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Most sorra vesszük az egyes játékelemek ikonjait. Az ikonok jelentése a játék során nem változik. 
Áruk, Tevék, Érmék és Pontok

Egyéb Ikonok

Városbónusz-jelző

Városkártyák

Ikonok

Amikor bónuszt kapsz, mert van kereskedőállomásod egy bónuszjelzős városban, akkor választhatsz egy másik 
városbónusz-jelzőt, és annak a jelzőnek a jutalmát kapod meg. Minden alkalommal választhatsz más-más 
bónuszt, és nem kell kereskedőállomásodnak lennie a választott bónusz városában.

Ezek az ikonok 
jelképezik az 
érméket és a 
pontokat.

Lépj a bábuddal annyi helyszínt a táblán, amennyit a szám megad. A megtett utak költségét ki kell fizetned. Tegyél le 1 
kereskedőállomást, ha olyan városban fejezed be a mozgást, ahol még nincs kereskedőállomásod. Ha nem használod 
fel az összes lépést, akkor a fennmaradó rész elveszik.

Vegyél el 1 fekete dobókockát a játéktáblán lévő készletből. Azonnal dobj vele, és tedd a játékostábládra. Ezt a fekete 
dobókockát az aktuális fordulóban kell használnod. A fekete dobókockák száma korlátozott: ha nincs több a táblán, 
akkor nem kapsz.

Melléklet

Felkiáltójel jelöli azt a bónuszt, amit minden forduló elején 
megkapsz. Ilyen bónuszokhoz juthatsz városbónusz-jelzőkkel, 
céhpecsétekkel és néhány karakterrel.

Legalább ilyen értékű 
dobókocka kell az akció 
végrehajtásához (ebben 
a példában 3).

4 különböző céhpecsét van: földművesek, fűszeresek, 
szabók és ékszerészek céhe. Ezek az alap céhpecsétek 
ikonjai.

Ezek a fejlesztett céh-
pecsétek ikonjai.

Ezek az ikonok láthatók a tábla tengeri útvo-
nalain. Ahhoz, hogy ezeken az útvonalakon 
utazhass, nálad kell lennie a megfelelő céhpe-
csétnek, ami lehet akár alap, akár fejlesztett.

Ez az ikon jelzi, hogy lerakhatsz a kereskedőállomások 
normál szabályai szerint még egy kereskedőállomást 
az utazás után egy olyan városba, amin átutaztál 
(lásd szabálykönyv 8-10. oldal).

Ezzel az ikonnal több pontot kaphatsz a végső pon-
tozásnál a különböző címerpajzsokért (lásd melléklet 
2-3. oldal).

Ha városkártyát használva több helyszínen haladsz át egyetlen akcióval, az adott mozgás alatt akkor 
is csak 1 kereskedőállomást tehetsz le.

Ezek az ikonok sorra 1 aranyat, 1 
ezüstöt, 1 borsot, 1 jádét és 1 tevét 
jelölnek. Megjegyzés: Mindig fizet-
hetsz jádéval érme és teve helyett.

A perjel az jelenti, hogy 
választhatsz az adott áruk

közül (arany, bors vagy selyem). Ha ez     a 
jel van a költségnél vagy a jutalomnál, akkor 
a kifizetett, illetve az elvett áruknak külön
bözőeknek kell lenniük.

A tábla minden városának van 
címerpajzsa. A végső pontozásnál

aszerint kapsz pontokat, hogy hány különböző címerpajzsú 
városban van kereskedőállomásod (lásd melléklet 2-3. oldal).

Vedd el a felső szerződést a szerződéspakliból, és tedd képpel 
felfelé az egyik üres, aktív szerződésmeződre. A szerződés 
akciótól eltérően, ha nincs helyed az új szerződésnek, 
eldobhatod az egyik meglévő szerződésedet a szerződéspakli 
aljára, vagy eldobhatod az éppen elvett új szerződésedet.

Vegyél el 1 elérhető szerződést egy olyan szerző-
dés városról, ahol van kereskedőállomásod. Tedd 
az adott szerződést képpel felfelé egy aktív szer-

ződésmezőre. Ha mindkét mező foglalt, akkor dobnod 
kell 1 már meglévő szerződésedet a szerződéspakli aljára.

