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Játék előkészületek
Válogassátok szét a 15 sólyomlapkát fajta szerint és tegyétek a piaclap 
mellé hátlappal felfelé. Minden játékos kap egy pontozó összefoglalót.

Játékszabályok:
Az aktív játékos választhat egy új akciót:

Egy vagy több sólyom megvásárlása és elhelyezése
Ha ezt választja, ebben a körben csak ez az akció hajtható végre!

Nem választható ez az akció extra lépésként a pontos fizetés után!

A sólyom egy bármilyen címletű és fajtájú pénzlapba kerül.

A köre során a játékos annyi sólymot vehet, amennyit csak tud, amíg el tud-
ja helyezni őket az Alahmbrájában.

“A Solymászok”
modul segítségé-
vel továbbfejleszt-
hető az Alhambra. 
A játékosok 

elhelyezhetik a soly-
maikat az épületlap-
kák találkozásánál és 
pontokat kapnak a ra-
gadozómadaraikért

Ez a kiegészítő négy különböző modult tartalmaz. Kombinálhatod az összes modult, 
egy modult vagy ezek bármilyen összeállítását az alapjátékkal vagy bármelyik további 
kiegészítő moduljaival. Az általános szabályok megegyeznek az alapjátékéval; a változásokat 
megtalálod minden modulhoz a különálló lapokon az új játékelemekkel együtt.

A SOLYMÁSZOK

A 3 különböző típusú sólyom előoldala

A hátoldal mutatja a sólyom fajtáját és 
két épületszínt

Tartalom
15 sólyom, 5 mind a három fajtából: 
fekete, barna és fehér
6 pontozó összefoglaló
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A játékosnak minden sólymot úgy kell lehelyezni (képpel felfelé) a saját Al-
hambrájában négy épületlapka találkozására, hogy a sólyom hátoldalán lévő  
mindkét színnel megegyező színű épületből legyen legalább egy-egy a négy 
érintkező épület között.

Az épületszínek számbavételekor csak az alapjáték épületei számítanak. Csak 
1 sólyom helyezhető le egy kereszteződésre. A sólyom elhelyezhető a kezdő 
szökőkúton is, de az nem számít semmilyen színnek. A sólymokat nem lehet 
átépíteni vagy a tartalékba tenni. Ha a négy lapka egyikét átépítik, a sólyom 
visszakerül a közös készletbe és bármelyik játékos újra megveheti.

Pontozás a sólymokért

Minden játékos győzelmi pontokat kap a sólymaiért minden értékeléskor. Minél 
több azonos fajtájú sólyma van egy játékosnak, annál több pontot érnek ezek 
a madarak.

Minden sólyomfajtát külön kell pontozni. A tulajdonos fajtánként 
kap győzelmi pontokat:

1 sólyom. . . . . . .............................................2 győzelmi pont

2 sólyom egy fajtából. . . . . . . . . ..................6 győzelmi pont

3 sólyom egy fajtából. . . . ..........................12 győzelmi pont

4 sólyom egy fajtából. . . . ..........................20 győzelmi pont

5 (összes) sólyom egy fajtából. . ................30 győzelmi pont

Megjegyzés: A sólymokért fizethetsz gyémánttal (1. kiegészítő) vagy az építésszel  is
(4. kiegészítő).

Példa: olyan sólyom helyezhető el ide, 
aminek a hátoldalán a következő 
három színből van kettő: lila (torony), 
zöld (kert) és fehér (palota). A példában 
látható sólyom lehelyezhető ide.
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A KAPUK
Tartozékok

18 Kapulapka, minden 
épületszínben 3 lapka

Játék előkészületek
Válogassátok szét a kapulapkákat szín szerint és helyezzétek a piaclap 
mellé.

Kapu vásárlása és építése

Valahányszor egy játékos épületlapkát vásárol (az alapjátékból), megvehet 
egy azonos színű kapulapkát is. (Megjegyzés: csak 3 van minden színből). 
Mindkét lapkáért abban a pénznemben kell fizetnie, mint az épületlapkáért. 
A kapu vásárlása megnöveli az épület árát:
• 6-tal az első értékelés előtt,
• 4-gyel az első és második értékelés között, és
• 2-vel a harmadik értékelés után.

