
További fontos részletek
– Senki nem köteles elvenni egy kollekciókár-
tyát, ha teljesítette a feltételeit. Elveheti egy 
későbbi körben is, ha más nem vette el. Ha 
elfelejtettétek elvenni, csak akkor vehetitek el, 
ha újra sorra kerültök (és még elérhető a kártya).
 
– Ha például valakinek három tőr van a kezé-
ben, akkor is elveheti először a 2 tőrös kollek-
ciókártyát.

– Nehogy összekeverjétek: a kereskedőkártyákra 
aranypénzt kell tenni! Természetesen a birtoko-
tokban lévő aranypénzt a bank bárkinek beváltja 
ezüstökre. 

JÁTÉKVERZIÓ KÉT FŐRE 
Ha inkább ketten szeretnétek a játékot játszani, 
próbáljatok meg a kollekciókártyák szürke 
oldalával játszani. Ha egyikőtök elvesz egy 
kollekciókártyát, a kártyának érvényesül egy 
azonnali hatása is, amit a köre végén végre is kell 
hajtania:
 A játékos 3 rúpiát kap a banktól (és 
 adott esetben adót is �zet!)
 
 A játékos azonnal újra kap egy teljes 
 kört (ugyanakkor egy harmadik körre  
 már nem lesz jogosult!)

 Az aukción kiállított régiségeket 
 lefedve vegyétek ki a játékból.

Emlékeztetőként: Nem vagytok kötelesek 
elvenni egy kollekciókártyát, ha a feltételeit 
teljesítettétek. Ebből érdekes taktikai 
lehetőségek származhatnak.
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A JÁTÉK ELEMEI
36 régiségkártya (hatféle, mindegyik hat 
színben)
15 kollekciókártya
9 kereskedőkártya
14 aranypénz (egyenként 3 rúpia értékű)
12 ezüstpénz (egyenként 1 rúpia értékű)

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
– Keverjétek jól össze a régiségkártyákat,
és képezzetek belőlük képes felükkel 
lefelé fordítva egy húzópaklit. Húzzatok 
belőle négyet, és terítsétek őket képpel 
felfelé fordítva egy sorba. Ezek lesznek az éppen 
megvehető darabok („aukció”).

– 4 játékos esetén csak azokra a keres-
kedőkártyákra lesz szükség, amelyeknek 
a hátlapján 4 ember látható. 2 és 3 játékos 
esetén azokat a kereskedőkártyákat kell 
használnotok, amelyeknek nem szerepelnek 
emberek a hátlapjukon. 

Példa 4 játékos esetén

A kereskedőkártyákat számozott oldalukkal 
felfelé egy sorban kell kiteríteni, balról jobbra 
csökkenő számsorrendben. A fel nem használt 
kereskedőkártyák kikerülnek a játékból.

– A kollekciókártyákat az illusztrációnak 
megfelelően csoportosítva készítsük elő, 
a kártyák bézs színű oldalával felfelé.

– Az érméket bank gyanánt egy kupacba kell 
rakni.

– Minden kereskedőkártyára egy aranypénzt kell 
a helyezni, a kör alakú díszítésre.

– Válasszatok ki egy kezdőjátékost tetszés 
szerinti módon.

Ez a játékos kap 1 arany- és 1 ezüstpénzt 
a bankból. A többi játékos 1 arany- és 2 ezüst-
pénzt kap. A pénzkészletét mindenkinek maga 
előtt, a többiek számára is látható módon kell 
tartania.

– A kezdőjátékos kezdi a játékot.

A JÁTÉK MENETE
A játékosok az óramutató járásának megfelelő 
irányban következnek egymás után.
A játék több eladási napból áll.

Egy eladási nap a következőképpen zajlik:

A soron lévő játékos a körében a következő 
dolgokat teszi, ebben a sorrendben:
 1) akció végrehajtása
 2) elvesz egy kollekciókártyát
 3) be�zeti az adót
Ezek után a következő játékos kerül sorra.

