
KOMPONENTY

Hrací plán: Hrací plán zobrazuje pouš� obklopenou
horskými pásmy, s jedním horským pásmem v pro-
støedku. Pøi høe 4- nebo 5- hráèù se používá celý
plán. Pøi høe 2- nebo 3- hráèù se nepoužívá menší
sekce oddìlená tmavou èarou.

Velbloudi v pastelových barvách: Je 
zde 34 plastových velbloudù v každé
z 5-ti pastelových barev. Barvy
velbloudù neodpovídají pìti barvám
hráèù.

ÚVOD

Pìt kmenù beduínù osidluje prázdnou pouš�. Zakládají
karavany, obsazují vodní zdroje a spojují oázy, mezi-
tímohrazují pouštní území, tak získávají body.

V každém kole umístíš 2 velbloudy na desku. Které
karavany ti však pomohou rozvinout se v nejúspìš-
nìjšího pána pouštì?

Umis�uj své velbloudy moudøe, abys získal nejvíce bo-
dù. 

Jezdci: Je zde 6 plastových jezdcù
pro každou z pìti hráèských barev.
Tito jezdci budou umístìni na vel-
bloudy, aby ukázali, který hráè kon-
troluje karavanu.

Ukazatele vodních zdrojù: Hra obsahuje 15 kusù
každého z 1-3 bodových ukazatelù vodníchzdrojù.
Tyto pøedstavují malé vodní zdroje v poušti. Když
hráè umístí velblouda na prostor, který obsahuje vod-
ní zdroj, zabírá si tento vodní zdroj.

Šedí velbloudi: Je zde 5 šedých plasto-
vých velbloudù. Jezdec každé hrací barvy
bude umístìn na šedého velblouda, aby
ukázal, které barvì, kterému hráèi patøí.

Oázy: Pìt plastových palem se používá
pro oznaèení oáz v poušti. Hráèi získávají
body za propojení karavan s oázami.

Oázové bodové žetony: Jeden z tìchto 20-ti bodo-
vacích žetonù je zabrán hráèem vždy, když položí 
jednoho ze svých velbloudù
na pole sousedící s oázami.

Poznámka: Každý hráè pou-
žívá jezdce jedné vybrané barvy. Tato barva je odlišná
od barev velbloudù. Barva jezdcù pomáhá hráèùm
urèit, kdo ovládá jakou na desce.

Karavanové bodovací žetony: Pìt 10-ti bodových 
karavanových žetonù
v pastelových barvách
velbloudù je pøidìleno
na konci hry hráèi s 
nejvìtší karavanou
z této barvy. Pìtibo-
vé karavanové bodo-
vací žetony jsou roz-
dìleny mezi hráèe
v pøípadì shody.

Územní bodovací žetony: Tìchto 20 
bodovacích žetonù je rozdìleno bìhem
závìreèného bodování, v návaznosti
na množství obsazené pouštì.

PØÍPRAVA

1. Nejmladší hráè je ustaven jako zaèínající hráè. Hru 
vždy zaèíná tento hráè a pokraèuje ve smìru hodino-
vých ruèièek.

2. Každý hráè obdrží a) šest jezdcù v jedné hrací barvì
b) jednoho velblouda od každé z pìti barev velbloudù
a c) jednoho šedého velblouda.

3. Hráèi nyní umístí jednoho jezdce na každého ze svých
šesti velbloudù (pìt velbloudù v pastelových barvách
a  jeden šedý velbloud). Pìt velbloudù v pastelových
barvách s jezdci je ustaveno za vùdce karavan. Šedí 
velbloudi s jezdci jsou umístìni pøed každého hráèe, aby
ukazovali barvu jednotlivých hráèù.

Výjimka: Pøi høe pìti hráèù, každý hráè odstraní jednoho
vùdce karavany, každý odlišné barvy, tak že každý hráè
má pouze ètyøi  vùdce karavan místo pìti.

4. Všichni zbývající velbloudi jsou rozdìleni podle barev
a umístìni do pìti hromádek mimo hrací desku

Výjimka: Pøi høe dvou hráèù, odstraòte deset velbloudù 
z každé hromádky velbloudù. Pøi høe tøí hráèù, odstraòte
pìt velbloudù z každé hromádky velbloudù.

