A JÁTÉK VÉGE

Amikor valamelyik játékos összegyűjt 5 rubint (2 játékos esetén 6 rubint), akkor az a játék végét jelzi.
Amikor ez megtörténik, akkor az aktuális fordulót még fejezzétek be, vagyis játsszatok addig, amíg a kezdőjátékostól
jobbra ülő játékos is sorra nem kerül, hogy mindenki ugyanannyiszor kerüljön sorra. Ezt követően minden játékos a
Példa: A sárga játékos
megmaradt bónuszkártyáit felhasználhatja, hogy árut vagy
összegyűjtött 5 rubint.
pénzt szerezzen. Ez döntheti el a holtversenyeket.
A játék véget ér, amint
A legtöbb rubint gyűjtő játékos nyer. A holtversenyeket a
az aktuális forduló bekövetkező sorrendben kell feloldani:
fejeződik.
 több megmaradt líra
 több megmaradt áru a talicskán
 több megmaradt bónuszkártya
Ha ezek nem oldják fel a holtversenyt, akkor több győztes van.

VARIÁCIÓ (2-4 JÁTÉKOSNAK)
Ha már játszottatok az Istanbul játékkal párszor, akkor javasoljuk, hogy próbáljátok ki ezt
a taktikusabb variációt:
 Az előkészületek során az oszlopotok legalján lévő segédet cseréljétek le egy semleges
segédre (a fehér szint javasoljuk semleges
színnek, lásd az alábbi ábrán).

 Ha kereskedőd olyan helyszínen áll meg,
ahol semleges segéd van, akkor felveheted azt, mintha a te segéded lenne.
 Ha semleges és saját segéded is van a célhelyszínen, akkor eldöntheted, hogy
melyik segédet veszed fel, amivel végrehajtod az akciót.
Egynél több semleges segéd is lehet a kereskedőd alatt.
A Szökőkútnál 7 csak a saját segédedet
veheted vissza.

2–5 játékos  10 éves kortól  játékidő: 40–60 perc

HELYSZÍNLAPKÁK ELRENDEZÉSI VARIÁCIÓI
Rövid útvonalak (kék számok szerint rendezve)
Ezt az elrendezést akkor használjátok, ha még tanuljátok a
játékot, vagy rövid játékot szeretnétek játszani. Kicsi a távolság
azon helyszínek között, amelyeknek az akciói jól használhatóak együtt, ami könnyen játszhatóvá teszi a játékot.
Hosszú útvonalak (zöld számok szerint rendezve)
Ezt az elrendezést tapasztalt játékosok részére terveztük. A
jól együttműködő helyszínek igen messze vannak egymástól, ami komoly előretervezést igényel, és több óvatosságot a
segédeid lerakásában.
Sorban (nagy számok szerint rendezve)
Ebben az elrendezésben szintén több a kihívás: a hasonló
helyszínek egy csoportban vannak.
Véletlenszerű elrendezés
Ez az elrendezés adja a legnagyobb változatosságot. Keverjétek
meg a helyszínlapkákat, és egy 4×4-es rácsban tegyétek
le őket. Az a kihívás, hogy megtaláljátok azokat az útvonalakat,
amelyek a leghatékonyabbak az adott elrendezésben, ami
játékról játékra más lesz.
Figyelem! Még a véletlenszerű elrendezésnél is javasoljuk az
alábbi korlátozások betartását:
A Szökőkút 7 a rács közepén lévő 4 helyszín egyike legyen.
A Feketepiac 8 és a Teaház 9 legalább 3 helyszín távolságra legyen egymástól.

BEVEZETÉS
Tülekedés és lárma Isztambul bazárnegyedében: kereskedők és segédeik sietnek keresztül a szűk sikátorokon, hogy
versenytársaiknál sikeresebbek legyenek. A jó szervezés kulcsfontosságú: meg kell tölteni a talicskákat árukkal a
raktáraknál, és a segédeknek ezeket gyorsan a különböző célhelyszínekre kell szállítani. A kereskedők célja az, hogy
elsőként gyűjtsenek össze bizonyos számú rubint.

