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Tartalom

1 játéktábla
játékosonként (színenként) 1 elefánt, 1 paraván és 5 palota
1 húzózsák; 17 bála selyem (kis kockák): 3 sárga, 4 lila, 5 kék és 5 narancssárga
12 nagy Kereslet kocka: 3 sárga, 3 lila, 3 kék, 3 narancssárga
75 rúpia: 8 db 10-es rúpia (arany), 8 db 5-ös rúpia (ezüst), 59 db 1-es rúpia (bronz)

●● 5 Körjelző

●● 8 Palota jelző

●● 8 Kereskedelmi központ jelző ●● 16 Város jelző

●● 16 Ügyfél jelző

A játék célja

A játékosok kereskedők bőrébe bújnak. Elefántok hátán járják az indiai vidéket, hogy a kereskedelmi központokban selymet vásároljanak, és azt a városokban értékesítsék. A játék végén a leggazdagabb játékos nyer.

Előkészületek

Figyelem: A következőkben a négy játékos verziót mutatjuk be. A 2, 3 ill. 5 személyes játékra vonatkozó eltéreseket megtalálhatjátok a szabályfüzet végén.
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1) A táblát tegyük az asztal közepére. Minden játékos maga elé veszi a választott színhez tartozó 1 elefántot, 5 palotát és egy
paravánt. Mindenki elhelyezi az elefántját a kiindulási fennsíkra (A). A másik fennsík (B) üres marad.
2) Az lesz a kezdőjátékos, aki legutóbb látott elefántot. Magához veszi a 4 Körjelzőt, majd a 17 selyembálát a húzózsákba teszi,
és a piac (C) közelébe helyezi azt.
3) A rúpiákat és a Ügyfél jelzőket is a tábla közelébe tesszük. Ez lesz a bank. Minden játékos kap 2 rúpiát a bankból és elhelyezi azokat a paravánja mögé. A játékosok a paraván mögött gyűjtik a játék közben megszerzett rúpiákat és jelzőket. A játék során
bármikor beválthatják nagyobb, vagy kisebb érmékre a pénzüket.
4) Minden városra (D) helyezzük el a színüknek megfelelő 3 Város jelzőt.
Az első játék alkalmával úgy helyezzük el a táblán a Palota és a Kereskedelmi központ jelzőket, valamint a Kereslet kockákat a városokon, ahogy a felső képen látszik. A további játékok alkalmával pedig:
5) A jobb oldali képen láthatóan képezzünk oszlopokat a Kereslet kockákból, majd véletlenszerűen helyezzük az oszlopokat az egyes városokhoz.
6) Véletlenszerűen helyezd el a Kereskedelmi központ jelzőket a megfelelő csomópontokba (E), (F).
7) Véletlenszerűen helyezd el a Palota jelzőket (sárga oldalukkal felfelé) a megfelelő csomópontokba (G).
A maradék csomópontok (H) üresen maradnak.

Kereslet kockák

A játék menete
A játék 4 játékos esetén 4 fordulóból áll. Egy forduló egy Feltöltés fázisból és 4 körből áll. Minden egyes körben a játékosok, a kezdő
játékostól kiindulva 3 akciópontot költhetnek el.

Feltöltés
A kezdő játékos megfogja a húzózsákot, és kivesz belőle 9 selyembálát. Színenként különválogatja, majd a Piacra helyezi őket:
●● A leggyakoribb színt (színeket) a bal oldali piacra helyezi,
●● a második legtöbb bálát tartalmazó színt (színeket) a középső piacra helyezi,
●● majd végül a maradék bálát (bálákat) a jobb oldali piacra teszi.
Figyelem: Piacok üresen is maradhatnak a szortírozás végére. Lehetséges, hogy nem húzunk fel valamilyen színből. Ilyenkor ezeket a selymeket
nem vásárolhatjuk meg egészen addig, amíg egy következő feltöltésig nem kerül a piacra ilyen szín (Lásd Bezárt kereskedelmi központok).

Példa: A kezdő játékos 3 sárga, 3 kék, 2 lila és 1 narancssárga
bálát húzott zsákból. A sárga és kék bálákat a bal oldali piacra
helyezi, a lilákat középre, a narancssárgát pedig a jobb oldali
piacra teszi.

