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✘  A játékosok összeállítják a játékfelület kiinduló alakzatát a kereszt 

alakban összeilleszthetô 4 fôútból. A kereszt alakban összeállított 

utak meghatározzák a játékfelületet és a játékfelület keretét. 

A kereszt alakú kiinduló mezôkön szaggatott vonalakkal összekötött 

körök láthatóak, ezek a központi mezôk. A központi mezôket sivatag 

veszi körül, de vannak olyan mezôk is, melyek oázissal határosak. 

A kereszt alakú kiinduló mezôn kívüli terület a „Felfedezetlen 

terület”. Ezekhez „Nyitott utak” vezetnek.

✘  Minden felfedezôkártyán van egy központi mezô és 

valamennyi akciómezô. A játékosok szétválogatják 

és külön-külön pakliba rendezik a felfedezôkártyákat 

a hátlapjukon lévô számok szerint. Így öt lefordított 

pakli alakul ki. A játék folyamán a játékosok egymás 

után használják fel a paklik lapjait. Elsôként az 1-es 

számú lapokat tartalmazó pakli kerül felhasználásra. 

Miután az 1-es pakli lapjai elfogytak, a játékosok a 2-es lapokat 

tartalmazó 2-ik pakliból húznak, és így tovább.

A játék tartalma
✘ 85 Felfedezôkártya

✘ 1 Startmezô a kereszt alakban hozzá illeszthetô 4 fôúttal

✘ 4 Figurakészlet 4 színben. Színenként 1 teve és 4 felfedezô fi gura.

✘ 1 Turbán

✘ 1 Hirdetôtábla ✘ 20 Víz-kô üvegbôl

✘ 4 Karavántábla ✘ 10 Tevekártya

✘ 40 Árulap ✘ 6 Hirdetôlap

A játék
A játékosok, oázisok után kutató kereskedôkként járják karavánjaikkal 

a sivatag kietlen homokdûnéit. Az oázisokban értékes áru - tömjén, 

mirha, só és drágakô - várja a karavánokat. Ha egy játékos olyan kártyát 

talál, amin egy oázis képe látható, rátehet felfedezôi közül egyet. Amikor 

egy oázis minden része feltárásra került, a játékosok értékelik az oázist. 

Az oázis kártyák mezôin áru, teve, víz, és hirdetôtábla szimbólumai 

vannak feltüntetve. Ezekre a szimbólummal ellátott mezôkre teszik 

felfedezô fi guráikat azok a játékosok, akiknek az értékelt oázisban áll 

felfedezô fi gurájuk. A fi gurák felállításának sorrendjét a felfedezô fi gura 

nagysága határozza meg. A játékot az a játékos nyeri, aki a játék végéig 

a legértékesebb árut szerezte meg.

A játék előkészítése

A játéktábla kerete

Játékfelület
(felfedezetlen terület)

Központi mezô

Nyitott út

Sivatag

Egy oázis 
része

Karavánvezető Teve Tevehajcsár Teve Felderítő

Önnek egy má-
sodik komplett 

lépése van.

Lépjen tetszése 
szerinti mezőt 
a fehér úton.

Tegyen le egye 
felfedezőkártyát az 
ön által választott 

játékostársa 
készletéből.
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Akciómezô

Központi mezô

✘  Minden játékos elvesz egy felfedezôkártyát az 1-es pakliból, amit 

felfordítva maga mellé tesz. 

✘  Minden játékos választ egy színt és magához veszi a színéhez tartozó 

„fi gurakészletet”. Minden játékos tevéjét (ami a karavánt szimbolizálja) 

a kereszt alakú kiinduló keresztalakzat egyik mezôjére teszi. 

✘  Minden játékos kap egy karavántáblát. A karavántáblán látható 

2 teve, 2-2 üres mezôvel, ahová majd az árut kell tenni, valamint 

1 karavánvezetô, 1 tevehajcsár és 1 felderítô. A játékosok a játék 

folyamán további tevéket szerezhetnek és azokkal is vihetnek árut.

Megjegyzés: A felfedezô fi gurák különbözô méretûek, 

de ha a játékosok egymásra rakva színenként 

egy-egy oszlopba rendezik a fi gurákat, akkor 

láthatják, hogy mindegyik oszlop egyforma magas.