JÁTÉKÖTLET
Egy kereskedőt és négy segédet irányítasz a bazár 16 helyszíne között. Minden helyszínen egy adott akciót hajthatsz
végre. Ám ahhoz, hogy bármelyik ilyen helyszínen végrehajts egy akciót, a kereskedődnek egy segéd segítségére van
szüksége, akit hátrahagy. Ahhoz, hogy ezt a segédet újra használhasd, a kereskedődnek vissza kell mennie az adott
helyszínre, és fel kell venni őt. Szóval körültekintően kell előre tervezni, hogy ne maradj segéd nélkül, mert akkor
nem tudsz semmit csinálni …
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Bónuszkártya

5 db

Mecsetlapka

Keresletlapka

1 db

1 db

Érmék (líra)
értékük: 1 (30 db),
5 (15 db) és 10 (12 db)

Levéljelző

32 db

Áttekintő
(német nyelvű)

Kezdőjátékos-jelző

Kormányzó (lila) és
Csempész (fekete)

1

Rubin

2 db

Kocka

HELYSZÍNEK
PLACES AND THEIR ACTIONS

Számok: A helyszínlapkák Helyjel (néhány helynél):
különböző
elrendezéséhez Ezekre a jelekre
Wainwright
használjuk.
A
nagyinto
szám
bónuszkártyák
Pay 7 Lira
theageneral
supply toéstake
kockadobáskor
az új helyet
mecsetlapkák
a Wheelbarrow
extension
from thehivatkoznak.
Wainadja meg.

8 Tegyétek
Gain 1ared
or 1 yellow or 14x4-es
greenrácsba.
good.Ez lesz
16 helyszínlapkát

Fabric/Spice/Fruit Warehouse

Move the Goods indicator of the respective

Rubinok
good(néhány
as far tohelyszínen): Ezeken a helyszíneken rubin
található,
amit bizonyos feltételek teljesítésekor meg lethe right as possible.
het szerezni.

I f you have the green
Mosque tile, you may
payTALICSKA
2 L ira to gain 1
additional
of
A játékosgood
talicskáján
az árujelzők mutatják meg, hogy
anymennyi
type. áruja van. A bal szélső mezőn lévő árujelző (lásd

sárga áru) azt mutatja, hogy abból az áruból nincs. Ha a
játékos Post
árut kap,
O akkor
ce az árujelzőjét jobbra tolja eggyel.
Ha áruval
ﬁzet,
akkor
lép. that are depicted
You receive thebalra
resources
Pl. a jobb
oldali
on the 4 uncovered spaces. en move the
példában
a játéindicator of the top row down to the
le most Mail
kosnakrow.
2 zöld
bottom
If allésMail indicators are already in the
1 kék áruja van.

5

bottom row, move them all back to the top row.

E xample:
You receive
Az összegyűjtött
3 Lira,
1 yellow
rubinokat
ittand
en you
1 red
good.
tartja
a játékos.
mo e the Mail indicator
o the blue good onto the
yellow one.

9

11 Szállíts le a Szultánnak az összes nem letakart

10

6

Small/Large Market

6

3

Sell 1-5 of the goods that are depicted on
the Demand tile. Move the Goods indicators on your Wheelbarrow accordingly. en take the
revenue from the general supply according to the
table.

6

A következő
helyszínlapkákon,
Take 2jeleket
Bonushasználjuk
cards into ayour
hand and dis- a
mecsetlapkákon
és
a
bónuszkártyákon:
card 1 Bonus card from your hand.
Lépj egy jelzővel vagy erőforrással
Note: When taking
Bonus
cards with this action
(kereskedő,
segéd...)!
(and only with
this
one),
you
may take them from
Fizesd ki a bal oldalán lévőt, és megkapod
the top of the aface-up
discard
pile!
jobb oldalán
lévőt.
Ennek következménye…

Finally, move the current Demand tile to the bottom
of the stack.
E xample: You sell
1 red, 1 green and
2 yellow goods and in
exchange
receiveverzió
14 :
2 játékos
Lira. Tegyétek a nem hasz-

„és”any number of „vagy“
Return
your Assistants to
your Merchant stack.
és a need
bóe Fountain Egy
is thekapcsolatot
only Placemutat
whereegy
youhely
do not
nuszkártyák vagy mecsetlapkák között.
to have an Assistant there to carry out the action and
you do not have
to pay otherválasztott
Merchants
1 tetszőlegesen
áru.if they are
present.

13

nált színű kereskedőkorongokat a Mecsetekre 14 15 és
a Drágakő-forgalmazóra a16 .

Dobj mindkét kockával.

62

be annyi lírát a központi talonba,
amekkora a legnagyobb szám, ami a rubinnal le nem
6
takart mezőkön látható. Determine the
Ezt követően vedd el a következő
startingelérhető
Places ofrubint
a sávról, és tedd a talicskádra.
a következő
rubin
theÍgy
Governor
and the
Smuggler. For each of
drágább lesz.

3

3

Példa: A játékosnak 2 kék, 2 piros,
1 sárga, 1 zöld és
1 tetszőleges típusú
5
árut kell leszállítania, hogy a sávról
megkapja a következő rubint.

12

Véletlenszerűen válaszszatok kezdőjátékost, aki
2 lírát kap és a kezdőjátékos-jelzőt. Az óramutató járása szerint minden játékos 1 lírával többet
kap, mint az őt megelőző.
Ez után minden játékos húz
egy bónuszkártyát a pakli
tetejéről.

