
 
 

 2 játékos részére 12 éves kortól 
  
 

BEVEZETÔ ÉS A JÁTÉK CÉLJA 
Ellentétben a többi kultúrával, a sivatagi tuareg férfiak, az 
úgynevezett Targik, eltakarják az arcukat, míg a törzs 
asszonyai nem viselnek fátylat. Ők működtetik a háztar-
tást és övék az utolsó szó otthon a sátorban. A különböző 
családok törzseket alkotnak, melyek élén az „Imascheren” 
(nemesek) állnak. Mint egy-egy tuareg törzs vezetője, a 
játékosok közeli (pl. datolya és só), illetve távoli (például 
bors) helyekről származó árukkal kereskednek, annak 
érdekében, hogy aranyat szerezzenek, további előnyökhöz 
jussanak és bővítsék a családot. Minden fordulóban új 
üzletek köttetnek. A határkártyákat használják azért, hogy 
értékes törzsi kártyákat szerezzenek. Ezek előnyt adnak a 
játék során, és győzelmi pontot a játék végén. 
 

Aki a legtöbb győzelmi pontot szerzi a játék végén, az 
nyeri meg a játékot. 
 

JÁTÉKTARTOZÉKOK 
80 játékkártya, az alábbiak szerint: 
 
 
 

45 törzsi kártya 19 terménykártya 
 
 
 

16 határkártya 8 arany 
 
 
6 Targi-figura 4 törzsi jelölő 1 rabló figura 
 
 
30 terményjelző 1 kezdőjátékos jelző 
(10 datolya, 10 só és 10 bors) (amulett) 
 
 
 
 

10 győzelmi pont jelző (ezüst kereszt) 

 
JÁTÉKELÔKÉSZÜLETEK 

Az első játék előtt óvatosan távolítsd el az összes jelzőt 
a keretekről! 
 

A játékot úgy kell elhelyezni az asztalon, hogy az összes 
játékos könnyedén el tudja olvasni a kártyákat. 
 

Rendezd el a 16 határkártyát az alábbi ábra szerint, 
melyek a játéktábla határát alkotják! Az elrendezésben a 
bal felső sarokban lévő 1-16 kis számok segítenek. A 
határkártyák változatlanok maradnak a játék során. 
 

Megjegyzés: a határkártyák első oldalán szimbólumok 
találhatók, míg a hátsó oldalán a kártya neve (aláhúzva) 
és a szimbólumok szöveges magyarázata. Amíg még 
ismerkedtek a játékkal, javasoljuk, hogy a kártyák 
hátoldala legyen felül. Amúgy a kártyák hátoldalát 
bármikor el lehet olvasni, a játék alatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a határkártyák elhelyezése 
 
Keverd össze külön-külön a törzsi kártyákat és a 
terménykártyákat képpel lefelé, majd csapj fel a 
szimbólumos oldalával felfelé 5 terménykártyát és 
4 törzsi kártyát a határkártyák közé, a játékterület 
közepére! 
 
Megjegyzés: mind a határkártyákat, mind a törzsi 
kártyákat megtalálod Fisha mester fordításában a 
Ketaklub honlapján: http://www.ketaklub.hu/fooldal.html 
 
 

fordította: Beorn (2016) Targi 
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A megmaradt törzsi kártyákat tedd a játéktér mellé, 
mint „törzs bővítés” paklit, a megmaradt terménykár-
tyákat pedig a törzsi kártya pakli mellé, mint 
„karaván” paklit! 
 

Tedd az összes terményjelzőt, győzelmi pont jelzőt és 
aranyat külön kupacokba a játéktér mellé, közös 
tartalékot alakítva ki belőlük! 
 

Tedd egyenlőre a rabló figurát az 1-es jelű határkártya 
fölé („Adeliger” = nemes)! 
 

Mindkét játékos kap a választott színében 3 Targi 
figurát és 2 törzsi jelölőt. Ezen felül mindkét játékos 
kap 2-2 datolyát, sót és borsot, 1 aranyat, valamint 4 
győzelmi pont jelzőt. 
 

Az a játékos, aki legutoljára evett a mai napon, 
megkapja a kezdőjátékos jelzőt. Ha egyikük sem evett 
még ma, akkor a kék játékos kezd. 

 
JÁTÉKSZABÁLYOK ÁTTEKINTÉSE 
Minden fordulóban minden játékos elhelyezi a 3 Targi 
figuráját a határkártyákon. A Targi figurákból húzott 
képzeletbeli vonalak metszéspontjaiba letesznek 1-1 törzsi 
jelölőt. Azok a kártyák, amiken a Targi figurák és a törzsi 
jelölők állnak, jelzik mindkét játékosnak, hogy milyen 
akciót hajthat végre az adott fordulóban. Ezeket ügyesen 
kombinálva győzelmi pontokat szerezhetnek, ezüst kereszt 
jelzők formájában. A játék akkor ér véget, amikor az egyik 
játékos már 12 törzsi kártyát játszott ki, vagy amikor  a 
rabló figura megtett egy teljes kört a játéktér szélén. 
 