Ha szeretné a játékmenetet 

könnyen és gyorsan megismerni, 

akkor látogasson el a  

  www.profeasy.de
 oldalra, ahol a játékhoz 

interaktív bevezetôt talál 

német és angol 

nyelven. 



4.  Karavánvezetö bevetése 
– bónusz lépés 

A játékosoknak aktuális lépésük befejezése után 

lehetôségük van egy bónuszlépés megszerzésére. 

Ehhez a Karavánvezetôt (Lásd karavántábla.) kell 

használniuk úgy, hogy beadnak egy víz-követ és így egy 

azonnali extralépéshez jutnak. Annak a játékosnak, aki 

a bónusz lépés mellett dönt, újra minden opció ugyanúgy 

a rendelkezésére áll, mint elsô lépésében.

A játék menete részletesen
1. Karaván léptetése
Az éppen soron lévô játékos karavánjával vagy a helyén marad és innen 

kezd feltárásba, vagy pedig tovább lép egy üres mezôre és ott kezd 

feltárásba. 

A központi mezôket fehér, vagy barna összekötô-utak kötik egymáshoz. 

A játékosok karavánjaikkal az összekötô-utakon közlekedhetnek. 

A játékosok karavánjaikkal tetszôleges távolságot tehetnek meg a barna 

összekötô-utakon. Abban az esetben, ha egy játékos karavánjával egy 

fehér összekötôúton áthalad, az azt követô központi mezôn meg kell 

állnia. (Kivéve a tevehajcsár, lásd alul.)

Azon a mezôn, amin a játékos lépését befejezi, nem állhat másik játékos 

karavánja. Viszont egy játékos karavánja elhaladhat olyan mezô mellett, 

amin egy másik játékos karavánja áll. 

Tevehajcsár bevetése: Az a játékos, aki lépése során egy 

tevehajcsárt (lásd karavántábla) vet be, fi zet egy víz-követ 

és tetszése szerinti távolságot megtehet a fehér út mentén.

2. Feltárás
Abban az esetben, ha egy játékos –esetleges lépését kilépve- 

karavánjával olyan mezôn áll, ami legalább egy vagy több 

nyitott úttal rendelkezik, a játékosnak több lehetôsége is van 

felfedezôkártya lerakására.

✘  vagy elveszi a felfedezôkártyákból kialakított paklik közül az aktuális 

pakli legfelsô lapját és megpróbálja odailleszteni,

Fontos! Abban az esetben, ha az 1-es pakli lapjai elfogytak, akkor 

a játékos a 2-es pakliból húz.
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Só

Mirha

Tömjén

Drágakő

✘  A hirdetôtáblát a játéktábla mellé kell tenni. A hirdetôtábla 

megmutatja az áruk értékét. A játék elején minden áru értéke 4, 

ami a játék folyamán változhat. 

✘  A hirdetôlapokat lefordítva össze kell keverni, majd lefordítva 

a hirdetôtábla mellé kell fektetni. Az áruk értéke a játék folyamán 

a hirdetôlapok hozzárendelése szerint változhat.

✘  A 20 víz-követ, a 10 tevekártyát és a 40 árulapot (árufajtánként 

különválogatva) a játékfelület mellé kell tenni. 

✘ Minden játékos kap 2 víz-követ.

✘  A legfi atalabb játékos megkapja a turbánt és a legmagasabb felfedezô 

fi gurájára teszi. Ez a játékos kezdi a játékot.

A játék menete
1. Karaván léptetése
Az éppen soron lévô játékos karavánjával léphet, vagy a helyén is 

maradhat.

2. Feltárás
Abban az esetben, ha egy játékos karavánja olyan mezôn áll vagy éppen 

odalépett, ami legalább egy nyitott úttal rendelkezik, akkor a játékos 

megpróbál egy odaillô Felfedezôkártyát elhelyezni, azaz feltárni.

✘  Ha a játékos a kártyát nem tudja odailleszteni, akkor azt felfordítva 

a saját készletébe kell tennie. A játékos lépése ezzel véget ér. 