Egy játékos köre – részletesen:
1) Akció végrehajtása: a játékos az alábbi a) 
és b) lehetőségek közül ki kell válasszon egyet, 
és végre kell hajtsa.

a) Aranypénzt vesz el: elveszi az egyik 
kereskedőkártyára helyezett aranypénzt. 
Fontos: a sorban leginkább balra eső kártyáról 
kell elvennie az érmét.
A lejjebb látható képen ez a pirossal jelzett érme.

b) Megvesz egy régiséget: elvesz egyet 
az aukción éppen elérhető régiségkártyák közül, 
majd ki�zeti érte az aktuális vételárat, amely 
kettő, három vagy négy rúpia lesz. Azt, hogy 
éppen mennyi a vételár, az határozza meg, 
hogy melyik az a kereskedőkártya, amelyen 
balról nézve legelőször található aranypénz. 
Az ezen a kereskedőkártyán lévő szám 
az aktuális vételár. A játékos a megvásárolt 
régiséget maga elé helyezi, de nem szabad 
képes felével lefelé fordítania. 
Fontos: a régiségeket fajtánként kell rendezni 
és egymásra fektetni úgy, hogy az egymást 
fedő lapoknak csak a felső része látsszon. 

Jegyezzétek meg jól: amikor egy játékos sorra 
kerül, csak egy régiséget vásárolhat vagy csak 
egy aranypénzt vehet el. Mindig csak az aktuális 
kínálatból választhat. És a kiválasztott régiség 
ára nem a kártyán szereplő szám, az a játék végi 
pontösszesítésnél adja meg a lap értékét.

Példa: Most csak két régiség vásárolható meg 
az aukción, mivel kettőt már valaki megvett. 
Ezenkívül egy aranypénzt már elvett valaki 
a kereskedőkártyákról, így balról az első kártya, 
amin aranypénz van, a 3-as számot viseli. Ezért 
a következő régiséget 3 rúpiáért lehet megvenni.

2) Elvesz egy kollekciókártyát: ha az újonnan 
megvásárolt régiséggel a játékos teljesítette egy 
vagy akár több kollekciókártya feltételét (meg 
tudta vásárolni a kollekciókártyán szereplő 
mennyiségű és összetételű kollekciót), elvehet 
egyet közülük, ha szeretne. Egy másodikat csak 
akkor vehet el, ha újra sorra kerül – ha senki nem 
vette el közben azt a kártyát. Az elvett kollek-
ciókártyát maga elé kell tegye, bézs oldalával 
felfelé.

Ha a játékos csak egy aranypénzt vett el, de 
vásárolt régiségei megfelelnek egy elérhető 
kollekciókártyának, akkor is elveheti azt. Erről 
később bővebben olvashatsz. 

3)  Be�zeti az adót: ha a játékosnak a köre végén 
több mint 8 rúpiája van, az a feletti pénzt be kell 
�zesse a banknak. 
Ezzel véget ér a játékos köre, és a tőle balra ülő 
játékos következik. 

Egy aukciónap vége:
Az aukció akkor ér véget, ha egy játékos 
megveszi az utolsó elérhető régiséget vagy 
elveszi az utolsó kereskedőkártyán lévő 
aranypénzt. 

A következő aukció napja:
A következő aukció napját az alábbiak szerint 
készítsétek elő:

– Az előző napról megmaradt régiségek 
kikerülnek a játékból, dobjátok őket félre, képes 
felükkel lefelé fordítva.

– Húzzatok a húzópakliból négy újabb régiséget, 
és fektessétek őket felfordítva az „aukcióra”. Ezek 
az aktuálisan megvehető darabok. Ha nincs elég 
lap a húzópakliban, a játék véget ér.

– Helyezzetek minden üres kereskedőkártyára 
egy aranypénzt, amit a bankból vegyetek el. 

Az új aukció napját az előző napot záró játékos 
után következő játékos kezdi.

A JÁTÉK VÉGE
A játék azonnal véget ér, ha a húzópakliban 
nincs négy, a következő aukció napjához 
szükséges kártya.

Az eredmények kiértékelése:
– Elsőként minden játékosnak el kell dobnia 
minden olyan színű régiségkártyáját, amelyből 
csak egy van neki.