Ha a játékos pontosan fizet, kap egy extra akció lehetőséget.
Megjegyzés: Csak 3 kapu van minden színből.

A kör végén a játékos hozzáadja a megvásárolt épület- és a kapulapkát az Al-
hambrájához tetszés szerinti sorrendben. A kapulapkákat a rövidebb oldalával 
egy azonos színű épülethez kell lerakni, de ez lehet egy régebben beépített 
épület is.

A kapulapkáknak nincs iránya, és bármilyen irányba forgatva hozzáadhatók 
az Alhambrához.

”A kapuk” modul új módot kínál a játékosnak, hogy falat építsen és még több 
győzelmi pontot kapjon érte. A leghosszabb falban lévő kapuk extra  pontokat
is hoznak.
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A kapulapkákat nem lehet átépíteni vagy a tartalékba tenni. A kapulapká-
val érintkező épületlapkát csak akkor lehet átépíteni, ha az átépítés után a 
kapulapka továbbra is csatlakozik egy azonos színű épületlapkához.

Pontozás a kapulapkákért
A kapulapka egyik élén van fal, és egy pontot ad, ha a játékos leghosszabb
folyamatos falának része. Minden kapulapka, ami része a leghosszabb folya-
matos falnak, további 2 bónuszpontot ad. Ha a játékosnak több leghosszabb 
folyamatos fala van, el kell döntenie, melyik falat pontozza.

Példa: A fent látott elrendezésben a következő pontszámok adódnak: a) 4 pont mivel a 
leghosszabb falban nincs kapulapka; b) 11 pont (fal: 7 + kapuk: 4); c) 12 pont (8+4).

Megjegyzés: A Kapulapka nem vásárolható meg munkáskunyhóval (1. kieg.), táborral 
(2. kieg.) vagy bazárral (4. kieg.) kombinálva. A munkáskunyhó vagy bazár színe 
nem teremt lehetőséget kapulapka lehelyezésére. A táborokat nem lehet a kapu-
lapkák mellé lehelyezni.

További kapulapka elhelyezési szabályok

Természetesen az alapszabályok továbbra is érvényesek

Példák egy torony és kapulapka helyes beépítésére

a) b) c)

Fal nem találkozhat 
üres széllel

Nem helyezhető el 
lapka a kapulapka 
hosszabbik oldala 
mentén

Nem szabad 
“lyukat” építeni

A “bejárási szabály” 
érdekében az út 
átvezethet egy kapu-
lapkán.
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”Az építési telkek” lehetővé teszik a játékosnak, hogy féláron vegyenek 
meg épületeket. A lapkán lévő fal beszámítható, de az épület nem 
számít, amíg nincs befejezve.

ÉPÍTÉSI TELKEK

Játék előkészületek
Rakjuk a 8 építési teleklapkát a zsákba. A zsákot helyezzük egy min-
den játékos által könnyen elérhető helyre.

Játékszabályok

Tartozékok
8 kerek építési telek, 2 minden
pénznemben.
1 húzózsák 

Építési telek létesítése
A játékos kifizeti egy épület árának legalább a felét (lefelé kerekítve), 
és elveszi az épületlapkát. Ez a vásárlás sosem eredményezhet extra
lépést.
Ezután húz két építési teleklapkát a zsákból úgy, hogy a hátlapját 
elrejti a többi játékos elől. Kiválasztja az egyik lapkát, és ráteszi az 
éppen megvásárolt épületre az építési felével felfelé (ne látszódjon a 
pénznem). A másik lapkát visszateszi a zsákba.
Megjegyzés: Ha csak egy van a zsákban, azt kell elvennie.
A játékos ezt az épületlapkát hozzáadhatja az Alhambrájához vagy a 
tartalékjába teheti. Ha hozzáadja az Alhambrához, a falat számításba 
kell venni az értékeléskor, de a félkész épületet nem.

Az építési telek lehetővé teszi, hogy a játékos féláron vegyen meg 
egy épületet, és később fejezze be azt.

Előlap

Hátlap
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Félkész épület befejezése
Ha egy játékos be akarja fejezni egy félkész épületét, a köre egy akciójaként ki kell 
fizetnie az épület teljes árát az építési teleklapka hátoldalán lévő pénznemben.
Az épület befejezése után az építési teleklapka kikerül a játékból.