✘  Abban az esetben, ha a Felfedezôkártya illeszthetô, akkor a játékos 

karavánjával ráléphet a kártyán lévô központi mezôre. Ha a kártyán 

egy oázis egy része látható, akkor a játékos elhelyezhet rajta egy 

felfedezôt. (Lásd a 3. oldalon.) A játékos lépése ezzel véget ér.

3. Oázis értékelés 
Akkor, amikor egy játékos a lehelyezett kártyával lezár egy sivataggal, 

vagy a játékfelület szélével körbevett oázist, kezdetét veszi a „oázis 

értékelése”. (Lásd a 3. oldalon.)
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Példa: A játékos karavánjával „A” 

kártyától kiindulva több mezôn 

keresztül halad a barna összekötôút 

mentén, a „B” kártyán meg kell állnia, 

mert  áthaladt egy fehér összekötôúton. 

A „B” kártyától balra egy szabad még 

fel nem fedezett terület van, így 

a játékos feltárásba kezdhet.

Tevehajcsár

Lépjen tetszése 
szerinti mezőt 
a fehér úton.

Karavánvezető

Önnek egy má-
sodik komplett 

lépése van.
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Ez a felfedezôkártya minden oldalon illeszkedik. 

A játékos leteszi a kártyát és rálép a 

karavánjával. A játékosnak lehetôsége van végül 

a kártya oázisrészére egy felfedezô elhelyezésére. 

Sivatag: Ha a játékos olyan felfedezôkártyát tesz le, 

amin csak sivatag látható, akkor karavánjával ráléphet 

és rögtön utána karavánjával még egyszer léphet és 

feltárásba is kezdhet. 

Felfedezôkártya készlet 3 darabra történô 
maximalizálása:
Amikor egy játékos készletében már 3 felfedezôkártya van, akkor nem 

húzhat újabb felfedezôkártyát. A játékosnak lehetôsége van a felderítô 

bevetésére, azaz letehet egy felfedezôkártyát az általa választott 

játékostársa készletébôl, vagy megpróbálja felfedezôkártyáit legalább 1 

lappal csökkenteni. Ehhez a játékosnak a karavánjával egy olyan mezôre 

kell lépnie, amelyik legalább egy nyitott úttal rendelkezik, és ehhez a 

mezôhöz kell felfedezôkártyái közül egyet hozzáillesztenie. Ha a játékos 

ebben a lépésében nem éri el a szükséges mezôt, akkor megpróbálja 

karavánját olyan pozícióba hozni, hogy a következô fordulóban, amikor 

ismét rá kerül a sor, vagy akár azonnal egy bonusz lépés 

felhasználásával elérje a kívánt mezôt és felfedezôkártyái közül egyet le 

tudjon tenni. Ha a játékosnak kevesebb, mint 3 felfedezôhártya van a 

készletében, akkor a feltárás során újabb felfedezôkártyát húzhat az 

aktuális pakliból.

Megjegyzés: Ritkán elôfordulhat, hogy egy játékos készletében 3 olyan 

felfedezôkártya van, amiket sehová sem tud illeszteni. Ilyen esetben a 

játékosnak lehetôsége van arra, hogy egyik felfedezôkártyáját eldobja mielôtt 

karavánjával lép. Az eldobott felfedezôkártyát a játékosok kiteszik a játékból.  

A játékfelület határai: A 4 fôút meghatározza a játékfelület 

nagyságát, ami 11 x 11 mezôbôl áll. Ezen a területen kívülre nem lehet 

felfedezôkártyát illeszteni. A játékfelület szélein fekvô felfedezôkártyák, a 

játékfelület széleit épp úgy sivatag, mint oázis részükkel is határolhatják.

Felfedezô állítása
Amikor egy játékos olyan felfedezôkártyát illesztett, amin az oázis 

egy része látható és karavánjával rálépett, lehetôsége van arra, 

hogy felfedezôt helyezzen el rajta.

✘  Általános érvényû szabály, hogy felfedezô fi gura csak egy olyan 

kártyára tehetô le, amit egy lépésen belül tárnak fel (illesztettek le).

✘  Egy felfedezô fi gura csak egy oázis szabad felületére tehetô. 

Nem állítható sem akció mezôre, sem központi mezôre.

✘  Abban az esetben, ha a felfedezôkártyán két vagy több oázis részlet is látható, 

a játékos szabadon dönthet arról, hogy melyik részre helyez felfedezôt.