Ez a szimbó-
lum jelöli a 
Kán szolgá-
latában játék 
játékelemeit.
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Ennél az ikonnál a teljesített szerződéseid száma számít. 1 pontot kapsz minden egyes teljesített szerződésért, de 
maximum annyit, amennyi a felhasznált dobókocka értéke. Semmit sem kell fizetned.
Példa: Leraksz 1 db 2-es értékű kockát erre a városkártyára, és legfeljebb 2 teljesített szerződésedért kapsz pontot. 5 tel-
jesített szerződésed van, de max annyi szerződésért kaphatsz pontot, amennyi a dobókocka értéke, ezért 2 pontot kapsz.

Válassz egy városbónusszal rendelkező várost, ahol van kereskedőállomásod. Azonnal megkapod az adott város 
bónuszát. Ha több bónuszt kapsz ezzel az akcióval, akkor minden alkalommal más-más bónuszt kell választanod.

1. példa: Leraksz 1 darab 5-ös értékű dobókockát. Választasz 2 várost, ahol van kereskedőállomásod, és megkapod ezen 
városok bónuszát. Pontosan 2 olyan városon van kereskedőállomásod, aminek van városbónusza. Ezt a 2 várost kell 
választanod, és megkapod a hozzájuk tartozó bónuszt.

2. példa: Leraksz 1 darab 4-es értékű dobókockát. Fizethetsz legfeljebb 4 érmét, hogy kiválassz 4 várost, ahol van 
kereskedőállomásod, és megkapod ezen városok bónuszát. Fizetsz 3 érmét, és választasz 3 különböző várost.

Minden városon van címerpajzs. Összesen 
9 különböző címerpajzs van. Néhány 1-

nél több városon is látható. A végső pontozásnál pontokat kapsz 
minden egyes különböző címerpajzsért, ami olyan városon van, ahol van 
kereskedőállomásod. Minél több különböző címered van, annál több pontot 
kapsz (lásd a játéktáblán a címersávot).

Címerpajzs-sáv
A végső pontozásnál tedd át a kereskedőállomásodat a tábláról a címerpajzs-sáv megfelelő címer-
pajzsára. Ha azonos címerpajzsokkal rendelkező városokban van kereskedőállomásod, akkor csak 1 
kereskedőállomást tegyél át; az azonos címerpajzsú városokon lévő kereskedőállomásaid közül csak 
egy számít, a többiért nem jár jutalom.

Minden „+1” ikon egy-egy különböző címerpajzsnak számít a 
végső pontozásnál.

Számold meg a címerpajzssávon lévő kereskedőállomásaidat, majd add 
hozzá a „+1” ikonjaidat, és az eredménynek megfelelően pontokat kapsz. A 
címerpajzssávon maximum 43 pontot szerezhetsz, még akkor is, ha 13-
nál több címerpajzsod van.

Címerpajzs

A lerakott dobókocka értéke határozza meg, hogy mit kapsz.
Városkártya példa: Leraksz 1 darab 2-es értékű dobókockát, és elveszel 1 selymet.
Különleges város példa: Leraksz 1 darab 5-ös értékű dobókockát Hormuzba, és van 
egy fejlesztett céhpecséted. Megkapod  kétszer a céhpecsét-bónuszt, és kapsz 4 pontot.

Vagy becserélsz 1 tevét 3 érmére vagy becserélsz 1 érmét 1 tevére. Ha az akciót többször hajtod végre, akkor mindig
ugyanazt a cserét kell végrehajtanod (vagyis vagy csak tevét cserélsz érmére, vagy csak érmét cserélsz tevére).

Példa: Leraksz 1 darab 5-ös értékű dobókockát. Választanod kell, becserélsz 5 tevét 15 érmére, vagy becserélsz 5 érmét 
5 tevére.

Ennél az ikonnál a táblára rakott kereskedőállomásaid száma számít. Ahogy azt eggyefentebb, a teljesített 
szerződések számánál írtuk, itt is a pontot érő kereskedőállomásaid száma maximum annyi lehet, amennyi a 
felhasznált dobókockád értéke.

A dobókocka értékének kétszeresét kapod pénzben.

Példa: Leraksz 1 darab 5-ös értékű dobókockát. Kapsz 
10 érmét.

Pontot cserész érmére, vagy érmét cserélsz 
pontra. Lehet negatív pontod a pontok 
becserélésének eredményeként.

Itt végrehajthatsz egy céhpecsét-akciót egyetlen 1 dobókockát használva. Fizetned kell 1 tevét. A felhasznált 
dobókocka értéke dönti el, hogy melyik céhpecsétet veheted el.
Példa: Leraksz 1 darab 2-es értékű dobókockát, és fizetsz 1 tevét. Választhatsz, hogy a földművesek vagy 
a fűszeresek céhpecsétjét veszed el.