MECSETLAPKÁK

5

Fizess
11

árut, és kapsz érte 1 rubint.
5
Jutalmul a sávról vedd el a következő elérhető
rubint, és tedd a talicskádra. Így a következő rubin drágább lesz.

them, roll both dice and
Példa: A legnagyobb
place the token on the Place tile with
rubinnal le nem takart
the appropriate number.
szám a 15. Ezért a já7 15 lírát kell
tékosnak
fizetnie, hogy megkapBonus cards and place
ja a sáv következő
them
face-down
in
rubinját.
a stack as well as the
coins and dice next to
the game board

9

12

Fountain

top row of the
5 .
Példa: Ahhoz, hogy a
játékos megkapja ezt a
mecsetlapkát, a talicskáján
legalább 3 kék árunak
kell lennie, és ezekből 1-et
Demand tiles and
be kell fizetnie. Miután
them face-up in
befizette az árut, aplace
játékos
on the Large
megkapja a lapkát,a stack
és aztán
7 beteheti
Market
az 5. segédjét
a 10 .
kereskedőoszlopa alá.
Repeat this procedure
for the Small Market 11 using the
light
Demand tiles.
Drágakő-forgalmazó

A Szultán palotája

Tea House

3

a kék szövegeket). Minden lapkafajtából csak egy
each space and
leave the remaining spaces empty.
példányod
lehet.
Amint ugyanarról a mecsetről mindkét lapkád megszerezted,, vegyél el 1 rubint az adott mecsetről, és tedd
4
a talicskádra. Place the Mail indicators in the

Példa: A játékos a családtagját a Rendőrségről a Fűszer12 zöld áruval.
raktárba küldi. Itt feltöltheti a talicskáját
A játékosnak
2
nem kell 2 lírát
fizetnie az ellenfeleinek, és nem
használhatja a
Kormányzót.

4

2

Bet on any one number between 3 and 12.
en roll both dice.
If the number you rolled is equal to or greater than
your bet, take a number of Lira from the general supply equal to your bet. Otherwise, only take 2 Lira.
I f you have the red Mosque tile, you may turn one
die to “4” a er the roll or re-roll both dice.

10/11

JELEK
Caravansery

7

E xample: A player
has rolled 2 and 5.
As she has the red
Mosque tile, she
may turn the 2 to
4. Consequently,
she has rolled 9 in
total and may gain
2 blue goods and
1 other non-blue
good.

Kis/Nagy mecset

Per /player,Vegyél
place 1elRuby
and 3 Wheelbarrow
1 mecsetlapkát.
Ehhez a talicskáextensions
on lennie
the Wainwright
1 .
don
kell a mecsetlapkán
feltüntetett
árukból
a szükséges
mennyiségben.
Ezután ﬁzess be
Place Rubies
on the Gemstone
Dealer 16
with the
and the
Sultan’s Palace
13 beginning
1-et
a feltüntetett
árukból.
Mindegyikmecsetlapka
top space onspeciális
the right.képességet
Continue toad
the(lásd
spacelentebb, vagy
valamilyen

kap.

I f you have the red Mosque tile, you may turn one
die to “4” a er the roll or re-roll both dice.

Elérhető akció

2-4

1

Roll both dice:
a játéktábla.
If you rolled
7 or 8:
Gain 1 blue
good.akkor az javasoljuk,
Ha először
játszotok
a játékkal,
hogy a 9Rövid
útvonalak
elrendezést
If you rolled
or 10:
Gain 2 blue
goods.használjátok,
vagyis a11
helylapkákat
a kék
számaik
szerint tegyétek
If you rolled
or 12: Gain
3 blue
goods.
le, ahogy alább látható.
You may
alsomás
rollelrendezést
the dice rst
and gaina the
one
Több
találhattok
szabályfüzet
utolsó
erwards.
additional
good
a
oldalán.

A helyszín
neve

2

Sort the Mosque
by color and
then by their number
Ha tiles
családtagod
a Rendőrségen
van, akkor
of goods symbols
in
4
stacks
(so
that
the
tile
on
“szabadítsd ki”, és küldd egy másik helyszínre.
top of
each hajtsd
stack shows
and placeakcióját.
Aztán
végre2azsymbols)
adott helyszín
them on the two Mosques 14 15 .
A családtagod nem hajt végre találkozás akciót
Place(lásd
1 Ruby
player on
each of the
4.-5.per
oldalon,
A játékos
köre)!
Mosques.
Amíg a családtagod más helyszínen van, addig a többi
5 players: Only place 4 Rubies on each of the Mosques.
kereskedő elfoghatja, és visszaküldheti a Rendőrségre.
3 players:
Az elfogó játékos ezért 1 bónuszkártyát vagy 3 lírát
2 players:

Zöld szöveg: speciális szabályok különböző számú játékosnál.
Black Market

1

wright and place it in your
Wheelbarrow.
If you add 3 Wheelbarrow
extensions to your Wheelbarrow, take a Ruby from the
Wainwright and place it on
your Wheelbarrow.