Példa: A kezdő játékos 3 narancssárga, 2 lila, 2 kék és 2 sárga
bálát húzott a zsákból. A narancssárga bálákat a bal oldali piacra, a kék, a sárga és a lila bálákat a középső piacra teszi.

Bezárt Kereskedelmi központ: Amikor játék folyamán (feltöltésnél, vagy vásárlás után) valamelyik színből
már nincs a piacon, akkor a 2 darab azonos színű Kereskedelmi központot fordítsuk át a bezárt oldalára, így
jelezve, hogy onnan nem lehet a következő feltöltési fázisig selymet vásárolni.

’nyitva’

’zárva’

Egy kör
A kezdő játékos elhelyez a tábla mellett egy körjelzőt. Minden játékos 3 akciópontot használhat fel. A játékban az akciópontok csillagokkal vannak jelölve. A kezdő játékossal kezdve, az óra járásának megfelelően, minden játékos elkölti a 3 akciópontját. Természetesen egy
játékos kevesebbet is felhasználhat, ha akar (a fel nem használt akciópontok elvesznek). Egy játékos az akcióit bármilyen sorrendben
végrehajthatja, egy akciót akár kétszer is (pl. két mozgást). Egy körben azonban csak egyszer használhatja a vásárlás akciót.
A választható akciók:

A) JOBB IDŐKRE VÁRNI
A játékos mind a 3 akciópontját elköltve kap 1 rúpiát a bankból.

B) ELEFÁNT MOZGATÁSA
Egy útvonalon haladva a játékos egy szomszédos csomópontra vándorol.
A mozgás költsége attól függ, hogy az elefánt hova érkezik:
●● ha egy fennsíkra érkezik, a mozgás 2 akciópontba kerül.
●● ha egy másik csomópontra érkezik, a mozgás 1 akciópontba kerül.
Figyelem: Egy helyen több elefánt is tartózkodhat. A hidak, a sivatag, vagy a
folyó nem gátolja az elefánt mozgását. Mozogni csak egy útvonalon lehet.

C) EGY BÁLA VÁSÁRLÁSA EGY KERESKEDELMI KÖZPONTBAN

Példa: Szürke a szomszédos kereskedelmi központra lép, ezért felhasznál 1 akciópontot.

Az a játékos, akinek az elefántja egy nyitott kereskedelmi központon áll,
vásárolhat 1 selyembálát a piacról. A bálának és a ker. központ színének
meg kell egyeznie. A játékos elveszi a bálát és a következőket fizeti érte:
●● ha a bal oldali piacról vásárol: 1 rúpia és 1 akciópont
●● ha a középső piacról vásárol: 1 rúpia és 2 akciópont
●● ha a jobb oldali piacról vásárol: 2 rúpia és 2 akciópont.
Ezután elveszi a bálát, és az elefánt hátára teszi azt. Minden elefánt csak két
darab bálát tud egyszerre szállítani. Nem vásárolhat a játékos, ha az elefánton már két bála van.
Figyelem: Egy játékos csak egyszer vásárolhat körönként!

Példa (folytatás): Szürke vásárol egy bála lila selymet. Mivel ezt a középső piacról vette el, ezért ez 1
rúpiába és 2 akciópontba kerül. Ezzel elköltötte az
összes akciópontját, így a következő játékos jön.

D) EGY BÁLA SELYEM ELADÁSA
Amikor egy játékos elefántja egy városban áll, eladhat egy selyembálát.
Ez 1 akciópontjába kerül. A selyem színének meg kell egyeznie a városban található Kereslet kockák egyikével.
1) Eladás
A játékos levesz az elefántja hátáról egy bálát, majd visszateszi a húzózsákba azt. Ezután megkapja a bankból a város keresleti sorrendje
alapján a selyem árát, valamint a lehetséges bónuszt is:
●● Az oszlop legfelső színéért: 4 rúpia
●● Az oszlop középső színéért: 3 rúpia
●● Az oszlop alsó színéért: 1 rúpia + 1 Ügyfél jelző
Bónusz: Némelyik selyembála értékesebb a többinél.
●● Egy sárga báláért a játékos 1 extra rúpiát kap
●● Egy lila báláért pedig 1 extra Ügyfél jelzőt.

