajtásra kerül, 
fordítsuk a jelölőket képpel felfelé.

Határozzuk meg a lázadás mértékét a lázadás jelölőkön lévő értékek 
összeadásával.Minden játékos megszámolja a telekre kijátszott 
kártyáinak befolyáspontját, úgy, hogy összeadja a befolyás szimbólum 
(        ) mellett lévő számokat.
Ha egy játékos teljes befolyáspontja kevesebb, mint a lázadás értéke, 
akkor el kell dobnia minden lapot, amit a telekre játszott ki. Ezeknek 
a lapoknak többé nincs hatásuk ebben a telek befejezésben.

Megjegyzés: A ”Stone wrtiter” és a ”Slave driver” különleges 
kártyák hatásai eldobáskor érvénytelenné válnak. Nem hasz-
nálhatod a ”High Priest”-et, ha eldobod.

A legtöbb befolyással rendelkező játékos kezeli a lázadást, majd a 
közös pakliból megkapja a telekre rakott lázadás jelölőn feltöntetett 
nyersanyagokat. Döntetlen esetén senki sem kap nyersanyagokat. 
Miután a lázadás kártyák megoldásra kerültek, a felfordított lázadás 
jelölőket megkeverjük a többivel együtt és egy új, lefordított kupacot 
képezünk belőlük.

Példa: Luxor befejezésre került. A kék és a sárga játékos egy lá-
zadás kártyát játszott ki, így két lázadás jelölőt kellett húzni. A telek 
teljes lázadás értéke 13. A piros játékosnak csak 9 befolyáspontja 
van, így el kell dobnia a kijátszott lapjait. A sárga játékosnak 14 
befolyáspontja van, ezért neki nem kell eldobnia a lapjait. A kék 
játékosnak van a legtöbb befolyáspontja, amiért kap egy munkást és 
egy fát a közös készletből.
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Megjegyzés: A lapokat képpel felfelé tegyétek le az asztalra, így 
minden játékos láthatja azokat. A lapokat egymásra is lehet tenni, de a 
lapokon lévő értékeknek látszódniuk kell. Ez könnyebbé teszi a teljes 
pontszám kiszámítását minden kategóriában.



2. Kínzás: kínzócsapat bevetése
Minden játékos megszámolja a telekre kijátszott (és még ott maradt)
kártyáinak befolyáspontjait, úgy, hogy összeadja a befolyás szimbólum
mellett lévő számokat.(       )               A legtöbb befolyásponttal rendelkező
játékos letesz egy kínzócsoport jelölőt a telekre. Ezt csak akkor teheti
meg, ha a befolyáspontjainak száma egyenlő, vagy nagyobb, mint a
telken feltüntetett minimum befolyáspont.

Döntetlen esetén senki sem helyez le jelölőt.

Megjegyzés: Amikor egy kínzócsapatot helyezünk a telekre, a már
ott lévő kínzócsapatok visszakerülnek a tulajdonosukhoz. Nem
lehet két kínzócsapat egy adott telken. A kínzócsapat előnye az
alábbi fázisokban évényesül: 7: Hajók feltöltése és 8: A kör vége.

3. Tárgyalás: tárgyalócsapat bevetése
Minden játékos megszámolja a telekre kijátszott (és még ott maradt)
kártyáinak tárgyaláspontjait, úgy, hogy összeadja a tárgyalás szimbó-
lum mellett lévő számokat(        ). A legtöbb tárgyalásponttal rendelke-
ző játékos hozzá tehet egy tárgyalócsapat jelölőt a telekre. Ezt csak
akkor teheti meg, ha a befolyása azonos, vagy nagyobb, mint a szük-
séges minimum tárgyaláspont a telken.

Döntetlen esetén senki nem helyez le jelölőt.

Megjegyzés: Amikor egy tárgyalócsapatot helyezünk le a telekre,
az itt lévő tárgyalócsapat visszakerül a tulajdonosához. Nem lehet
két tárgyalócsapat ugyanazon a telken. 