Rendőrség

ELŐKÉSZÜLETEK

8

11

Piros lapka
Stack yourA4 Teaháznál 9 Place
the 4 Goods indicators
on the
és a Feketepiacnál
8
Assistant discs
spaces
of your
Wheelbarrow.
a dobás után azgrey
egyik
kockát
4-esre
and place your
fordíthatod vagy újradobhatod mindMerchant két
disckockát
on (1×).
top of this stack.
Zöld lapka
stacks on the Fountain Ha
7 .a három raktár 2 3 4 valamePlace your
Family
Place the 5th Assistantlyikét
of each
használod, akkor beﬁzethetsz
2 lírát,
members on the Police
player easily accessible next
hogytoegy másik árutípusból szerezz
Station 12 .
the game board.
1 plusz árut.

73

9

10

7

8

Ké
Each
player
chooses a color
and
A lapka
megszerzésekor
azonnal
takes
the wooden
components
in
megkapod
az 5. segédedet
a központi
that
color.tedd
Also,a take
a Wheelbarrow
talonból;
kereskedőd
alá.
and an Overview and place them in
front of you.
Sárga lapka
A körödben egyszer befizethetsz 2 lírát,
hogy visszatedd egy segédedet a kereskedőoszlopod alá.

PLACES
A HELYSZÍNEK ÉS AZOK AKCIÓI
Numbers: used in the var-

Bognár

SETUP

Place symbol (at some

Feketepiac

big number
is also
referred
to on a vegyél
number of
Fizess
be 7used
líráttoa központi
talonba,
denote el
theegy
new
Place for a
Bonus
cards and Mosque
talicskabővítményt
a Bognártól,
token when rolling the dice. tiles.

és tedd azt le a talicskádra.
Amint elkészül a talicskád, azaz
3 talicskabővítményt adtál hozzá
a talicskádhoz, akkor vegyél
el egy rubint a Bognártól, és
tedd a talicskádra.

12

Kapsz 1 piros vagy 1 sárga vagy 1 zöld árut.

Lay out the 16 Place tiles
Dobj mindkét kockával:
considered the game board.

Name of the
Place
Available action

Szövet-/Fűszer-/Gyümölcsraktár

Lépj a megfelelő áru jelzőjével a talicská(at some
Places): these spaces hold Rubies that can
don aRubies
jobb szélső
mezőre.
be acquired as a reward when you meet a certain condition.
Ha van zöld mecsetlapkád, akkor 2 líra
befizetésével szerezhetsz
WHEELBARROWS
plusz
1 árut bármelyik
árutípusból.
most space (see yellow good) indicates that you don’t have
any of these
goods. If you receive goods, move the Goods
Postahivatal
indicator to the right.
Megkapod a 4 lefedetlen mezőn látható
If you pay goods,

erőforrást. Ez után told le az alsó sorba a felső sor
balE.g.
szélső
levéljelzőjét.
in the
example Ha már az összes levéljelző
az to
alsó
sorban
van, akkor az összeset told vissza a
the right, you
felső
sorba.
have
1 blue and
Példa: Kapsz 3 lírát, 1
sárga és 1 piros árut.
are kept
Ezcollect
után letolod
a
on
these
levéljelzőt a spaces.
kék áruról
a sárga árura.

1

6 3 és 12 között,
Tippelj meg egy számot
majd dobj a két kockával.
Ha a dobott szám egyenlő vagy nagyobb a tippednél,
akkor a tippeddel egyező mennyiségű lírát kapsz
a központi talonból. Egyébként 2 lírát kapsz.
Ha nálad van a piros mecsetlapka, akkor a
dobás után az egyik kockát 4-esre fordíthatod,
vagy újradobhatsz mindkét kockával.

6

3

Példa: A játékos elad 1 piros, 1 zöld és 2 sárga árut,
és ezért 14 lírát kap.

As a consequence …

Szökőkút

”and”
Tegyél
vissza bármennyi“or“
segédet a kereskedőoszlopod alá.
displays
a connection
a Place
A Szökőkút az
egyetlen
helyszín, between
ahol nem
kell and
segéBonus cards or Mosque tiles
det használnod az akció végrehajtására, és nem kell
fizetned a többi
kereskedőnek,
1 good
of your choiceha épp ők is itt vannak.
Ha a családtagodat
küldöd
roll both
dice a Szökőkúthoz, a segédeid
akkor is visszatérnek a kereskedőoszlopodba.

13

In a 2-player
game: place the
Merchant discs of
the unused colors on
the Mosques 14 15
and the Gemstone
Dealer 16 .