Példa: Barna Bombay városában van. Úgy dönt,
elad egy lila bálát (egy akciópontjába került). Vis�szateszi a kockát a zsákba, majd kap 3 rúpiát (a lila
a középső sorban volt) és 1 extra Kliens jelzőt (a
bónusz a lila kocka eladása után)....

2) Kereslet egy városban
Az eladás után a játékosnak be kell állítania a város keresletét. Azt a
színű Kereslet kockát, amit éppen eladod az oszlop legaljára kell helyeznie, a másik színű kockát (kockákat) pedig egyel feljebb kell mozgatnia. Abban az esetben, ha egy olyan színű bálát adott el, ami az
oszlop legalján volt, a kereslet nem változik.
Figyelem: Abban az esetben, ha a játékos két bálát ad el (tehát egymás
után két akciópontot használ fel eladásra), akkor a keresletet a két eladás közt is át kell állítania.
3) Város jelzők
Amennyiben a játékosnak még nincs abból a városból jelzője, ahol éppen eladott, akkor elvesz 1 Város jelzőt ebből a városból és a paravánja mögé teszi. Ha már nincs a városban elvehető jelző, vagy már
szerzett innen egyet, úgy nem kap semmit.

Példa (folytatás): Barna beállítja Bombay új keresletét. A lila kockát a legalsó helyre teszi az oszlopban, majd narancssárgát ami eddig az alsó sorban
volt, középre helyezi. Végül Barna elvesz egy Bombay Város jelzőt, mert még nincs neki ilyen.

D) EGY PALOTA ÉPÍTÉSE
Amikor egy játékos egy olyan helyen tartózkodik, ahol nincs épület (város,
kereskedelmi központ, vagy palota), építhet egy palotát. Ennek a költsége
1 akciópont és 1 selyembála. A selyembála színe nem számít ekkor. A
kockát az elefánt hátáról tegyük vissza a húzózsákba. Ezután a játékos
lehelyezi az egyik palotát a csomópontra. Amennyiben van ezen a helyen
jelző, a játékos ezt is megkapja, és érvényesíti a hatását, ha lehetséges
(lásd ’Palota jelzők’).
A palota hatásai: Minden alkalommal, amikor egy vetélytársa rálép egy
olyan csomópontra, ahol a játékosnak palotája van, a palota tulajdonosa
elvesz a bankból 1 rúpiát. A paloták a játék végén is hoznak némi pénzt
tulajdonosuknak.
Figyelem: Saját palotához lépve nem kap a játékos pénzt.

Példa: Rózsaszín egy olyan helyen áll, ahol tud
építeni egy palotát. Elkölt 1 akciópontot és 1 bálát, majd épít egy palotát.

Palota jelzők
A játékos a paravánja mögé teszi a jelzőt.
A játék végén ez úgy számít, mint egy extra
Ügyfél jelző.

A játékos a visszateszi a jelzőt a dobozba, majd
elvesz a bankból 2 rúpiát.

A játékos a paravánja mögé teszi a jelzőt.
A játék végén ez úgy számít, mint egy extra
Város jelző.

A játékos a visszateszi a jelzőt a dobozba, majd
elvesz a piacról egy selyembálát a legbaloldalibb
piacról, ahonnan ezt még megteheti.

A kör vége
Miután mindenki végrehajtotta az akcióit, a kör véget ér. Ha a kezdőjátékosnak még van Körjelzője, egy újabb kör kezdődik: a kezdő
játékos letesz a tábla mellé egy Körjelzőt, majd a kezdő játékossal kezdve mindenki elkölthet 3 akciópontot...
Ha a kezdőjátékosnak már nincs több Körjelzője, a forduló véget ér.

A forduló vége
A befejezett forduló kezdő játékosától balra ülő játékos lesz az új kezdőjátékos, ő kapja meg a 4 Körjelzőt. Elveszi a piacról a maradék
selyembálát, és visszateszi őket a húzózsákba. Visszafordítja a Kereskedelmi központokat a ’nyitva’ oldalukra.
Egy új forduló kezdődik (Feltöltés + 4 kör).
Miután mindenki volt már kezdőjátékos (4 fordulót lejátszottunk), a játék véget ér.