3

Minden egyes célkártyán 4 különböző ikonból álló céhpecsét és/vagy címerpajzs kombináció látható.

Céhpecsétek: A végső pontozásnál minden egyes fejlesztett        , itt látható céhpecsét a megadott győzelmi pontot éri.

Címerpajzsok: A végső pontozásnál minden egyes itt látható címerpajzs, ad egy „+1” ikont        a címerpajzsok pontozásánál, 
ha van legalább 1 kereskedőállomásod egy ilyen címerű városban.

Célkártyák

A karakterek módosíthatják vagy figyelmen kívül hagyhatják a játék alapszabályait.

Karakterek

Möngke Khan 
Az utazásnál a játékosa figyelmen kívül 
hagyhatja az oázisokat. Amikor utazik, úgy 
mehet át az oázisokon, mintha ott se lenné-
nek; nem kerülnek lépésbe. Az útiköltséget a 
szokásos módon ki kell fizetnie. Ha úgy dönt 
a játékos, befejezheti a mozgását oázison.

Miután lépett a játékos, bónuszt kap minden 
oázisért, amin átment, illetve amin megállt. A

bónusz minden mozgásnál oázisonként jár. Minden különböző
oázisért 3 győzelmi pontot kap, és kap még 2 érmét vagy 1 tevét.
Példa: Xianból Fuzhoun át Jaipurba szeretnél utazni. Ehhez a normál módon 
4 helyszínt kellene lépned, és 8 érmét és 4 tevét kellene fizetned. Möngke 
Khan 2 oázist figyelmen kívül hagy, így csak 2 helyszínt kell lépned. Az 
útiköltség nem változik. Miután kifizetted a 8 érmét és a 4 tevét, bónuszt 
kapsz a 2 különböző oázisért, amiken áthaladtál. Kapsz 6 pontot, és kapsz 
még 4 érmét vagy 2 tevét vagy 2 érmét és 1 tevét.

Abha Basu 
Minden forduló kezdetén kap a játékosa 
2 érmét.
Amikor szerződést teljesít a játékos, kap 
1 jádét.
Amikor bármilyen forrásból jádét kap 
a játékos, kap 1 pontot minden egyes 
jádéért, amit kapott.

De Wu 
2 dobókocka helyett 1 dobókockával hasz-
nálhatja a játékosa a céhpecsét akciót.
Kap 1 jádét a játékosa, ha fejleszt egy 
céhpecsétet.
A végső pontozásnál ingyen kap 1 darab 
„+1” címerpajzsikont..
Példa: Leraksz 1 darab 3-as értékű dobókockát 
a céhpecsét akciómezőre. Ha van ott már dobó-

kocka, akkor kifizeted a szokásos 3 érmét, és utána elveszed, az 
ékszerészek céhét kivéve, bármelyik céhpecsétet, ami 4-es vagy 
nagyobb értéket kér. Kapsz még jádét is az elvett pecséttől függően, 
de nem kapsz jádét De Wu képessége miatt.

Mailin and Tian Chin 
Plusz 3 érmével és egy második bábuval a 
táblán kezdi a játékosa a játékot. Mindkét 
bábuja Beijingből indul. Amikor többet 
lép, akkor a lépéseket szétoszthatja a bábui 
között. Mielőtt lépne, be kell fizetnie a 
teljes útiköltséget és a plusz költségeket is 
mindkét bábujánál.
Minden forduló kezdetén válasszon a játékos 
1-et a kapott bónuszaiból. Ezt a bónuszt 
kétszer kapja meg ebben a fordulóban.

Példa: Kék játékosnak 7 különböző címerpajzsa van a pontozásnál, és van 
2         ikonja. Ez összesen 9 címerpajzs, ami 17 pontot ér.

Példa:
Ez a célkártyád.
Céhpecsétek: Van egy alap fűszeresek céhpecséted. Mivel ez nem fejlesztett, ezért nem ér pontot. Van 
egy fejlesztett ékszerészek céhpecséted, amiért 5 pontot kapsz.
Címerpajzsok: Van egy kereskedőállomásod egy         címerpajzsú városban (Kabul). Kapsz 1 darab 
„+1”        címerpajzsikont a címerpajzsok pontozásánál. Nincs kereskedőállomásod a            címerpajzsú 
városban, ezért nem kapsz egy második „+1”         címerpajzsikont..

A térkép emlékeztet rá, hogy hol vannak a szükséges 
címpajzsok a táblán.