5. Umístìte pìt plastových palem náhodnì na nìkteré ze
sedmi palmových polí na desce. Všimnìte si, že pøi høe
dvou nebo tøí hráèù je pouze 6 dostupných palmových 
polí na hracím prostoru.



6. Promíchejte ukazatele zdrojù vody a umístìte je ná-
hodnì lícem nahoru na každý prostor na desce ozna-
èený modrým bodem. Vodní zdroje jsou také umístì-
ny na neobsazené prostory s palmou.

Pøi høe dvou nebo tøí hráèù, pøebyteèné vodní zdroje 
nejsou použity a jsou umístìny zpìt do krabice.

7. Umístìte zbývající žetony do pøíslušných polí na 
desce.

ROZVOJ KARAVAN

Když jsou umístìni vùdci karavan, zaèíná hlavní èást 
hry. Po jednom hráèi poèínaje prvním hráèem a pokra-
èujíce ve smìru hodinových ruèièek, každý hráè v kole
vybírá a umís�uje dva velbloudy bez jezdcù na desku.
Každý hráè bude tímto zpùsbem budovat souvislý øe-
tìz z velbloudù k vlastnímu vùdci karavany umístì-
nému na stejnì zbarveném velbloudovi.

UMÍSTÌNÍ VÙDCÙ KARAVAN

Pole obsahující vodní zdroj, oázu nebo jiného vùd-
  ce karavany.
Na žádné pole sousedící s oázami nebo s vùdci
  karavan (vèetnì vùdcù patøících danému hráèi).

Ve smìru hodinových ruèièek, poèínaje zaèínajícím 
hráèem, každý hráè umístí jednoho ze svých vùdcù ka-
ravan na prázdné pole na desce. Vùdce karavany ne-
smí být umístìn na následující pole:

Navíc, pouze pro první kolo umis�ování vùdcù, žád-
ný hráè nesmí umístit vùdce karavany ve stejné barvì
jakou má již umístìný vùdce jiného hráèe.

Ve smìru hodinových ruèièek pak hra pokraèuje poklá-
dáním jednoho vùdce karavany na desku, dokud vši-
chni hráèi neumístí všechny své vùdce karavan. Když
je tohle hotovo zaèíná skuteèná hra.

Upozornìní: Peèlivé umístìní vašich vùdcù je obzvláš�
dùležité pro váš úspìch ve høe. Proto ve své první høe
umístìte své vùdce rovnomìrnì na desce, v územích
dále od ostatních vùdcù karavan.

HRANÍ HRY

Pøed zaèátkem hry hráèi nejprve umístí své vùdce ka-
ravan podle návodu v odstavci UMÍSTÌNÍ VÙDCÙ KA-
RAVAN. Když je tohle hotovo, zaèíná hlavní èást hry
s hráèským rozvojem karavan za pomoci umis�ování 
velbloudù, které je popsáno v ROZVOJI KARAVAN 
a UMIS�OVÁNÍ VELBLOUDÙ.

Pøíklad: Zelený hráè je rozhodnutý budovat svou žlutou 
karavanu ve svém prvním kole, proto vezme dva žluté 
velbloudy z hromádky žlutých velbloudù a umístí je do
souvislé øady od žlutého velblouda se zeleným jezdcem.

Každý hráè se pokouší rozvíjet svou karavanu tak, aby
získával body. Body jsou získávány za umístìní velblou-
da na vodní zdroj, do sousedství oáz, ohranièováním
území a za nejdelší karavanu pøíslušné barvy. Hra konèí,
když je zahrán poslední velbloud v jedné z pìti vel-
bloudích hromádek.

UMIS�OVÁNÍ VELBLOUDÙ

Ve svémtahu hráè musí vzít celkem dva velbloudy z vel-
bloudích hromádek a umístí je na prázdná pole nebo na 
pole obsahující vodní zdroj. Dva velbloudi mohou být 
stejné nebo dvou rùzných barev.

Výjimka: Pøi prvním pokládání velbloudù ve høe, první
dva hráèi mohou každý položit jen jednoho velblouda.
Pøi høe dvou hráèù tohle platí pouze pro prvního hráèe.