A kollekciókártyáit az a játékos is megtarthatja, 
akinek a kollekció megszerzéséhez szükséges 
régiségkártyát vagy kártyáit el kellett dobnia.
 
– Ezután mindannyian adjátok össze a régiség- 
és kollekciókártyáitokon szereplő pontértékeket.
 
– A megmaradt pénzetek is pontot ér: 3 
rúpiánként 1 pontot.

Az győz, aki a legtöbb pontot szerezte (és ezzel a 
maharadzsa utóda is ő lesz).
Egyező pontszámnál az nyer, akinek több 
régiségkártyát sikerült összegyűjtenie.
Ha még ezután is döntetlen az állás, osztoztok az 
első helyen.

Egy példa: Karcsinak csak egy sárga régiség-
kártyája volt, ezt le kellett adnia. A megmaradt 
kártyáin lévő pontok összege: 1+1+2+3=7 
a régiségek után és 4+4=8 a kollekciók után. 
A négy rúpiáért 1 pontot kap. Így összesen 
16 pontja van.

A kollekciókártyák
Hétféle kollekciót lehet összegyűjteni: korsókat, 
tőröket, hangszereket, ékszereket, szobrokat, 
vázákat (ezekből egyenként kis és nagy 
kollekciót) és vegyes kollekciókat (háromféle 
összetételűt). Az ugyanolyan régiséget 
tartalmazó kollekciókártyákon ugyannak 
az eredetiségtanúsítványnak 
látszik a képe – a kis és nagy 
kollekción különböző méretben. 
Ahhoz, hogy egy kollekciókártyát el-
vehessetek a készletből, a játékosnak (legalább) 
a kártyán lévő régiségek birtokában kell lennie. 

A kollekciók szempontjából a régiségkártyák 
színe nem fontos! Ha a kollekciókártyán egy 
áthúzott kártya is látható, 
akkor a megszerzése után 
az azon felsorolt régiségek 
egyikét el kell dobni.

Figyelem: tehát semmilyen másféle régiséget 
nem lehet eldobni. Az itt látható esetben 
például csak egy tőrt, egy korsót vagy egy 
hangszert. 

Az eldobott régiségkártyát lefordítva tegyük 
félre.

Kivétel: van egy fontos korlátozás a kollekciókár-
tyák megszerzésével kapcsolatban.

Ha egyikőtök már megszerezett egy nagy 
kollekció kártyát, ugyanabból a kicsit már nem 
veheti el.

Egy példa: Tamás már megszerezte a vázás 
kollekciókártyákból a nagyot (három vázából), 
ezért már nem veheti el a kétvázás kollekciót.
Ugyanakkor ha valamelyikőtök először a kis 
kollekciókártyát veszi el először, a korlátozás 
nem él, azaz utána a nagyot is megszerezheti. 

Egy példa: már Kornélnál van a kis vegyes 
kollekciókártya 3 régiséggel, de még elveheti a 
másik kis vegyes kollekció kártyáját (4 régiséggel) 
vagy akár a nagyot 5 régiséggel. 

Jegyezzétek meg: a kollekciókártyákat csak 
a közös készletből lehet elvenni – azokat, 
amelyeket valamelyik játékos már megszerzett, 
nem lehet tőle elvenni. Bármelyik kollekciókár-
tyát el lehet venni, ha a feltételét teljesítettétek – 
még akkor is, ha a kártya félig le van fedve (lásd: 
a játék előkészítése). Akkor is megtarthatjátok 
a kollekciókártyát, ha a megszerzéséhez 
szükséges régiségkártyákból el kellett dobjatok 
egyet. Régiségkártyát csak akkor kell eldobni, 
ha a kollekciókártyán egy áthúzott kártya is 
szerepel. 

Nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek részére. Fulladásveszély!