A tárgyalócsapatot a 3. Nyersanyagok közvetítése fázisban használ-
juk.

Példa: Abu Simbel befejezve. A piros játékos-
nak van a legtöbb, összesített tárgyaláspontja,
de nincs meg a telekhez szükséges minimum
tárgyaláspontja. A kék tárgyalócsapat marad a
telken, azt nem vesszül el onnan.

4. Kereskedés: nyersanyagok gyűjtése
Minden játékos megállapítja az alkupontjait a (megmaradt) kártyái
szerint, amelyeket erre a telekre játszott ki, úgy, hogy összeadja az
alkudozás szimbólum mellett lévő számokat (                                         ). A legtöbb alku-
ponttal rendelkező játékos megkapja a telken lévő összes nyersanyagot. 
Ezt csak akkor teheti meg, ha a befolyása azonos, vagy nagyobb, 
mint a szükséges minimum alkupont a telken. Döntetlen esetén 
senki sem kap nyersanyagot.

Példa: Karnak befejezve. Mivel a piros és a
sárga játékosnak is 6 alkupontja van, senki sem
kapja meg a jelölőket. Ezek a nyersanyagok a
telken maradnak, de a következő körben elvehe-
tőek lesznek.

D. Kártyák eldobása
Az aktivált telken lévő összes kártyát eldobjuk, melyeket már nem
használunk ebben a körben. Tegyünk egy napóra jelölőt a befolyás
ikonokra, így jelölve, hogy más játékos már nem aktiválhatja ebben a
körben ezt a telket.
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Példa: Theba befejezésre került. A
kék játékosnak 7 befolyáspontja van.
Neki van a legtöbb befolyáspontja,
mert elérte a telken lévő minimum
befolyáspontot. Eltávolítja a kínzó-
csapatot a telekről és helyette letesz
egy kínzócsapatot a saját színében.

Megjegyzés: Ha nem veszünk el nyersanyagot, mindegyik ott
marad a telken, így a következő körben ismét elvehetőek lesznek.



6. Körsorrend beállítása
Beállítjuk a körsorrendet a körsorrend jelölők alapján, melyeket a
játékosok Gizánál választottak ki. Az „1”-es játékos lehelyezi a já-
tékos jelölőjét az első helyre a telken, és így tovább. Azok, akik még
nem játszottak ki kínzó kártyát és így nem kaptak körsorrend jelölőt,
megtartják a jelenlegi pozíciójukat a sorrenden belül.

Megjegyzés: Ha Giza nem kerül aktiválásra ebben a körben, a
körsorrend nem változik, hanem azonos marad.

7. Hajók feltöltése
A körsorrend (tehát a Gizán lévő jelölők sorrendje) szerint a játéko-
sok hajókat tölthetnek fel. A játékos a körében egy hajót tölthet fel:
visszateszi a szükséges nyersanyagot a közös készletbe, elveszi a
hajó kártyát és képpel lefelé maga elé teszi.

Egy hajó feltöltése után a sorrend szerinti következő játékos feltölthet
a megmaradt hajókból egyet. Ez addig folytatódik, amíg minden hajó
feltöltésre nem kerül, vagy már egy játékos sem akar hajót feltölteni.

Megjegyzés: A feltöltött hajó kártyák képpel lefelé maradnak a
játék hátralévő részében. A játékosok megnézhetik azokat, de azt
nem mutathatják meg a többi játékosnak.

Fontos: A szobor nyersanyag bármilyen típusú nyersanyag-
ként használható hajó feltöltésekor.

A telkeken lévő kínzó csapatok használhatóak a szükséges nyersanyag
közös készletből való elvételére. Minden kínzó csapatot körönként
csak egyszer használhatunk erre a célra.