26

12

Randomly determine
a Start player.
He gets 2 Lira
and the Starting
player marker. In clockwise
order, each other player
gets 1 more Lira than the
player to his right.
Bonus card from the top
of the stack.

16

a Ruby to the Sultan.
5
As a reward, take the next available Ruby from the
track and place it on your Wheelbarrow. Consequently, the next Ruby will be more expensive.

3

3

E xample: You
have to pay 2 blue,
2 red, 1 yellow,
1 green and 1 good
5
of any type to get
the next Ruby om
the track.

Pay a number of Lira into the general supply
11
equal to the biggest number that is not cov-

ered by a Ruby.
6
Határozzátok meg
en take the next available Ruby from the track and
a Kormányzó és a Csemplace it on your Wheelbarrow.
Consequently, the
pész kezdőhelyét. Mindnext Ruby will be more expensive.
egyik elhelyezéséhez dob-

jatok 2 kockával, és tegyéE xample: e biggest
number that is nottek a jelzőt a számnak megfelelő
is
co ered by a Rubyhelyszínre.
15. So you have to
7
pay 15 Lira to get the
next Ruby om the
Keverjétek meg a bónuszkártyákat,
track.
és tegyétek őket képpel
lefelé egy pakliba a játéktábla mellé, akárcsak az
érméket és a kockákat.

7

9

Végül tedd az aktuális keresletlapkát a pakli 12
aljára.

kártyát (és csak ezzel), akkor a képpel felfelé lévő
dobópakli tetejéről
elveheted!
what isisshown
on the right side

5

1311 Deliver all the goods that are not covered by

Adj el a 1−5, a keresletlapkán látható árut.
Az árujelzőiddel ennek megfelelően lépj a
talicskádon. Ezután a táblázatnak megfelelően vedd
el az ellenértékét a központi talonból.

We useVegyél
the following
symbols on thea Place
tiles,majd
Mosque
fel 2 bónuszkártyát
kezedbe,
tiles
and
Bonus
cards:
dobj el 1 bónuszkártyát a kezedből.
move a token or resource
Megjegyzés: (Merchant,
Ha ezzel Assistant,
az akcióval
…) kapsz bónusz-

Tegyétek a levéljelzőket a PosE xample: In ordertahivatal
to
5 felső
get this Mosque tile,
sorába.
your Wheelbarrow needs
to carry at least 3 blue
goods and you have to
pay 1 of them. A Keverjétek
er you
meg az 5 söpaid the good, youtétreceive
keresletlapkát, és tethe tile and then add
theőket képpel felfegyétek
5th Assistant of your
collé egy pakliba a Nagy
or to the bottom
your (Large Market) 10 .
7 ofpiacon
Merchant stack. Ismételjétek meg ezt az
eljárást a Kis piacon (Small Market), 11
Gemstone
Dealer
a világos
keresletlapkákkal.

E xample: You send your Family member om the Police
Station to the Spice Warehouse. You12
ll your Wheelbarrow with the
2
green goods.
You do not
have to pay
2 Lira to
your opponent and you
may not use
the Governor.
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Teaház

3

As soon as you have both tiles of the same Mosque,
take 1 Ruby from that Mosque and place it on your
Wheelbarrow.
4

Sultan’s Palace

Kis/Nagy piac

SYMBOLS
Karavánszeráj

Small/Great Mosque

Tegyetek
rubint
és 3so,talicskaTake 1 Mosque1 tile.
To do
your Wheel14/15 játékosonként
bővítményt
a
Bognárra
(Wainwright)
1
. are debarrow must carry the goods that
Tegyetek rubinokat a Drágakő-forgalmazóra 16
picted on the Mosque tile in the required quantities.
és a Szultán palotájára 13, a jobb felső mezővel
en pay 1 of the depicted goods. Each Mosque tile
jén lévő mezőn kezdve. Folytassátok addig a mezőig,
provides
special abilitymegfelelő
(see below
blue texts)
amelyiken aa játékosszámnak
számorlátható.
Ezen
You may
only have1 one
of each
tile.maradjon üres.
mezők
mindegyikére
rubincopy
kerüljön,
a többi

1 Bonus card or 3 Lira.

4

2

2

Válogassátok szét
színek
szerint
a mecsetlapkákat,
és StaIf your
Family
member
is in the Police
azután az árujelek
száma
alapján
rakjátok
sorba
tion, “free” it and send it to another Place.
a 4 paklit
paklik
tetején
2 jelYour Family
en(úgy,
carryhogy
out az
theegyes
action
of that
Place.
legyen és tegyétek azokat a két mecsetre 14 15 .
member does not have any encounters (see p. 4-5
Tegyetek
rubint játékosonként mindkét me“Your1turn”)!
csetre.
While at other Places, your Family member may be
5 játékos: Csak 4 rubint tegyetek mindegyik mecsetre.
caught by other Merchants and sent back to the Po3 játékos: Vegyétek ki az 5-jeles lapkákat a játékból.
lice Station. As a reward, the catching player will get
2 játékos: Vegyétek ki a 3- és az 5-jeles lapkákat a játékból.

