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aqala jelenleg jómódban él. 
A különböző törzsek kegyét elnyerni nem volt könnyű dolog... de a riválisaidat sem olyan 
könnyű elriasztani. 

Egyes törzsek elhagynak, hogy helyetted a riválisodnál gyülekezzenek; elég hamar kiderül, hogy 
befolyásos vezéreket követnek, akiket a riválisaid béreltek fel ellened. 
Minden embernek megvan a maga ára, így viszonozhatod ezt a kedves szívességet riválisaidnak... fel 
kellene bérelned Naqala tolvajait. 
 
Componensek 
 

 6 tolvaj kártya 
 1 dzsinn kártya 
 

A játék előkészítése 
 

Kövesd a szokásos játék előkészítési szabályokat, az alábbi eltérésekkel! 
 

 Keverd hozzá a Morgaine dzsinn kártyát a többi dzsinn kártyához, és a képpel lefelé 
fordított, megkevert paklit tedd le valahová a játéktér mellé! 

 

 Keverd össze a 6 tolvaj kártyát képpel lefelé, majd tedd a paklit (szintén képpel lefelé) 
valahová a dzsinn pakli mellé! Csapd fel a legfelső tolvaj kártyát, és tedd a pakli mellé 
képpel felfelé! Ha nem játszotok a The Artisans of Naqala (Naqala Csodaművesei) 
kiegészítővel, akkor előbb távolítsd el a lila Madjaar tolvaj kártyát a többi közül! 

 
Egy tolvaj kártya megvétele 
 

A játék során bármikor, amikor egy dzsinn kártyát vásárolhatnál meg, megveheted helyette a 
képpel felcsapott tolvaj kártyát, ugyan azon az áron. Tedd a megvásárolt tolvaj kártyát képpel 
fölfelé magad elé! 
 

N 
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Egy tolvaj kártya használata 
 

A játék során bármikor, amikor elvégeztél egy olyan törzsakciót, amelynek a színe megegyezik a 
használni kívánt tolvajod színével, használhatod a tolvajodat is azonnal a törzsakció után. Ez 
után dobd el a tolvaj kártyát! A tolvajt nem használhatod abban a körben, amikor 
megvásároltad! 
 
Takarítás 
 

Minden takarítási fázis 3. lépéseként hajtsd végre az alábbiakat is: 
 

 Pótold a hiányzó tolvaj kártyát: ha éppen nincs felcsapva tolvaj kártya, akkor csapd fel 
a legfelső tolvaj kártyát, majd képpel felfelé tedd a tolvaj pakli mellé! 

 
A játék vége 
 

Ha van bármennyi tolvaj kártya is a játék végén előtted, annak értékét számold a dzsinnek 
győzelmi pont értékéhez! 

 
A tolvaj kártyák ismertetése 
 

Amikor egy tolvaj képességét használod, alkalmazd a hatását az óramutató járásával megegyező 
irányba minden játékosra, kezdve a tőled balra ülő játékossal! 

 

Houssain (zöld) 
Az összes többi játékos dobjon el 2-2, általa választott erőforráskártyát, 
képpel felfelé! Válassz közülük kettőt, és add hozzá a saját erőforrás 
kártyáidhoz! 
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Ziad (sárga) 
Az összes többi játékos dobjon el 1-1 vezír figurát maga elől! Vegyél el 
egy vezír figurát az eldobottak közül, és tedd magad elé! 
 
 
 
 

 

Ouafat (fehér) 
Az összes többi játékos dobjon el 1-1 dzsinn kártyát maga elől, képpel 
felfelé! Vegyél el egyet az eldobott dzsinn kártyák közül és tedd magad 
elé! 
 
 
 
 

Kohdjah (piros) 
Az összes többi játékos válasszon ki egy olyan lapkát, amit ő felügyel és 
vegye vissza róla a letett tevéjét! Tedd le az egyik ilyen lapkára a saját 
tevédet, átvéve felette a felügyeletet! Megjegyzés: javasoljuk, hogy a 
többi játékos fektesse el a tevéjét a lapkán addig, amíg nem választasz 
egyet közülük, így könnyebb dolgod lesz. Miután választottál kell csak a 
tevéket visszavenni. 

 

Shaum (kék) 
Az összes többi játékosnak el kell dobnia 1-1 pálmafát, vagy palotát az 
egyik felügyelete alatt álló lapkáról. Vegyél el az eldobott pálmafák, vagy 
paloták közül egyet, és tedd le az egyik általad felügyelt lapkára (annak 
ellenére, hogy az esetleg nem oázis, vagy nem falu)! 
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Madjaar (lila) 
Az összes többi játékos dobjon el 1-1 általa választott mágikus tárgyat 
maga elől képpel felfelé! Válassz egyet az eldobott tárgyak közül, és tedd 
magad elé képpel felfelé! 
 
 
 

 

Új dzsinn 
 

Morgiane 
Ha bármelyik másik játékos tolvaj kártyát használ, annak hatása rád nem 
vonatkozik. 
 
 
 
 

 

Fontos megjegyzések: 
 Ha nem tudsz eldobni azt, amit a tolvaj játékba hozatalakor el kellene dobnod, 

egyszerűen dobj el valamit helyette! 
 A tolvajok nem dzsinnek. Azok a hatások, amik a dzsinnekre vonatkoznak, nem 

vonatkoznak a tolvajokra! 
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