


2� Y ��id l(oré 
Yazid körében az alábbiak történhetnek meg: 
+ A fekete kocka dobott értéke 6: Yazid kétszer cselekszik, két
lapkáról távolítja el a törzstagokat. A fehér kocka értékének
megfelelő oszlop legfelső és legalsó lapkájáról egyaránt
eltávolítja a törzstagokat, amennyiben azon egyáltalán
található figura. Ha a két lapka közül csak az egyiken
találhatóak törzstagok, akkor a másik lapkát bárme[yik másik
oszlopból kell választani. Amennyiben az egész oszlop üres, a
két lapkát bárme[yik más oszlopból, oszlopokból kell
kiválasztanod.

+ A fekete kocka dobott értéke más: Yazid egy lapkáról távolítja
el a törzstagokat.Amennyiben azon a lapkán nem találhatóak
törzstagok, válassz másikat abban az oszlopban. Ha minden
lapka üres abban az oszlopban, válassz másik oszlopból.

+ Yazid leveszi a törzstagokat a lapká(k)ról. Az eltávolított
törzstagok színtől függően az alábbi hatásokat kell
végrehajtani:

Amikor Yazid eltávolítja a lapkán található 
törzstagokat, azonnal ráheJyezi az egyik tevéjét, ha 
még nincs teve azon. Azonban Yazid sohasem hajtja 
végre a megszerzett lapka akcióját. 
A Yazid birtokában lévő Dzsinneknek nincs hatása, de 
a nálad lévőket Yazid cselekedetei aktiválhatják: 
Denhlm: kapsz 2 aranyat, amikor Yazid Vezír(eke)t szerez. 

Neklr: kapsz 2 aranyat, amikor Yazid Orgyilkos(oka)t szerez. 

Marld: kapsz 2 arafD1at, amikor Yazid a te egyik lapkádról távolít el 

törzstago(ka)t. 

Ba'al: kapsz 2 aranyat, amikor Yazid megszerez egy Dzsinnt. 

21'le köröd 
A körödben akcióidat az alábbi sorrendben (ahogyan 
az alapjátékban is) hajtod végre: 
+ Lépés a figurákkal

� + Lapkafelügyelet ellenőrzése
He[.Yezd az eltávolított Vezíreket a 1 + Törzsakció végrehajtása
Szultánság mellé, ők testesítik meg a + Lapkaakció végrehajtása
Vezírek Tanácsát (lásd a játék vége részt ...... A

. . 1 d . (l h ,, . ) később). __) 
T rue a as e etoseg 

e r �k�rí táSHe[.Yezd az eltávolított Véneket a 
Szultánság mellé. Amennyiben Yazid 
rendelkezik legalább 1 Vénnel és 1 Fakírral 
(vagy 2 Vénnel, de egyetlen Fakírral sem) 
a köre végén, befizeti őket és elveszi az 
első elérhető Dzsinnt (balról jobbra). 
Yazid minden körében csak egyetlen 
Dzsinnt szerezhet meg. Azonnal 
elve&zted a játékot, ha a Szulánság 
mellett 6 Dzsinn található! 

Rakd az eltávolított Kereskedőket vissza a 
zsákba. Minden egyes Kereskedőért Yazid 
az erőforrás sorból egy-egy kártyát vesz el. 
A Fakírok kivételével a többit visszakerül a 
dobozba. 

Rakd az eltávolított Építészeket vissza a 
zsákba és hajtsd végre a Kék törzs 
akcióját. A végeredményül kapott 
érméket Vazid tőled veszi el. 
Azonnal elve&zted a Játékot, ha nem tudsz 
fizetni, még akkor Is, ha van árúkárt;ya a 
birtokodban. Ne feled, hogy eladni csak a 
saját köröd végén tudsz, ahogyan azt 
később részletezem majd! 

He[.Yezd az eltávolított Orgyilkosokat a 
Szultánság mellé. 
Azonnal elveszted a játékot, ha a 
Szultánság mellett 7 Orgyilkos találhatót 

A Takarítás fázis végrehajtására Yazid és a te akcióid után 
kerül sor. Ahogyan az alapjátékban, töltsd fel az erőforrás- és 
a Dzsinnkár�ák sorát, ha szükséges. 

A játé� vé�e 
Ahogyan az alapjátékban, itt is annak a fordulónak a végén 
ér véget a játék, ame[yben az alábbi két esemény valame[yike 
bekövetkezik: 

+ valame!Yfk játékos (Yazid va!l).' te) leheJyezl az utolsó tevéjét
e!l).' lapkára

+ nincs több szabá[yos lépési lehetőség a figurákkal

Ekkor össze kell hasonlítani a nálad lévő Vezírek számát a Yazid 
által összegyűjtött Vezírek Tanácsának tagjai számával. 
Amennyiben neked van több Vezíred, gratulálunk! Eljutottál a 
végső értékeléshez. Amennyiben neked van kevesebb 
(egyenlőség sem elég), nem szereztél elég támogatót a "jogos" 
követelésed érvényre juttatásához, elvesztetted a játékot. 

pontszám 

190 GyP vagy 
alatta 

191-220GyP

221-250 gyP

251 GyP és 
felette 

clm a Vének szaval 

Elégtelen legalább túlélted. 

Megszerezted a trónt 
/znogoud Ifjú Jafar egalá�bis a következő

puccs1g. 

Becsvágyó AI
Rachid 

FéfJ)lt!sséges 
Saladin 

A 5zul�nság a tiéd/ 
O/yan egyszerű volt. 
Nem csak a trónt szerezted 
meg, a néped csodi1lati1t Is 
kivfvtad. Nem is érted, hogyan 
történt, de mindegy is, mert 

megcs/n.1/tadl 

Nagyobb kihívásra vágysz? Csak kezd a játékot 20 arannyal! Aki így is eléri a Fényességes Saladin címet, a "legtökösebb" játékosok egyike! 