✘  Abban az esetben, ha a játékosnak már nincsen a készletében 

felfedezô fi gura, mert mindet felállította a játékfelületen, akkor 

a játékosnak ebben a lépésben nincs lehetôsége felfedezô állítására.

De:
✘  Abban az esetben, ha egy játékos lépése során nem állít felfedezôt, 

lehetôsége van arra, hogy a játékfelületen álló felfedezôi közül egyet 

visszavegyen, és a készletébe helyezze. Ezt a felfedezôt a játékos 

a következô lépése során bevetheti.

3. Oázis értékelése
Amikor az oázis részeibôl olyan összefüggô terület áll össze, ami teljes 

egészében sivataggal, vagy sivataggal és a játéktábla keretével le van 

zárva, megkezdôdhet az oázis értékelése. 

Az egyik játékos leveszi a területrôl a felfedezôket és nagyságuk szerint 

sorba rendezve leteszi azokat egymás mellé. Ha valamelyik fi gurán 

turbán van, akkor az lesz a legnagyobb felfedezô.

✘  vagy nem húz új felfedezôkártyát, hanem a készletébôl próbál meg 

egyet odailleszteni,

✘  vagy a játékos beveti a karavánja felderítôjét, fi zet egy víz-követ és 

letesz egy felfedezôkártyát az általa választott játékostársa 

készletébôl.

Felfedezôkártyát úgy kell illeszteni, hogy az éppen 

letett kártya minden oldala illeszkedjen a már a 

játékfelületen lévô kártyákkal. A fehér utat a fehér úthoz, 

barna utat a barna úthoz. A játékosnak a felfedezôkártyát 

szükség szerint el kell fordítania azért, hogy le tudja 

helyezni. Abban az esetben, ha egy kártya helyes 

lehelyezésére több megoldás is kínálkozik, akkor a játékos 

dönthet arról, hogy hogyan illeszti oda a kártyát. Amikor a játékosnak 

sikerül a kártyát letennie, karavánjával a mezôre kell lépnie. 

Ha a kártya nem illeszthetô, akkor a játékos felfordítva maga elé teszi azt. 

A felfedezôkártya jobbra illeszkedik (zöld nyíllal 

jelezve), de lefelé nem illeszthetô. Így a játékos 

a felfedezôkártyát a készletébe teszi.

Példa:

Felderítő

Tegyen le egye 
felfedezőkártyát az 
ön által választott 

játékostársa 
készletéből.
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A játék vége
Amikor az éppen soron lévô játékos felhúzza az utolsó felfedezôkártyát, 

minden játékos, (az a játékos is, aki felhúzta a kártyát) még egyszer 

sorra kerül. A játék azután véget ér. A lezáratlan oázis(ok)ban álló 

felfedezôket a játékosok nem veszik fi gyelembe. A játékosok felfordítják 

a hirdetési lapokat. Minden áru kiinduló értéke 4. Az áruk mellett 

a hirdetôtáblán fekvô hirdetési lapok plusz vagy mínusz irányban 

megváltoztatják az áru értékét. 

Minden játékos összegzi árulapjainak értékét. A játékot az a játékos 

nyeri, aki a legnagyobb értéket érte el. Egyezôség esetén az a nyertes, 

akinek több víz-kô van a birtokában. 

Két játékos részére
A „Sivatag Fiai” izgalmas szórakozást nyújt 3-4 játékos esetén, 

de a játék ugyanolyan izgalmas és szórakoztató 2 játékos esetén is.

Azt javasoljuk, hogy 2 játékos esetén is a játék minden szabályát 

változtatások nélkül vegyék fi gyelembe, azzal a kivétellel, hogy 

a feladatkártyákból képezett paklik közül az „1”-est el kell hagyni 

és a játékot rögtön a „2”-es paklival kell kezdeni.

Abban az esetben, ha a sorban legalább két felfedezô fi gura van (akkor 

is, ha egy játékoshoz tartozik), az az érvényes szabály, hogy az a játékos, 

aki a legnagyobb fi gurát állította egy víz-követ kell, hogy fi zessen. 