Ha 7-et vagy 8-at dobsz: Kapsz 1 kék árut.
Ha 9-et vagy 10-et dobsz: Kapsz 2 kék árut.
the “Short paths” layout, in which the Place tiles are laid
Ha 11-et vagy 12-t dobsz: Kapsz 3 kék árut .
out according to their blue numbers as shown below.
Dobhatsz előbb a kockákkal, és csak utána veszed
el a plusz
ruleárut.
book.
Ha nálad van a piros mecsetlapka, akkor a
dobás után az egyik kockát 4-esre fordíthatod,
vagy újradobhatsz mindkét kockával.
Példa: A játékos 2-est és
5-öst dobott. Mivel nála
van a piros mecsetlapka,
a 2-est átfordíthatja 4esre. Így összesítve 9-et
dobott, és 2 kék árut,
és 1 másik, nem kék
árut kaphat.

Police Station

8

MOS UE TILES

11

9

Red tile
Tegyétek egy
4 árujelzőt
Black a talicskáitok
At the Tea HouseTegyétek
9 and athe
oszlopba aMarket
4 se- 8 , youszürke
színű
mezőire.
may turn
1 die
to “4”
gédkorongotokat,
a er the roll or re-roll both dice (1x).
és tegyétek a kereskedőkorongotokat
ezen oszlopGreen
tetejé-tile
re. Tegyétek az oszlopotWhen
a .Szö-using one of the three Warekőkútra (Fountain) 7 houses
.
pay 2 Liraa családtagja2 3 4 , you mayTegyétek
Az 5. segédjét tegye to
minden
a Rendőrségre 12 .
gain 1 additional good of itokat
any type.
játékos a játéktábla mellé.

10
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8

Blue tile
Minden
játékos
választ
egyAssistant
színt, of
Immediately
take
the 5th
és
elveszi
adottthe
színű
fa játékelemeyour
colorazfrom
general
supply and
ket.
mindenki
elvesz egy taplaceEzenkívül
him under
your Merchant.
licskát és egy áttekintőt, és az egészet
maga elé teszi.
Yellow tile
Once on your turn, you may pay 2 Lira
to return an Assistant to your Merchant
stack.

FLOW
OF PLAY
JÁTÉKMENET
Beginning
with thekezdve
Start player
you take
turns
clockwisejárása
order.szerint követik egymást.
A kezdőjátékossal
a játékosok
körei
az in
óramutató
(injátékos
a 2-player
game:
6 Rubies)
on the appropriate
spaces ofakkor
his az
Amikor az első játékos összegyűjt 5 rubint (2
esetén
6 rubint)
a talicskája
megfelelő mezőjén,
aktuális fordulót még be kell fejezni. Ez után a forduló után ér véget a játék.

YOUR
TURNKÖRE
A JÁTÉKOS
A
turn
of 4áll,
phases
but, most ofcsak
the time,
onlya the
2 phases
“Movement”
and
“Action”
are actually
Egy
körconsists
4 fázisból
de legtöbbször
2 fázist,
mozgást
és az
akciót hajtja
végre
a játékos.
A többiplayed.
fázis,
amit úgy hívunk, hogy találkozások (kék keretben lentebb), csak akkor lép életbe, ha a játékos kereskedője egy
encounters
other tokens.
másik kereskedővel,
családtaggal, a Kormányzóval vagy a Csempésszel találkozik.
On
your turn,
you may
use any number
of Bonus
and the special
abilities
of yourisMosque
tiles.
A játékos
a körében
bármennyi
bónuszkártyát
és cards
a mecsetlapkái
speciális
képességeit
használhatja.
You
must always
go through
the following
phases
in the given
order regardless
of whetherfüggetlenül
you go through
of
A játékosnak
a következő
fázisokon
mindig
a megadott
sorrendben
kell végigmennie
attól, all
hogy
them or
not!
mind
végrehajtja-e
vagy sem!