 
EGY JÁTÉKKÖR SZABÁLYAI 
1. A RABLÓ FIGURA MOZGATÁSA 
Minden forduló elején mozgasd a rabló figurát a 
határkártyákon körbe, az óramutató járásával megegyező 
irányba, egy kártyával előre! A rabló figura az „Adeliger”  
(nemes) kártyán kezd az első fordulóban. Nem lehet Targi 
figurát ugyan arra a határkártyára tennie, ahol a rabló 
figura áll. Amikor a rabló figura elér valamelyik sarkon 
lévő kártyára („Überfall”), akkor rajtaütés következik, 
aminek következtében a játékosok terményeket, győzelmi 
pontot, illetve a játék későbbi részében aranyat veszíthet-
nek (lásd a rajtaütésről szóló szabályokat!). 
 
2. A TARGI FIGURÁK ELHELYEZÉSE 
A kezdő játékostól kezdve, sorban, mindkét játékos leteszi 
1-1 Targi figuráját az egyik határkártyára, amíg mindenki 
le nem tette a 3-3 figuráját. Minden játékos 3 határkártyát 
foglal el így, amiket majd használni szeretne a fordulóban. 
Nem lehet Targi figurát letenni a következő mezőkre: 

 arra a mezőre, ahol a rabló áll éppen 
 a sarok mezőkre („Überfall”) 
 arra a mezőre, ahol már van egy Targi figura 
 arra a mezőre, ami pont szemben van az ellenfél 

egyik Targi figurájával 
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Például.: kék kezd és elhelyezi az első Targi figuráját a 
(kék) 1-es jelű határkártyán. Ez után fehér következik, aki 
a saját figuráját a (fehér) 1-es kártyára teszi. Nem teheti a 
figuráját a fehér „x”-el jelölt kártyára: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kék következik, aki a második figuráját nem teheti fehér 
figurájával szembe (kék „x”), ehelyett a (kék) 2-es határ-
kártyára teszi. Fehér a rablóval szembe helyezi el a 2. 
figuráját, ami megengedett, hiszen csak a rabló mezőjére 
nem lehet Targi figurát tenni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Végül mindkét játékos elhelyezte mind a 3 figuráját: 

 
3. A TÖRZSI JELÖLŐK ELHELYEZÉSE 
Miután mindkét játékos elhelyezte a saját 3 Targi figuráját 
a határkártyákon, el kell helyezniük a törzsi jelölőiket is. 
Minden játékos képzeletben vonalat húz a letett Targi 
figuráitól a játéktér másik széle felé. Ahol ezek a vonalak 
keresztezik egymást, letesz egy törzsi jelölőt. A legtöbb 
esetbe 2 ilyen keresztezés lesz, így mind a 2 törzsi jelölő 
elhelyezésre kerül. 
 
Tipp: ha a játékos két Targi figuráját egymással szembe 
lévő kártyákra helyezi le (ami megengedett), akkor a 3. 
figurájával már csak egy keresztezést tud maximum elérni, 
így csak egy törzsi jelölőt fog elhelyezni, így ez kerülendő. 
 
Folytatva az előző példát: mivel mindkét játékos ügyesen 
tette le a Targi figuráit, így a keresztezésekbe mindketten 
2-2 törzsi jelölőt tudnak letenni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. AKCIÓK VÉGEHAJTÁSA 

 

A kezdő játékossal kezdve, mindkét játékos az összes 
Targi figura és törzsi jelölő által kijelölt kártyákon 
szereplő akcióját végrehajtja. 
 

Szabadon dönthet arról, hogy milyen sorrendben 
hajtja végre a kártyákon szereplő akcióit, de egy már 
megkezdett akciót teljesen be kell fejezni ahhoz, hogy 
egy új akciót elkezdhessen. 
 

A játékos dönthet úgy is, hogy nem kívánja 
végrehajtani egy adott kártya akcióját. 
 

Miután egy játékos végrehajtotta egy határkártyás 
akcióját, leveszi a kártyáról a Targi figuráját, de maga 
a kártya ott marad, ahol van. 
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Miután egy játékos végrehajtotta egy középső mezőn 
lévő akcióját, leveszi a törzsi jelölőjét, majd az ott 
lévő kártya helyett egy újat csap fel. Ha egy 
terménykártya volt ott, azt a dobott lapok közé kell 
tenni és egy törzsi kártyát kell a helyére fektetni a 
törzs bővítés pakliból, képpel lefelé. Ha egy törzsi 
kártya volt ott, azt a dobott lapok közé kell tenni és 
egy terménykártyát kell a helyére fektetni a karaván 
pakliból, képpel lefelé. 
 