Když pokládá velbloudy musí hráè dodržet následující
pravidla:

Velbloud musí být umístìn vedle velblouda stejné 
  barvy patøícího tomuto hráèi (takto umístìný pøile-
  hlý k souvislé øadì identicky zbarvených vebloudù
  je spojený s vùdcem karavany hráèovy barvy).

Tedy, purpurový velbloud musí být umístìn vedle 
purpurového velblouda hráèovy karavany. To zna-
mená, že každý hráè vlastní pouze jednu karavanu 
každé velbloudí barvy.

Velbloud nesmí být umístìn vedle vedle jiného vel-
  blouda stejné barvy, který patøí do karavany jiného
  hráèe.
Velbloudi mohou být umístìni vedle velbloudù jiné
  barvy, nezáleží komu ti velbloudi patøí.
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Pøíklad: Na diagramu výše, zelený hráè plánuje umístit
dva žluté velbloudy ve svém kole. Mùže umístit prvního
velblouda na každý prostor oznaèený symbolem “x”,
což znamená, že má na výbìr z devíti polí. Nemùže ho
umístit na pole se symbolem “!”, nebo� tak by byl vedle
jiného žlutého velblouda patøícího modrému hráèi. Plá-
nuje umístit prvního velblouda na pole vpravo od vod-
ního zdroje “3” a pak umístí svého druhého velblouda
níže, tak aby spojil svoji žlutou karavanu s oázou.

Pøíklad: Na diagramu výše, èervený hráè nemùže již pøi-
pojit svou zelenou karavanu k oáze ponìvadž by porušil
pravidlo o umis�ování velbloudù vedle jiných velbloudù 
stejné barvy patøících jinému hráèi. Nicménì stále mùže
pøipojit svoji purpurovou karavanu k oáze.

Upozornìní: Sleduj peèlivì karavany soupeøù, nebo ji-
nak mùžeš být odøíznut od pøipojení k oáze. Vždy pama-
tuj, že nemùžeš rozšíøit svou karavanu na pole, které
sousedí s jinou karavanou stejné barvy.

UZAVØENÍ ÚZEMÍ

Když hráè umístí velblouda takovým zpùsobem, že uza-
vøe území tvoøené z jednoho nebo více polí jednou kara-
vanou, získává vládu nad územím. Platí následující pra-
vidla.SPOJENÍ S OÁZOU

Když hráè umístí velblouda na jedno ze šesti polí sou-
sedících s oázou, obdrží oázovou bodovací tøísku( hod-
nota 5 bodù) a umístí ji pøed sebe.

Jestliže hráè umístí ještì jednoho dalšího velblouda
  stejné karavany  vedle stejné oázy, neobdrží žádný
  další oázový bodovací žeton. Každá karavana mù-
  že bodovat jedním oázovým bodovacím žetonem
  za oázu. Nicménì hráè mùže dosáhnout nìkolika
  rùzných oáz s jednou karavanou, nebo jedné oázy
  s nìkolika rùznými karavanami a obdrží jeden bo-
  dovací žeton za každou z nich.
Více hráèù mùže pøipojit své karavany ve stejné
  oáze (rovnìž karavany stejné barvy po dodržení 
  pravidel umis�ování velbloudù), každý z nich obdr-
  ží oázové bodovací žetony.

OBSAZENÍ VODNÍHO ZDROJE

Když hráè umístí velblouda na pole s vodním zdrojem
(o hodnotách 1, 2 nebo 3 body), vezme si tento symbol
vodního zdroje a umístí ho pøed sebe lícem dolù.

Hráè musí umístit velbloudy jedné barvy takovým
  zpùsobem, za pomoci okraje desky nebo horského
  pásma ve støedu, že utvoøí neporušený øetìz kom-
  pletnì uzavírající území. Povšimni si, že je možné
  uzavøít území bez pomoci okraje desky nebo hor-
  ského pásma. V tomto pøípadì, karavana musí sa-
  ma kompletnì obehnat území o nìmž mluvíme.
Není možné uzavøít území použitím karavan rùzných
  barev.
Uzavøené území nesmí obsahovat žádné jiné vel-
  bloudy (není rozhodující komu patøí).