1. Mozgás
Movement
1.
Moveayour
Merchant and
thealatta
stack lévő
of Assistants
under
(if any)1 byvagy
1 or22 Places.
YouNem
may not
move
Lépj
kereskedőddel,
és az
segédekkel
(hahim
vannak)
helyszínt.
léphetsz
Place
than
youkezdted.
started at.
diagonally
and you
mustkell
endbefejezned
up on a a lépésed,
átlósan,
és másik
helyen
mint
ahol
One
of the
following
two cases
occur at the
Merchant’s Target Place:
Az
alábbi
három
lehetőséged
vanmay
a kereskedő
célhelyszínén:

4. Encounters
Találkozások
bármilyen
sorrendben…
4.
(if(ha
any)vannak)
in any order
with …
...más
családtagokkal
…
other
Family members
Az akciód után, ha a célhelyszínen van másik játékosnak családtagja, el kell fognod, és a must
Rendőrségre
catch 12
kell vinned
ő(ke)t
(kivéve,
ott Station
vannak).12Jutalmul
1 bónuszkártyát
vagy13Bonus
lírát kapsz
. As a reward,
you may take
card aorközponti
3 Lira
them
and send
them
all to ha
themár
Police
talonból
minden
egyes
ilyen
családtagért.
Ha
1
családtagnál
többet
fogtál
el,
akkor
akár
mindegyikért
from the general supply for each such Family member. If you catch more than 1 Family member,
kérhetsz különböző jutalmat, de akár ugyanazt is. (A Rendőrségen nem kapsz jutalmat.)
…athe
Kormányzóval
…
Governor
Húzhatsz
1 bónuszkártyát
képpel
fordított
a kezedbe
veheted.
teszel,
You
may draw
1 Bonus card afrom
the lefelé
face-down
stackpakliból,
and put itésinto
your hand.
If youHa
do,így
either
akkor
vagy
ﬁzetned
kell
2
lírát,
vagy
el
kell
dobnod
1
bónuszkártyát
a
kezedből.
pay 2 Lira or discard 1 Bonus card from your hand.
…athe
Csempésszel
…
Smuggler
Szerezhetsz
választott
árut.
You may gain11általad
good of
your choice.
Hayou
ígydo,
teszel,
akkor
2 lírát vagy 1 árut.
If
either
pay ﬁzetned
2 Lira orkell
1 good.
Hayou
használtad
a Kormányzó
vagy a Csempész
képességét,
dobj
mindkét
kockával,
és a megfelelő
If
used the ability
of the Governor
or Smuggler,
roll both
dice
and place
the appropriate
token jelzőt
on thetedd
aPlace
dobás
eredményének
megfelelő
helyszínre.
Ha
mindkettőt
használtad,
akkor
külön-külön
dobj
nekik.
indicated by the result of the dice roll. Roll separately if you used them both.
Megjegyzés: Eldobhatod azt a bónuszkártyát, vagy ﬁzethetsz azzal az áruval is, amit a Kormányzótól vagy
Note:
a Csempésztől kaptál, hogy más helyszínre lépj velük.

a) Szedj fel egy segédet. Ha van már egy segéded a helyszínen,
tedd az oszlopodat erre a segédre (lásd jobb oldali ábra).
So ahesegéd
joinscsatlakozik
your stack,aand
on yourésnext
movement
you will
Így
csapathoz,
a következő
lépésnél
ezttake
a
this Assistant
your stack.
segédet
is viszedwith
magaddal
az oszlopban.
b) Hagyj ott egy segédet. Ha egyetlen segéded sem volt az adott helyszínen,
Remove
an Assistant
thealjáról,
bottomésoftedd
youra stack
place
hima
vegyél
le egy
segédet azfrom
oszlop
csapatand
mellé
(lásd
you can’tfázisában
(becauseezt
your Mernext oldali
to theábra).
stack A következő körödIf mozgás
jobb
hasn’tazbrought
an Assistant
with
him) or if you refuse to do so:
achant
segédedet
adott helyszínen
kell
hagynod.
Your
turn
endsvagy
immediately
Fountain
nem
tudsz
nem akarsz(Exception:
segédet felvenni
vagy otthagyni
helyszínen, akkor a köröd azonnal véget ér
c) Ha
7 , see p.a6).
On yourSzökőkút
next turn,7you
will
to leave this Assistant behind at that Place.
(kivétel:
, lásd
a 6.have
oldalon).
Note:
Megjegyzés:
Ha nálad van a sárga mecsetlapka, akkor 2 líra befizetésével elveheted egy segédedet egy másik
and
add himésto
your
Merchant stack.
helyszínről,
azt
a kereskedőoszlopodhoz
adhatod.

BÓNUSZKÁRTYÁK
BONUS CARDS

 A körödben bármennyi bónuszkártyát kijátszhatsz, amikor szeretnéd.

On
your turn, you may play any number of Bonus cards whenever you like:
 A bónuszkártyát a felhasználása után tedd képpel felfelé a dobópaklira a Karavánszerájon 6 .

6 .
 Ha kapsz egy bónuszkártyát, akkor azt a képpel lefelé lévő húzópakliból húzd fel (kivétel: Karavánszeráj
6 , lásd a
 When
taking a Bonus card, draw it from the face-down draw pile (exception: Caravansary 6 , see p. 6).
6. oldal).