Importálja: GémKer-Gémklub Kft.
1092 Budapest, Ráday utca 30.
www.gemker.hu

A MAHARADZSA VÉGRENDELETE

A maharadzsa megöregedett, és a �ai 
abban reménykednek, hogy nemsokára 
átvehetik a hatalmat. Ezért ajándékképpen 
különleges régiségeket vásárolnak, hátha 
így őket részesíti előnyben az uralkodó. 
Minden régiség pontot jelent, és egy-egy 
különleges kollekció további plusz 
pontokat hoz. 
A legtöbb pontot összegyűjtő játékos nyeri 
a játékot, és ő lesz az új maharadzsa.



További fontos részletek
– Senki nem köteles elvenni egy kollekciókár-
tyát, ha teljesítette a feltételeit. Elveheti egy 
későbbi körben is, ha más nem vette el. Ha 
elfelejtettétek elvenni, csak akkor vehetitek el, 
ha újra sorra kerültök (és még elérhető a kártya).
 
– Ha például valakinek három tőr van a kezé-
ben, akkor is elveheti először a 2 tőrös kollek-
ciókártyát.

– Nehogy összekeverjétek: a kereskedőkártyákra 
aranypénzt kell tenni! Természetesen a birtoko-
tokban lévő aranypénzt a bank bárkinek beváltja 
ezüstökre. 

JÁTÉKVERZIÓ KÉT FŐRE 
Ha inkább ketten szeretnétek a játékot játszani, 
próbáljatok meg a kollekciókártyák szürke 
oldalával játszani. Ha egyikőtök elvesz egy 
kollekciókártyát, a kártyának érvényesül egy 
azonnali hatása is, amit a köre végén végre is kell 
hajtania:
 A játékos 3 rúpiát kap a banktól (és 
 adott esetben adót is �zet!)
 
 A játékos azonnal újra kap egy teljes 
 kört (ugyanakkor egy harmadik körre  
 már nem lesz jogosult!)

 Az aukción kiállított régiségeket 
 lefedve vegyétek ki a játékból.

Emlékeztetőként: Nem vagytok kötelesek 
elvenni egy kollekciókártyát, ha a feltételeit 
teljesítettétek. Ebből érdekes taktikai 
lehetőségek származhatnak.

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

A JÁTÉK ELEMEI
36 régiségkártya (hatféle, mindegyik hat 
színben)
15 kollekciókártya
9 kereskedőkártya
14 aranypénz (egyenként 3 rúpia értékű)
12 ezüstpénz (egyenként 1 rúpia értékű)

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
– Keverjétek jól össze a régiségkártyákat,
és képezzetek belőlük képes felükkel 
lefelé fordítva egy húzópaklit. Húzzatok 
belőle négyet, és terítsétek őket képpel 
felfelé fordítva egy sorba. Ezek lesznek az éppen 
megvehető darabok („aukció”).

– 4 játékos esetén csak azokra a keres-
kedőkártyákra lesz szükség, amelyeknek 
a hátlapján 4 ember látható. 2 és 3 játékos 
esetén azokat a kereskedőkártyákat kell 
használnotok, amelyeknek nem szerepelnek 
emberek a hátlapjukon. 

Példa 4 játékos esetén

A kereskedőkártyákat számozott oldalukkal 
felfelé egy sorban kell kiteríteni, balról jobbra 
csökkenő számsorrendben. A fel nem használt 
kereskedőkártyák kikerülnek a játékból.

– A kollekciókártyákat az illusztrációnak 
megfelelően csoportosítva készítsük elő, 
a kártyák bézs színű oldalával felfelé.

– Az érméket bank gyanánt egy kupacba kell 
rakni.

– Minden kereskedőkártyára egy aranypénzt kell 
a helyezni, a kör alakú díszítésre.

– Válasszatok ki egy kezdőjátékost tetszés 
szerinti módon.

Ez a játékos kap 1 arany- és 1 ezüstpénzt 
a bankból. A többi játékos 1 arany- és 2 ezüst-
pénzt kap. A pénzkészletét mindenkinek maga 
előtt, a többiek számára is látható módon kell 
tartania.

– A kezdőjátékos kezdi a játékot.

A JÁTÉK MENETE
A játékosok az óramutató járásának megfelelő 
irányban következnek egymás után.
A játék több eladási napból áll.