Amikor egy játékos éppen hajót tölt fel, el kell döntenie, egy, vagy több
kínzócsapatot használ nyersanyagok elvételére. Minden kínzócsapatot
használhatunk egy nyersanyag közös készletből való elvételére. Ennek
a nyersanyagnak azonosnak kell lennie a telken előállítható nyersanya-
gok egyikével (a telek lapka jobb felső sarkában látható), ahol a kínzó
csapat jelen van. Ezeket a nyersanyagokat azonnal fel kell használni
egy hajó feltötléséhez, így azonnal vissza is kerülnek a közös készletbe.

Példa: A kék tölt fel éppen hajót. Vannak kínzó csapatai Gizán és
Cairon, és a következő nyersanyagok a saját készletében: 
1 teve, 1 szobor, 2 kő és 1 munkás. Használ egy kínzót egy teve el-
vételére a közös készletből és feltölti ezt a hajót (a szobrot ételként
használva). Visszateszi a 6 nyersanyagot a közös készletbe, elvesz
egy hajót és képpel lefelé maga elé teszi.

8. A kör vége
Minden játékos titokban megszámolja a hajó kártyáin lévő győzelmi
pontjait. Ha valakinek 10 vagy több győzelmi pontja van, megmutatja
azt és a játéknak vége. Ha még senkinek sincs meg a 10 pont, egy új kör
kezdődik.

Minden nyersanyag és csapat az adott telken marad, de a napórákat
elvesszük a telkekről, így a telkeket újra aktiválni tudjuk az új körben.
Minden, kézben lévő karakter kártya a dobópaklira kerül. Az új kör az
1. fázissal kezdődik.

Variációk: egy hosszabb játékhoz 12 vagy 15 győzelmi pontot
kell szerezni, vagy amíg minden hajó fel nincs töltve.

A JÁTÉK VÉGE
A 10 vagy több győzelmi ponttal rendelkező játékos megnyeri a játé-
kot. Ha több játékosnak is van 10 vagy több pontja, a legtöbb ponttal
rendelkező játékos győz. Döntetlen esetén az a játék nyer, akinek a
legtöbb karakter kártyája van.
Ha még mindig döntetlen az állás, a legtöbb hajó kártyával rendelkező
játékos nyer, de ha még így is döntetlen van, a körsorrendben előrébb
álló játékos győz.

SZABÁLYOK 2 JÁTÉKOS ESETÉN
2 játékos esetén a következő szabályok lépnek érvénybe:
• Csak 3 telek kerül aktiválásra minden körben
 • A körsorrend szerinti első játékos aktiválja az első telket
 • A körsorrend szerinti második játékos aktiválja a második telket
 • Végül az első játékos aktiválja az utolsó telket
• Ha lehetőség van rá, minden játékosnak legalább egy lapot ki kell

játszania minden aktivált telekre
• Egyik játékos sem játszhat ki ötnél több kártyát egy telekre
• Az „Egy karakter cseréje” lehetőség (lásd 5. fázis) nem alkalmazható
•  Ha Giza nem kerül aktiválásra a körben, a második játékos lesz az új

kezdőjátékos a következő körben
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Példa: A piros játékos kijátszott egy kínzót Gizánál, és elvette
az „1”-es körsorrend jelölőt. Más játékos nem játszott ki kínzót
erre a telekre. Az új körsorrend így néz ki: Piros-Kék-Sárga.

Fontos: A telkeken a legtöbb kínzó csapattal rendelkező játékos kap 1
győzelmi pontot, melyet hozzáad a többihez (csak erre a körre
vonatkozik, hogy meghatározzuk, vége van-e a játéknak, vagy sem).
Döntetlen esetén nem osztunk ki győzelmi pontot.



A KÜLÖNLEGES KARAKTEREK ÁTTEKINTÉSE
Istennő (alap kártya)
Tegyünk egy kategória jelölőt a kártyára.
Ezen kártyának 6 lesz az értéke a kategóriá-
ban ezen a telken.