Megjegyzés: ha valamelyik pakliból elfogynak a 
lapok, keverd meg az adott pakli dobott lapjait, és 
képezz belőlük egy új húzó paklit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha egy kártya egy, vagy több erő- 
forrást ábrázol (termény, arany, 
vagy ezüst kereszt) a játékos megkapja a megfelelő 
jelzőket. Ha a kártyán három termény ábrája 
szerepel, perjellel elválasztva, akkor a játékos egyet 
választhat közülük, és azt a terményjelzőt kapja 
meg. 
Megjegyzés: ha az adott terményjelzőből már nem 
áll rendelkezésre több, használjatok helyette bármi-
lyen más jelzőt (pénzérmét, gombot, stb.), vagy csak 
írjátok fel egy papírlapra, mennyit kapott. 
 

A megszerzett törzsi kártyákat a 
játékos fektesse maga elé az asztal- 
ra, ha ki tudja fizetnie az adott törzsi kártya árát 
terményben és aranyban (lásd: törzsi kártyák). 
 

Ha egy játékos nem tudja, vagy nem akarja 
megfizetni a törzsi kártya árát, vegye azt a kezébe. 
 

 
Fontos szabály, hogy a játékos csak egyetlen törzsi 
kártyát tarthat a kezében. Ha egy új törzsi kártyát szerez 
olyankor, mikor már van egy törzsi kártya a kezében, és 
annak nem tudja az árát megfizetni, azaz nem tudja az 
asztalra fektetni, nem veheti a kezébe másodikat, illetve 
nem cserélheti ki a már kezében lévő törzsi kártyával. 
Ehelyett el kell dobnia a törzsi kártya pakli melletti 
dobott lapok közé. 
 

A kézben lévő törzsi kártya csak akkor játszható ki az 
asztalra, ha a játékos Targi figurája az „Adeliger” 
(nemes) mezőn áll. Ekkor a játékos megfizeti az adott 
kártya teljes árát, majd a lapot maga elé fekteti az 
asztalra. (Kivétel: az egyik törzsi kártyának az a hatása, 
hogy a játékos törzsi kártyát játszhat ki a kezéből 
anélkül, hogy a Targi figurája a nemes mezőn lenne.) 
 

A nemes határkártya akcióját fel lehet használni arra, 
hogy a játékos eldobjon egy törzsi kártyát a kezéből a 
dobott lapok közé, hogy egy jobbat vehessen a kezébe 
helyette. 
 

5. FORDULÓ VÉGE 
A forduló végén, miután mindkét játékos végre- 
hajtotta az összes akcióját, át kell forgatni a képes 
oldalára a játéktér közepén lévő összes új termény- és 
törzsi kártyát. Ez után az amulettet át kell adni a másik 
játékosnak, aki a kezdő játékos lesz a következő 
fordulóban. Ekkor egy új forduló kezdődik, a rabló 
mozgatásával. 
 
EGYÉB SZABÁLYOK 
 
TÖRZSI KÁRTYÁK 
A törzsi kártyák jobb felső sarkában fel van 
tüntetve annak ára.  
Megjegyzés: ha itt perjel látható, a játékos szabadon 
választhat, hogy terményekben fizet, vagy aranyban érte. 
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A kártya jobb alsó sarkában lévő ezüst kereszt 
szimbólumok jelzik a győzelmi pontok számát. 
 

Sok kártyának valamilyen kedvező hatása van a játék 
során. Néhány csak egyszer használható, mások 
állandó hatások, amik attól kezdve élnek, hogy az 
adott törzsi kártyát a játékos kijátszotta. A kártya 
hatását annak szövegmezője tartalmazza. Ha a törzsi 
kártyát a játékos kijátszotta, megkapja annak 
hatását. 
 

Például: ha a kártya ad egy extra árucikket, azt a 
játékos abban a körben kapja meg, amikor a törzsi 
kártyát kijátszotta. 
 

A törzsi kártyák kijátszása során a játékosnak az 
asztalra 3 sorban kell azokat lerakni, balról jobbra 
haladva, minden sorban maximum 4-4 lappal úgy, 
hogy egy sort nem fejezhet be addig, amíg egy új 
sort el nem kezd. 
 
 
 
 
 
 
 
Mindkét játékos saját maga előtt gyűjtögeti a törzsi 
kártyáit. Ezek a kártyák a játék végéig a helyükön 
maradnak. (Kivétel: az egyik törzsi kártya hatása 
lehetővé teszi, hogy a két játékos kicseréljen 1-1 
kártyát egymással). 
 

A törzsi kártyáknak 5 fajtája van a rajtuk lévő ábra 
szerint: kút, teve, pálma, Targi és sátor. 
 