Egy eladási nap a következőképpen zajlik:

A soron lévő játékos a körében a következő 
dolgokat teszi, ebben a sorrendben:
 1) akció végrehajtása
 2) elvesz egy kollekciókártyát
 3) be�zeti az adót
Ezek után a következő játékos kerül sorra.

Egy játékos köre – részletesen:
1) Akció végrehajtása: a játékos az alábbi a) 
és b) lehetőségek közül ki kell válasszon egyet, 
és végre kell hajtsa.

a) Aranypénzt vesz el: elveszi az egyik 
kereskedőkártyára helyezett aranypénzt. 
Fontos: a sorban leginkább balra eső kártyáról 
kell elvennie az érmét.
A lejjebb látható képen ez a pirossal jelzett érme.

b) Megvesz egy régiséget: elvesz egyet 
az aukción éppen elérhető régiségkártyák közül, 
majd ki�zeti érte az aktuális vételárat, amely 
kettő, három vagy négy rúpia lesz. Azt, hogy 
éppen mennyi a vételár, az határozza meg, 
hogy melyik az a kereskedőkártya, amelyen 
balról nézve legelőször található aranypénz. 
Az ezen a kereskedőkártyán lévő szám 
az aktuális vételár. A játékos a megvásárolt 
régiséget maga elé helyezi, de nem szabad 
képes felével lefelé fordítania. 
Fontos: a régiségeket fajtánként kell rendezni 
és egymásra fektetni úgy, hogy az egymást 
fedő lapoknak csak a felső része látsszon. 

Jegyezzétek meg jól: amikor egy játékos sorra 
kerül, csak egy régiséget vásárolhat vagy csak 
egy aranypénzt vehet el. Mindig csak az aktuális 
kínálatból választhat. És a kiválasztott régiség 
ára nem a kártyán szereplő szám, az a játék végi 
pontösszesítésnél adja meg a lap értékét.

Példa: Most csak két régiség vásárolható meg 
az aukción, mivel kettőt már valaki megvett. 
Ezenkívül egy aranypénzt már elvett valaki 
a kereskedőkártyákról, így balról az első kártya, 
amin aranypénz van, a 3-as számot viseli. Ezért 
a következő régiséget 3 rúpiáért lehet megvenni.

2) Elvesz egy kollekciókártyát: ha az újonnan 
megvásárolt régiséggel a játékos teljesítette egy 
vagy akár több kollekciókártya feltételét (meg 
tudta vásárolni a kollekciókártyán szereplő 
mennyiségű és összetételű kollekciót), elvehet 
egyet közülük, ha szeretne. Egy másodikat csak 
akkor vehet el, ha újra sorra kerül – ha senki nem 
vette el közben azt a kártyát. Az elvett kollek-
ciókártyát maga elé kell tegye, bézs oldalával 
felfelé.

Ha a játékos csak egy aranypénzt vett el, de 
vásárolt régiségei megfelelnek egy elérhető 
kollekciókártyának, akkor is elveheti azt. Erről 
később bővebben olvashatsz. 

3)  Be�zeti az adót: ha a játékosnak a köre végén 
több mint 8 rúpiája van, az a feletti pénzt be kell 
�zesse a banknak. 
Ezzel véget ér a játékos köre, és a tőle balra ülő 
játékos következik. 

Egy aukciónap vége:
Az aukció akkor ér véget, ha egy játékos 
megveszi az utolsó elérhető régiséget vagy 
elveszi az utolsó kereskedőkártyán lévő 
aranypénzt. 

A következő aukció napja:
A következő aukció napját az alábbiak szerint 
készítsétek elő:

– Az előző napról megmaradt régiségek 
kikerülnek a játékból, dobjátok őket félre, képes 
felükkel lefelé fordítva.

– Húzzatok a húzópakliból négy újabb régiséget, 
és fektessétek őket felfordítva az „aukcióra”. Ezek 
az aktuálisan megvehető darabok. Ha nincs elég 
lap a húzópakliban, a játék véget ér.

– Helyezzetek minden üres kereskedőkártyára 
egy aranypénzt, amit a bankból vegyetek el. 

Az új aukció napját az előző napot záró játékos 
után következő játékos kezdi.