 Ha a húzópakli kifogy, keverjétek össze a dobópaklit, és ebből lesz az új húzópkali.

may keep
any numberlehet
of Bonus
cards in
your hand.
 You
Bármennyi
bónuszkártya
egy játékos
kezében.

2. Encounters
withkereskedőkkel
other Merchants
any)
Találkozás más
(ha(if
van
ilyen)
If
are any
other
Merchantsaatcélhelyszínen,
the Target Place,
you have to pay
Hathere
van(nak)
más
kereskedő(k)
mindegyiküknek
them
2 Lira. Your
turn azonnal
ends immediately
if you
do
2each
lírátofkell
ﬁzetned.
A köröd
véget ér, ha
nemcannot
tudsz,orvagy
not
toﬁzetni.
pay.
nemwant
akarsz
Exception:
You don’t have
paykell
other
Merchants
the Fountain 7 .
Kivétel: A Szökőkútnál
nem
ﬁzetned
a többiatkereskedőnek.
7 to
Special case
2-player
game:
Speciális
esetin2ajátékos
esetén:
If you
encounter
Merchant
(ie kereskedővel
of an unused color),
pay akkor
the
Ha
semleges
(azaza neutral
nem használt
színű)
találkozol,
a 2 lírát a központi talonba kell ﬁzetned. Ezután dobj mindkét kocposition
formeghatározd
this neutral Merchant
place him
there. és tedd oda.
kával, hogy
a semlegesand
kereskedő
új helyét,

Example:
Példa: A piros játékosnak lírát kell
ﬁzetnie a sárga és a zöld játékosnak,
player,
otherwise
his turn véget
ends ér.
különben
a köre azonnal
immediately.

3. Action
Akció
If
Merchant
is accompanied
1 of your
Assistants
(Exception:
p. 6), you
may
Hayour
a köröd
nem ért
véget az 1. vagybya at
2. least
fázis során,
akkor
végrehajthatod
az azFountain
adott célhelyszín
(lásd
7 , seeakcióját
carry
out theHa
action
thevagy
Target
provides
(see p. 6-7).
6-7. oldal).
nemthat
tudod
nemPlace
akarod
végrehajtani,
akkor folytathatod a 4. fázissal (Találkozások).

Gain
of választott
Kapsz11good
általad
your
choice.
árut.
Kijátszhatod egy akció
előtt vagy egy akció után,
de nem játszhatod ki az
akció végrehajtása közben.

Take
Kapsz55Lira
lírátfrom
a
the
general
supply.
központi talonból.

Place your Family
member on the Police
12 and collecta
Stationa családtagodat
Tedd
the reward.
Rendőrségre 12 , és
Not playable if your Famgyűjtsd be a jutalmat.
ily
member
is already
Nem
játszhatod
ki, haata
12 .
the
Police
Station
családtagod már a Rend-

In the 1st phase of
your turn, do not move
your
Merchant.
A köröd
1. fázisában
Your
Merchant
stays at
ne lépj
a kereskedődhis
current
Place
but you
del.
have
to
use
an
Assistant
A kereskedőd az aktuális
again.
helyszínen marad, de

őrségen 12 áll.

4

újra használnod kell egy
segédedet.

If you
are at the
Ha
végrehajtod
a Szultán pa, carry
Sultan’s
13 az 13
lotájábanPalace
akciót,
akout
the
action
twice.
kor miután befejezted, végrehajthatod még egyszer.
A szállítandó áruk száma
minden akció után nő.

If you
are at thea PostahiHa
végrehajtod
5 akciót,
, carry akvatalban 5 az
out
the
action
twice.
kor miután befejezted, végrehajthatod még egyszer.
A levéljelzőket minden akció után mozgasd.

If you
are at thea DrágakőHa
végrehajtod
16 akci,
Gemstone
Dealer
16 az
forgalmazónál
carry
out
the
action
ót, akkor miután befejezted,
twice.
végrehajthatod
még egyszer.
A rubinokért ﬁzetendő összeg
minden akció után nő.

In the 1st phase of
your turn, move your
Merchant
by 3 or
A
köröd 1.stack
fázisában
a 4
Places
(instead
of
1
or
kereskedőoszlopoddal 3
2).
vagy 4 helyet lépj (az 1

If you are at the
Small Market 11 , you
have
to sell
the required
A köröd
1. fázisában
number
of
goods
but a
tedd vissza 1 segéded
you
may use other types
kereskedőoszlopod
alá.
of goods than required.

Return 1 of your
Assistants to your
Merchant
stack. 11 hajtod
Ha
a Kis piacon
végre az akciót, akkor
el kell adnod a szükséges
árumennyiséget, de a
kereslettől eltérő típusú
árukat is használhatsz.

vagy 2 helyett).

5

