
BÓNUSZAKCIÓK – Ezek mindig opcionálisak.
1. 1 szerződés teljesítése

2. 3 érme elvétele

3. 1 kocka újradobása

4. 1 kocka eredményének megváltoztatása 1-gyel

5. 1 fekete kocka elvétele

A játékos egy kockáját a pénzeszsákra teszi, és a kocka értékétől 
függetlenül az általános készletből 3 érmét kap.

A játékos befizet 1 tevét az általános készletbe, és újradobja 1 kockáját.

A játékos befizet 2 tevét az általános készletbe, hogy egyik kockájának 
értékét 1-gyel megnövelje vagy lecsökkentse.
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A játékos a szerződés összes követelményét (áruk, tevék) befizeti az általános kész
letbe, megkapja a jutalmat, a lapkát játékostábláján a teljesített szerződésekhez rakja.

A játékos befizet 3 tevét az általános készletbe, hogy elvegyen egy fekete 
kockát; dob vele, majd utána játékostáblájára rakja. Fontos: Egy játékos 
egy körben csak 1 fekete kockát vehet el.



Egy játékforduló – Hogyan zajlik egy forduló?
EGY FORDULÓ ELEJE

1. Új kezdőjátékos meghatározása (kivéve az elsőben)
Az lesz a forduló kezdőjátékosa, aki az előző fordulóban 
utolsóként hajtott végre utazásakciót. 

2. Város- és karakterbónuszok kiosztása.
Minden felkiáltójelért jár a bónusz; ilyenek találhatók a kisváro-
sok bónuszlapkáin, valamint egyes karakterlapkákon.

3. A kockák visszavétele.
Mindenki visszaveszi a játéktábláról a kockáit.  
A fekete kockákat vissza kell rakni a játéktábla megfelelő részére.

4. Dobás az összes kockával, és az esetleges kompenzáció
Minden játékos egyszerre dob a kockáival. Ha egy játékos kockáinak összesí-
tett értéke 15-nél kevesebb, akkor elvehet 1 érmét vagy 1 tevét minden egyes 
pontnyi különbségért, ami az összesített összege és 15 között van.
A JÁTÉKOSOK KÖREI

1. A játékos, ha akar, végrehajt egy vagy több bónuszakciót.
2. A játékos választ 1 akciót és végrehajtja.
3. A játékos, ha akar, végrehajt egy vagy több bónuszakciót.

Ezután az óramutató járása szerint kövekező játékos köre következik.  
A forduló akkor ér véget, amikor már minden játékos kockája elfogy.
A FORDULÓ VÉGE
1. Távolítsátok el összes megmaradt szerződést a játéktábláról
2. Tegyetek 6 új szerződést a játéktáblára.

A Végső pontozás – Miért jár még a végén pont?
Az 5. forduló után a játék véget ér. Győzelmi pont a következőkért jár:

 * A 2 célkártyáért.
 * Minden 10 érme=1 pont.

 * A pekingi kereskedőállomásokért. , , , .
 * 2 árunként 1 pont. A teve nem számít árunak. Figyelem: 

csak annak, akinek van kereskedőállomása Pekingben.
 * Amelyik játékosnak a legtöbb teljesített szerződése van: 7 pont. 

(Ha többeknek van legtöbb, ők mind megkapják.)