Ha a játékos nem tud víz-követ beadni, akkor fi guráját el kell vennie és 

vissza kell tennie a készletébe. Ha az oázisban csak egy felfedezô fi gura 

ál, akkor a játékosnak nem kell víz-követ beadnia. 

Megjegyzés: Oázis feltárásonként csak egy játékos köteles víz-követ fi zetni. 

Ezért, ha a legnagyobb felfedezôt birtokoló játékos nem tud víz-követ 

beadni, és fi guráját visszavette a készletébe, akkor annak a játékosnak, 

akinek fi gurája ôt követi a nagyság szerinti sorban, nem kell víz-követ 

beadnia.

Az a játékos, aki a legnagyobb felfedezôt állította, elfoglalhat 

felfedezôjével egy akciómezôt az oázisban. A második legnagyobb 

felfedezôt állító játékos is ezt teszi és így tovább. Az érintett játékosok az 

általuk elfoglalt akciómezôtôl függôen a következô akciók valamelyikét 

hajtják végre:

Mirha, Tömjén, Drágakô és Só: A játékos magához veszi a 

megfelelô árulapot és tevéjének egyik szabad helyére teszi azt. Abban 

az esetbe, ha a játékos tevéjén nincs szabad hely, akkor a játékosnak 

két lehetôség áll a rendelkezésére. Vagy nem vesz magához árulapot, 

vagy helyet csinál az új árulapnak úgy, hogy a tevéjén lévô egyik árulapot 

visszateszi a játék készletébe.

Teve: A játékos magához vesz egy tevekártyát és a karavánjához teszi. 

Ezentúl majd ezzel a tevével is szállíthat árut.

Hirdetôlap: Abban az esetben, ha a készletben még legalább egy 

hirdetôlap van, akkor a játékos ezt elveszi, titokban megnézi, majd 

lefordítva a hirdetôtáblára helyezi. Ha a készletben nincs több 

hirdetôlap, mert már mind a 6 lap a hirdetôtáblán fekszik, akkor a 

játékos elvehet egy hirdetôlapot a hirdetôtábláról, titokban megnézheti 

és dönthet, hogy lefordítva visszahelyezi, vagy felfordítva a hirdetôtábla 

mellé rakja azt. Ezt a hirdetôlapot (a készlet most 1 hirdetôlapból áll) 

a következô hirdetôlap akciómezôt birtokoló játékosnak le kell tennie 

a hirdetôtáblán szabadon maradt 3 üres mezô egyikére.

Miután minden felfedezô fi gura az oázis akciómezôire került 

(elôfordulhat az is, hogy nincsen elegendô akciómezô minden felfedezô 

számára) a játékosok visszaveszik és ismét készleteikbe helyezik 

felfedezôiket.

Fontos: Az a játékos, aki egy oázis értékelésnél turbános felfedezôt 

vetett be a játékba, az értékelés után tovább kell hogy adja a bal oldali 

játékostársának a turbánt. A játékostársnak a turbánt a legnagyobb 

felfedezôjére kell tennie függetlenül attól, hogy az a felfedezô 

a készletében van vagy felállította már a játéktáblán. 

A kék játékos feltárja a piros kerettel jelölt kártyát, rálép karavánjával, majd elhelyez 

rajta egy felfedezôt. A játékos ezzel a lehelyezéssel lezárta az oázist, ami így sivataggal 

és a játéktábla szélével körbe van határolva. Kezdetét veszi az oázis értékelése.

Példa az oázis értékelésre

1 2 3 42 3 4 5

Az egyik játékos leveszi a területrôl a felfedezôket és nagyságuk szerint sorba rendezve 

leteszi azokat egymás mellé. A narancssárga játékosé a legnagyobb felfedezô, de mivel 

ô nem tudja az 1 víz-követ megfi zetni, így visszaveszi felfedezôjét. 

A nagyság szerinti sorrend ezek után a következô: kék, piros, piros, kék. A játékosok 

ennek a sorrendnek megfelelôen elhelyezik felfedezôiket az oázis akciómezôin, majd 

végrehajtják az általuk elfoglalt mezôkhöz tartozó akciókat. A narancssárga játékos 

a turbánt továbbadja az óramutató járásával megegyezô irányban ôt követô 

játékostársának, aki azt a legnagyobb felfedezôjére teszi.