A végső pontozásnál minden egyes ilyen címerpajzsért, ha van legalább 1 kereskedőál-
lomásod egy hozzá tartozó városban, kapsz egy „+1” ikont..

A végső pontozásnál pontokat kapsz 
az itt látható fejlesztett céhpecsé-
tekért.
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A Marco Polo II: A Kán szolgálatában egy önálló játék, és nem úgy terveztük, hogy kompatibilis legyen a másik játékkal. 
Kipróbálhatod, hogy a The Voyages of Marco Polo játékelemeit hozzáteszed. A Kán szolgálatában játékkal legjobban 
kombinálható tartozékok a következők:

• Az eredeti The Voyages of Marco Polo játék egyedi karakterei.

• A The New Characters minikiegészítő.

• A The Voyages of Marco Polo: Agents of Venice kiegészítő útitársai. 
A játék egyensúlyát ezek a lehetőségek megváltoztathatják. 

Az Agents of Venice kiegészítő Velence-tábláját hozzáteheted, hogy 5 játékos játszhasson, de ezt nem javasoljuk. 

A teljesen új játéktábla miatt a The Secret Paths minikiegészítő ezzel a játékkal nem kompatibilis.

Játékok Kombinálása

Ennél a választható játékmódnál a fordulók kezdetén dobjatok az összes fekete dobókockával. Ha a fordulóban fekete 
dobókockát veszel el, vagy fekete dobókockát kapsz, akkor a tábláról kell dobókockát választanod megtartva a dobókockán 
lévő eredményt. A fekete dobókockákat a szokásos módon bónuszakcióval újradobhatod.

Ha Isabella Donatival         játszol, és fekete dobókockát veszel el, akkor azonnal megkapod az elvett dobókockán lévő 
eredmény szerint a bónuszt.

Gantulga Od 
Csak az alsó utazás akciómezőt használhatja a játékosa, a másik két akciómezőt nem. Nem kell fizetnie tevét 
és érmét útiköltségként. A jádét szokásos módon ki kell fizetnie, és a céhpecsétnek is nála kell lennie. Az alsó 
akciómező használatáért a szokásos 2 érmét ki kell fizetnie a játékosnak.
Ha több helyszínre is rálép a játékos bónuszokkal vagy akciókkal, akkor a lépésekért nem kell teve és érme 
útiköltséget fizetnie.

Példa: Paganból Kabulba szeretnél utazni. 1 jádét kell fizetned. Nem kell kifizetned a 2 tevét és a 6 érmét.

Isabella Donati 
Minden alkalommal bónuszt kap a játékosa, 
amikor dobókockával dob (beleértve a fekete 
dobókockát is):
1-es vagy 6-os eredménynél 2 érmét kap.
2-es vagy 5-ös eredménynél 1 pontot kap.
3-as vagy 4-es eredménynél 1 tevét kap.
Amikor a fordulók elején dob a dobókocká-
ival, és van dupla dobása, akkor dönthet

úgy, hogy a 2 dobókockát külön kezeli, és a szokásos bónuszt 
veszi el, vagy választhatja az egyszeri dupla bónuszt (nem 
kaphat dupla bónuszt fekete dobókockákkal):

Dupla 1-es vagy 6-os eredménynél 1 jádét kap.
Dupla 2-es vagy 5-ös eredménynél 1 selymet kap.
Dupla 3-as vagy 4-es eredménynél 1 aranyat kap.

Példa: A forduló kezdetén a dobásod eredménye: 1, 2, 4, 4, 6. Kapsz 
2 érmét és 1 pontot. A dupla 4-esnél választhatsz, hogy 1 aranyat 
vagy 2 tevét szeretnél.

Filippo Vitello 
Miután valamelyik játékostársa bónuszt 
kap egy előőrsbónusz-lapkáról, a játékosa
vegye el azt az előőrs bónuszlapkát, és tegye 
maga elé. A játékos minden megszerzett 
előőrsbónusz-lapkát tegyen maga elé. A köre 
alatt a játékos bónuszakcióként választhat 
egy előtte lévő bónuszlapkát, aminek 
megkapja a bónuszát, ezt követően az adott 
lapkát tegye vissza a dobozba.

Példa: Piros a kezdőjátékos, Kashgarba utazik, és előőrsbónuszt 
kap, ami 2 arany. Te elveszed a lapkát, és magad elé teszed. 
Egy későbbi körödben bónuszakcióval te is megkaphatod ennek 
az előőrsbónusznak a 2 aranyát, ami után tedd vissza a lapkát 
a dobozba.

Fekete Kockák Variáns