Emlékeztetőül: A játékosnak nemcsak az különbözetet, hanem a teljes árat kellkifizetnie!

Ha pontos árat fizet, azonnal végrehajthat egy extra akciót.

A játék vége

Mielőtt a megmaradt épületlapkákat szétosztanánk, minden játékonak fel kell 
fednie az Alhambrában lévő összes építési teleklapkáját és el kell dobnia a 
lapkák által mutatott színű pénzkártyáit.

(A tartalékban lévő építési teleklapkákat nem kell figyelembe venni.)

Megjegyzések:

• A Vezír (1. kieg.) nem használható építési telek létesítéséhez.

• A Táborok (2. kieg.) és a Bazárok (4. kieg.) nem használhatók építési telek 
létesítéséhez.

• Városkapu (2. kieg.) és a Falak (3. kieg.) lerakhatók építési telekre.

• Fizethetsz Gyémánttal (2. kieg.) amikor építési telket létesítesz, vagy befejezel 
félkész épületet.

• Repülő kereskedők (3. kieg.) és A kincseskamra (4. kieg.): A lakók és a kincses-
ládák csak befejezett épületre rakhatók, építési telekre nem.

• A Mórok művészete (5. kieg.): Csak a befejezett épület számít, az építési telek 
nem.

• A Kapulapka (6. kieg.) nem vásárolható meg építési telekkel együtt.



”A Váltók” segítenek a játékosoknak pénzt megtakarítani, ha túlfizetnek 
egy vásárláskor. Nem kapnak visszajárót, de megszereznek egy váltót 
a későbbi fizetéshez.
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A VÁLTÓK
Tartozékok

6 váltónyilvántartó tábla,
12 pénkorong, 3 mind a 4 
pénznemből

Játék előkészületek
Minden játékos kap egy váltónyilvántartó táblát; ezeket maguk elő teszik.

A játéktér közepére tegyünk a játékosok száma által meghatározott mennyi-
ségű pénzkorongot:

2 játékos. . . ...........................1 korong minden színből

3 játékos. . . . . ........................2 korong minden színből

4 játékos. . . . . ........................2 korong minden színből

5 játékos. . . . . ........................3 korong minden színből

6 játékos. . . . . ........................3 korong minden színből

A maradék korongokat tegyük vissza a dobozba, azokat nem használjuk a 
játék során.
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Játékszabályok

Pénztárolás
Ha egy játékos túlfizet, amikor megvesz egy épületlapkát, elveheti bármlyik 
pénzkorongot a játéktér közepéről.

Ezután ezt elhelyezi a váltónyilvántartó tábláján, megjelölve a lapka ára és a 
tényleges fizetés közötti különbséget.

Csak egy pénkorong lehet egyszerre a váltónyilvántartó táblán.

A játékos felhasznáhatja ezt a hitelt, amikor megvesz egy épületlapkát. El kell 
költenie a teljes összeget, akkor is, ha pénzkártyával is fizeti az árat.

Példa: A következő körében Ani megvesz egy Tornyot 12-ért, de csak egy 8 értékű kék pénzkártyája 
van. Felhasználja a hitelét a váltónyilvántartó táblájáról, eggyel túlfizetve a Toronyért.

A hitel felhasználása után a játékos visszarakja a pénzkorongot a játéktér 
közepére.

A játékos bármikor újra használhatja a váltónyilvántartó tábláját, akár akkor 
is, amikor túlfizet a hitel felhasználásával.

A fenti példa folytatása: Ani tárolhatja a túlfizetett dénárját a váltónyilvántartó tábláján 
(bármiylen elérhető pénznemben).

A játékos legfeljebb 6 pénzt tárolhat. Ha 7 vagy több pénzzel fizet túl, nem 
tárolhatja ezt az összeget, mivel  a váltónyilvántartó táblán csak a pontos 
összeg tárolható.

Példa: Ani kifizet 9 florint 
(sárga) egy 4-be kerülő 
Árkádért, túlfizetve 5 florin-
nal. Kiválasztja a kék pénz-
korongot és megjelöli a vál-
tónyilvántartó tábláján, hogy 
van 5 dénár hitele (kék).
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