A JÁTÉK VÉGE
A játék azonnal véget ér, ha a húzópakliban 
nincs négy, a következő aukció napjához 
szükséges kártya.

Az eredmények kiértékelése:
– Elsőként minden játékosnak el kell dobnia 
minden olyan színű régiségkártyáját, amelyből 
csak egy van neki.

A kollekciókártyáit az a játékos is megtarthatja, 
akinek a kollekció megszerzéséhez szükséges 
régiségkártyát vagy kártyáit el kellett dobnia.
 
– Ezután mindannyian adjátok össze a régiség- 
és kollekciókártyáitokon szereplő pontértékeket.
 
– A megmaradt pénzetek is pontot ér: 3 
rúpiánként 1 pontot.

Az győz, aki a legtöbb pontot szerezte (és ezzel a 
maharadzsa utóda is ő lesz).
Egyező pontszámnál az nyer, akinek több 
régiségkártyát sikerült összegyűjtenie.
Ha még ezután is döntetlen az állás, osztoztok az 
első helyen.

Egy példa: Karcsinak csak egy sárga régiség-
kártyája volt, ezt le kellett adnia. A megmaradt 
kártyáin lévő pontok összege: 1+1+2+3=7 
a régiségek után és 4+4=8 a kollekciók után. 
A négy rúpiáért 1 pontot kap. Így összesen 
16 pontja van.

A kollekciókártyák
Hétféle kollekciót lehet összegyűjteni: korsókat, 
tőröket, hangszereket, ékszereket, szobrokat, 
vázákat (ezekből egyenként kis és nagy 
kollekciót) és vegyes kollekciókat (háromféle 
összetételűt). Az ugyanolyan régiséget 
tartalmazó kollekciókártyákon ugyannak 
az eredetiségtanúsítványnak 
látszik a képe – a kis és nagy 
kollekción különböző méretben. 
Ahhoz, hogy egy kollekciókártyát el-
vehessetek a készletből, a játékosnak (legalább) 
a kártyán lévő régiségek birtokában kell lennie. 

A kollekciók szempontjából a régiségkártyák 
színe nem fontos! Ha a kollekciókártyán egy 
áthúzott kártya is látható, 
akkor a megszerzése után 
az azon felsorolt régiségek 
egyikét el kell dobni.

Figyelem: tehát semmilyen másféle régiséget 
nem lehet eldobni. Az itt látható esetben 
például csak egy tőrt, egy korsót vagy egy 
hangszert. 

Az eldobott régiségkártyát lefordítva tegyük 
félre.

Kivétel: van egy fontos korlátozás a kollekciókár-
tyák megszerzésével kapcsolatban.

Ha egyikőtök már megszerezett egy nagy 
kollekció kártyát, ugyanabból a kicsit már nem 
veheti el.

Egy példa: Tamás már megszerezte a vázás 
kollekciókártyákból a nagyot (három vázából), 
ezért már nem veheti el a kétvázás kollekciót.
Ugyanakkor ha valamelyikőtök először a kis 
kollekciókártyát veszi el először, a korlátozás 
nem él, azaz utána a nagyot is megszerezheti. 

Egy példa: már Kornélnál van a kis vegyes 
kollekciókártya 3 régiséggel, de még elveheti a 
másik kis vegyes kollekció kártyáját (4 régiséggel) 
vagy akár a nagyot 5 régiséggel. 

Jegyezzétek meg: a kollekciókártyákat csak 
a közös készletből lehet elvenni – azokat, 
amelyeket valamelyik játékos már megszerzett, 
nem lehet tőle elvenni. Bármelyik kollekciókár-
tyát el lehet venni, ha a feltételét teljesítettétek – 
még akkor is, ha a kártya félig le van fedve (lásd: 
a játék előkészítése). Akkor is megtarthatjátok 
a kollekciókártyát, ha a megszerzéséhez 
szükséges régiségkártyákból el kellett dobjatok 
egyet. Régiségkártyát csak akkor kell eldobni, 
ha a kollekciókártyán egy áthúzott kártya is 
szerepel. 