Když hráè  získá vládu nad územím:

Jestliže uzavøené území obsahuje nìjaké vodní zdro-
  je, hráè je okamžitì získává a umístí je lícem dolù
  pøed sebe. Hráè nemusí obsadit tato pole svými vel-
  bloudy.
Jestliže uzavøené území obsahuje jednu nebo více
  oáz, které ještì nebyly pøipojeny k uzavírající oáze,
  pak hráè okamžitì obdrží jeden  (5ti bodový) oázový
  bodovací žeton za každou takovou oázu. Hráè ne-
  musí mít pøipojenu svou karavanu k uzavøené oáze.

Když je území uzavøeno, žádný hráè (ani hráè, který uza-
vøel území) do nìj nemùže pokládat velbloudy. Území je
zcela vyøazeno z dalšího hraní.
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Pøíklad: Území na diagramu výše ještì není uzavøeno.
Je obklopeno dvìma rùznými karavanami patøícími mo-
drému hráèi. Modrý umístí dva purpurové velbloudy
uzavírající území za pomoci hrany desky. Hráè vezme
dva vodní zdroje a jeden oázový bodovací žeton.

Upozornìní: Uzavøením území mùžete získat vìtší po-
èet bodù. Za prvé získáním vodních zdrojù a oázových
žetonù, ale také pozdìji za bodování území. Vždy se
pokuste zabránit vašim soupeøùm v uzavøení velkého
a cenného území.

KONEC HRY A ZÁVÌREÈNÉ HODNOCENÍ

Hra konèí na konci hracího kola, kdy byl na desku umí-
stìn poslední velbloud jedné z barev. Pak zaèíná zá-
vìreèné bodování. Hráèi získávají body tímto zpùso-
bem:

Uzavøená území: Hodnota každého hráèského úze-
  mí je dána. Hráè obdrží 1 bod za každé pole v uza-
  vøeném území (ne za pole s oázami). V pøípadì
  výše modrý hráè obdrží 13 bodù. Body jsou vypla-
  ceny pomocí 10ti bodových územních bodovacích
  žetonù, drobné jsou vytvoøeny z ostatních žeto- 
  nù jako jsou vodní zdroje.

Upozornìní: Vždy zabezpeète, že máte nejvíce vel-
bloudù v jedné nebo dokonce ve dvou barvách. Kara-
vany nemusí být obzvláštì velké, abyste vyhráli 10ti
bodový karavanový žeton - právì vìtší než jiné karava-
ny vašich soupeøù.

Nejdelší karavany: Pro každou velbloudí barvu ur-
  èete, který hráè má nejdelší karavanu této barvy
  (její karavana, která obsahuje nejvyšší poèet vel-
  bloudù dané barvy). Tento hráè obdrží 10ti bodový
  karavanový bodovací žeton. Jestliže se dva nebo
  více hráèù shoduje v nejdelší karavanì dané barvy,
  každý z nich obdrží 5ti bodový karavanový bodova-
  cí žeton. 10ti bodový karavanový bodovací žeton
  dané barvy není v daném pøípadì udìlen.

Oázy a vodní zdroje: Hráè obdrží 5 bodù za každý
  oázový žeton a poèet bodù daných každým vod-
  ním zdrojem, který získal bìhem hry.

Pro dokonèení závìreèného bodování každý hráè seète
body z jednotlivých bodování. Hráè s nejvyšším celkovým
poètem vítìzí. V pøípadì shody je vítìzství spoleèné.

VYÈERPÁNÍ BODOVACÍCH ŽETONÙ

Hráèi mohou vždy využít rùzné dostupné žetony, aby 
rozmìnili pokud je to nutné. Hráèi vždy sbírají body za u-
místìní svých velbloudù, rovnìž pokud pøíslušné žetony
dojdou. Pak, když všechny žetony za oázy jsou užity, 
hráèi se mohou stále pøipojovat k oázám a získávají 5 
bodù vždy, když to uèiní. prostì užijí jiné dostupné žeto-
ny pro získání 5ti bodù.
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