Főpap
Vedd vissza a kezedbe az egyik lehelyezett karakter
kártyádat a kártyák végrehajtása végén. 
Megjegyzés: Lehetőség van egy különleges karakter
kártya kézbe vételére is.

Bandita
Dobj egy bármely játékos által erre a telekre lerakott
karakter kártyát és tedd a dobópaklira.
Megjegyzés: Ha ily módon egy lázadás kártyát dobunk
el, lázadás korong nem kerül lehelyezésre a telekre.

Őrző
Dobj el egy bármely játékos által erre a telekre lerakott
karakter kártyát és tedd a dobópaklira VAGY tegyél
vissza a telekről egy csapat jelölőt a tulajdonosához.
Megjegyzés: Ha ily módon egy lázadás kártyát dobunk
el, lázadás jelölő nem kerül lehelyezésre a telekre.

Vezír
Vegyél el egy erőforrást a telekről.

Tolvaj
Távolítsunk el egy, a telekre már kijátszott keres-
kedő kártyát, és tegyük a dobópaklira.

Filozófus
Megduplázza bármelyik, a telekre előzetesen lehelyezett
kártya hatását. Azonnal választanod kell, melyik kártya
hatását akarod megduplázni. Tegyél egy filozófus jelölőt
a kiválasztott kártyára. Megjegyés: Lehetőség van egy
másik játékos által kijátszott különleges kártya, vagy
karakter kártya választására is.

Rabszolga felügyelő
Eggyel csökken az ellenfelek által erre a telekre letett
kártya minden értéke (befolyás, kereskedés, alkudozás).

Kővéső 
A telken a szükséges minimum értéket 3-mal növeljük
meg VAGY cseréljünk ki 2 nyersanyagot egy másik
telken lévő két nyersanyaggal. (Ha csak egy nyersanyag
van egy telken, csak egyet lehet cserélni).

Politikus
Tegyél egy általad választott nyersanyagot a közös
készletből a telekre és húzz egy új karakter kártyát.

A TELKEK HATÁSAINAK ÁTTEKINTÉSE
Giza
Ha egy játékos egy kínzót játszik ki a telekre, azonnal
választ egyet az elérhető körsorrend jelölőkből.
Megjegyzés: Minden játékos csak egy körsorrend jelölőt
vehet el.

Abu Simbel
A telek befejezése után minden játékos (még azok is,
akik nem is játszottak ki lapot erre a telekre) keres-
kedhet három munkás nyersanyaggal egy szoborért
cserébe, a közös készletből.

Thebes
A „karakter kártyák elosztása” fázis alatt annak a já-
tékosnak, akinek van egy kínzó csoport jelölője ezen
a telken, kap egy újabb karakter kártyát.

Luxor
Az első játékos, aki olyan lapot játszik ki erre a
telekre, amelyen Ankh szimbólum (    )van, húz egy
lapot.

Alexandria
Mindig, amikor egy játékos olyan lapot játszik ki erre
a telekre, amelyen Ankh szimbólumot (    )van, elvesz
egy általa választott nyersanyagot a közös készletből.

Cairo
Az első játékos, aki olyan lapot játszik ki erre a telekre,
amelyen Ankh szimbólum (     ) van, választhat egy telket,
amelyikről az egyik csapat jelölő visszakerül a tulajdosához.

Philae
Minden lázadás jelölő értéke ezen a telken 2-vel
megnő. Megjegyzés: Ha nem került lázadás kártya
kijátszásra, a lázadás lépést kihagyjuk.

Karnak
A telket aktiváló játékos húz egy hajó kártyát és képpel
felfelé maga elé helyezi azt. Ő az egyetlen játékos, aki
feltöltheti ezt a hajót. Megjegyzés: Ha ez a hajó még
nincs feltöltve a kör végén, a hajót el kell dobni.
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