A játék vége
A játékosok megkapják a jutalmukat.
1) Paloták és ügyfelek
A játékosok megkapják a jutalmukat a kereskedelmi hálózatuk nagysága alapján: Mindenki összeadja, hogy hány darab palotát épített, ill. mennyi Ügyfél jelzőt gyűjtött. Akinek ez az összeg a legnagyobb, az kap 8 rúpiát. A második kap 4 rúpiát. A harmadik játékos
kap 2 rúpiát. Döntetlen esetén a játékosok elosztják egymás közt a jutalmat.
Példa: Szürkének 3 palotája és 3 ügyfél jelzője van (összesen 6). Feketének 4 palotája és 2 ügyfél jelzője van (összesen 6). Barnának 2 palotája és 2 ügyfél jelzője van (összesen 4). Rózsaszín csak 2 ügyfél jelzőt gyűjtött (összesen 2). Szürke és Fekete megosztja egymás közt az első és második helyet, így egyenként 6 rúpiát kapnak (első hely 8 + második 4 ÷ kettővel). Barna a harmadik
helyért 2 rúpiát kap. Rózsaszín pedig semmit.
2) Város jelzők
A játékosok a hírnevükért is jutalmat kapnak: minden játékos kap 4 rúpiát, akinek 3 Város jelzője van. Minden játékos kap 8 rúpiát,
akinek 4 Város jelzője van.
A legtöbb pénzt összegyűjtő játékos (természetesen a játék közben gyűjtött pénz is számít) a győztes. Döntetlen esetén, a
döntetlenben részt vevő játékosok közül az a győztes, akinek több Ügyfél jelzője van.

BOMBAY 2,3 és 5 játékos részére
2 játékos: A játék 4 fordulóból áll. Egy forduló egy Feltöltés fázisból és 4 körből áll. A játék folyamán a két játékos felváltva lesz
kezdőjátékos, tehát mind a ketten kétszer. A kezdőjátékos minden fordulóban 4 Körjelzővel indít.
●● Minden város mellé csak 1 Város jelzőt teszünk.
●● Csak 4 Kereskedelmi központot használunk (minden színből egyet). Ezeket véletlenszerűen helyezzük az (E) csomópontokba.
●● A Palota jelzőket véletlenszerűen helyezzük sárga oldalukkal felfelé a (G) csomópontokra.
●● A játék végén a legtöbb palotát építő + Ügyfél jelzőt gyűjtő játékos 4 rúpiát kap, a másik játékos semmit.
3 játékos: A játék 3 fordulóból áll. Egy forduló egy Feltöltés fázisból és 5 körből áll. A játék folyamán minden játékos egyszer lesz
kezdőjátékos. A kezdőjátékos minden fordulóban 5 Körjelzővel indít.
●● Minden város mellé csak 2 Város jelzőt teszünk.
●● Csak 4 Kereskedelmi központot használunk (minden színből egyet). Ezeket véletlenszerűen helyezzük az (E) csomópontokba.
●● A Palota jelzőket véletlenszerűen helyezzük sárga oldalukkal felfelé a (G) csomópontokra.
●● A játék végén a legtöbb palotát építő + Ügyfél jelzőt gyűjtő játékos 6 rúpiát kap, a másik játékos 4 rúpiát, a harmadik semmit.

5 játékos: A játék 5 fordulóból áll. Egy forduló egy Feltöltés fázisból és 3 körből áll. A játék folyamán minden játékos egyszer lesz

kezdőjátékos. A kezdőjátékos minden fordulóban 3 Körjelzővel indít.
●● A játékos, aki az ötödik pozícióban kezdi a játékot 2 helyett 3 rúpiát kap.
●● Minden város mellé 4 Város jelzőt teszünk.
●● A Palota jelzőket véletlenszerűen helyezzük sárga oldalukkal felfelé a (G) csomópontokra.
●● A játék végén a legtöbb palotát építő + Ügyfél jelzőt gyűjtő játékos 8 rúpiát kap, a másik játékos 6 rúpiát, a harmadik 4 rúpiát, a
negyedik 2 rúpiát, az ötödik semmit.
Figyelem: A Város jelzőkért kapott pontokat a normál szabály szerint pontozzuk.

Köszönet
A szerző a szokásos módon köszönetet mond a nagyszerű csapatának és a Saint-Pair csoportnak, különösképpen Philippenek, Véronak,
Davidnak and Marienek.
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