 
 
 
Ha egy játékos kirak egy teljes sort úgy, hogy mind a 
4 kártyának ugyanaz az ábrája, +4 győzelmi pontot 
kap a játék végén. Ha kirak egy teljes sort úgy, hogy 
mind a 4 kártyán különböző ábra szerepel, +2 
 

 
győzelmi pontot kap érte a játék végén. Azok a sorok, 
amelyekben nincs 4 kártya, illetve amelyek nem felelnek 
meg a fenti 2 követelmény valamelyikének, egyáltalán 
nem érnek plusz győzelmi pontot a játék végén. 

 
 

RAJTAÜTÉS 
 

Ha a rabló figura valamelyik a „Überfall” 
(rajtaütés) határkártyára lép, akkor a játékosnak el kell 
dobnia a kártyán jelölt erőforrások valamelyikét. 
 

A kezdőjátékossal kezdve, mindkét játékosnak vissza kell 
adnia győzelmi pontot, vagy terményt, illetve az utolsó 
mezőn 1 aranyat. Miután mindenki kifizette a rajtaütés 
zsákmányát, a rabló figura azonnal tovább lép egy 
mezővel, és kezdetét veszi a Targi figurák elhelyezési 
fázis. 
 

A TERMÉNY ÉS ARANY KÉSZLETEK LIMITÁLÁSA 
A következő körre átvihető, a játékosoknál felhalmozott 
termény- és arany készlet korlátozott. Ha egy játékosnak 
az akciói végrehajtása után több, mint 10 termény jelzője, 
vagy több mint 3 arany jelzője van, vissza kell tennie a 
közös készletbe a felesleget. Eldöntheti, hogy melyik 
erőforrás felesleget adja be a közös készletbe. A saját 
körében a játékos átlépheti ezt a limitet, amit azután 
törzsi kártyák vásárlására fordíthat, esetleg elcserélheti a 
„kereskedő”, vagy az „ezüstműves” segítségével. 
 
 
 
 
 
 
 
A JÁTÉK VÉGE ÉS A PONTOZÁS 
A játék véget ér ha az egyik játékos megvásárolja a 12. 
törzsi kártyáját. Ha ez a kezdő játékos volt, az ellenfele 
még befejezheti a saját körét. 
 

A játék akkor is véget ér, ha a rabló figura elér a 4. 
„Überfall” (rajtaütés) kártyára.
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A játékosoknak ki kell fizetniük 1 aranyat, vagy 3 
győzelmi pontot. Közvetlenül ez után a játék véget 
ér. 
 

Ekkor a játékosoknak össze kell számolniuk az 
ezüstkereszt formájában begyűjtött győzelmi pont-
jaik számát (beleértve a náluk lévő győzelmi jelzőket, 
és a törzsi kártyákat is). 
 

Egyes törzsi kártyák további győzelmi pontokat is 
adhatnak, a szövegüknek megfelelően. 
 

Ez után hozzá kell adni az egyes sorokban lévő 
törzsi kártyák ábrái után kapható pontokat: 
 +4 pont, ha egy sorban 4 azonos ábrájú törzsi 

kártya van 
 +2 pont, ha egy sorban 4 különböző ábrájú 

törzsi kártya van 
 

Az a játékos győz, aki a legtöbb győzelmi pontot 
szerezte. Döntetlen esetén az győz, akinek több 
aranya van. Ha még így is döntetlen, az nyer, akinek 
több terményjelzője van. Ha még így is döntetlen, a 
játék döntetlenül ér véget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: kék játékos 12 törzsi kártyát tett le a játék utolsó 
fordulójában. 3 ezüst kereszt jelző van előtte. A kijátszott 
törzsi kártyák után még 21 győzelmi pontot kap 
(kártyákon lévő ezüst keresztek száma). Ezen felül a 
kártyák szövegmező szerint: +1 pontot ad a „Brunnen” és 
+2 pontot a „Kamelreiter” törzsi kártya neki. 

Végül +4 pontot kap az első sorban lerakott 4 azonos 
képű (pálma) kártya miatt és +2 pontot a 2. sorban 
lerakott 4 különböző képű törzsi kártya miatt. A legalsó 
sorért nem kap pontot, mert az egyik ábra kétszer 
szerepel. Kék összesen 33 győzelmi pontot gyűjtött össze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szerzőről: Andreas Steiger 1973-ban 
született, feleségével és 2 fiával Stuttgart 
közelében él, és tanárként dolgozik egy 
óvodában. A társasjátékokon kívül nagyon 
szereti a videojátékokat és az improvizációt. 
Ami a társasjátékokat illeti, minden egyes új 
játékában nagy szüksége van a játékosoknak 
az új döntések meghozatalára. Az a tény, hogy 
nagyon szereti a jól működő 2 személyes 
társasjátékokat vezetett el első játékának, a 
Targi (Tuareg) megalkotásához. 
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