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Tervező: Rüdiger Dorn Kiadó: Pegasus Spiele Megjelenés: 2013

Rüdiger Dorn neve ismerős lehet a JEM magazin 
olvasóinak, hiszen korábbi számainkban már be-
mutattuk két játékát, a Jambot és a Waka Wakát. 
Ismertebb játékai még a Goa, a XIV. Lajos, a Las 
Vegas és az Arkadia. Ezek közül a Jambo 2005-
ben, az Arkadia 2007-ben Spiel des Jahres jelölést 
kapott, de sajnos egyik sem nyert. Idén legújabb 
játéka, az Istanbul lett jelölve az inkább gamer 
közönségnek szóló Kennerspiel des Jahres díjra, 
és ez meghozta a tervező első győzelmét.

Játékmenet
Isztambul bazárnegyedében mászkálva, keresked-

ve szert kell tennünk 5 rubinra. Akinek ez sikerül, 
megnyeri a játékot. Kereskedőként nem kell egye-
dül tologatnunk a talicskánkat, rendelkezésünkre 
áll 4 segéd is, akik segítségével kihasználhatjuk a 
különböző helyszínek adta lehetőségeket. Kis csa-
patunk együtt indul, a kereskedőt és a segédeket 
ábrázoló korongok egy tornyot képeznek.

A játéktáblát 16 helyszínt ábrázoló lapka alkotja 
4×4-es elrendezésben, ezeken mozoghatunk a csa-
patunkkal. Egy körben legfeljebb két lépést tehe-

tünk az oldalszomszédos lapokra lépve. A lépés során érdemes elkerülni a többi játékos kereskedőjét, 
mert ha olyan helyszínre érkezünk, ahol már egy vagy több ellenfelünk is tartózkodik, akkor fizetnünk 
kell nekik. Ez a játék elején, amikor még kevés pénzünk van, megterhelő lehet, viszont a játék előreha-
ladtával gyakran megéri bevállalni ezt a kis veszteséget, mert a foglalt mező akciójával nagyobb nyere-
ségre tehetünk szert.

Ha egy új helyszínre érkezünk, vagy ott kell hagynunk egy segédet, vagy ha már van ott egy, akkor ő 
ismét csatlakozik kis csapatunkhoz. Ez szükséges ahhoz, hogy végrehajthassuk a helyszín egyedi akció-
ját. Ügyesen előre tervezve később visszatérhetünk egy korábban használt helyszínre, és begyűjthetjük 
ott hátrahagyott segédünket – így nem fogyunk ki belőlük. A segédek használatának mechanikája első-
re szokatlan szokott lenni, mert 
az egy toronyba rendezett ko-
rongokat mozgatva a legtöbben 
automatikusan a lépés indítása-
kor akarnak az induló helyszínen 
hagyni egy segédet jelképező 
korongot. Valójában erre soha 
nincs szükség, mert az előző lé-
pés végén, erre a helyszínre érve 
már vagy félreraktunk egy ko-
rongot a toronyból, vagy felvet-
tük az érkezéskor már ott levőt. 
A szokatlansága ellenére pár for-
duló alatt belejön az ember. 

A helyszín akciójának végrehaj-
tása után még egyéb, az adott 
lapkán található személyekkel is 
tevékenykedhetünk. A kereske-
dőtől egy árut, a kormányzótól 
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bónuszkártyát szerezhetünk. Ezeknek persze ára van, így vagy pénzt, vagy egy hasonló dolgot (árut, 
illetve kártyát) kell cserébe adnunk. Ezután ők egy másik, véletlenszerűen meghatározott helyszínre 
távoznak. Ha valamely más játékos családtagjával futunk össze, azt börtönbe küldhetjük, amiért cse-
rébe jutalmat kapunk szintén pénz vagy bónuszkártya formájában. Úgy tűnhet, hogy ezzel kiszúrunk 
az ellenfelünkkel, viszont a börtön akcióját látva könnyen belátjuk, hogy valójában neki is jót teszünk.

Helyszínek
Mind a 16 helyszín egyedi akciót biztosít.

 » A szökőkúttól indulnak a játékosok kereskedői és se-
gédei. Ez egy nagyon jó tájékozódási pont a más hely-
színeken hátrahagyott segédeknek, emiatt a helyszín 
akcióját használva összegyűjthetjük az összes segé-
dünket, és ismét teljes csapattal indulhatunk útnak. Ez 
az egyetlen helyszín, amelyik segédek jelenléte nélkül 
is használható.

 » A 3 raktárban a megfelelő áruból (szövet, fűszer vagy 
gyümölcs) telerakjuk a talicskánkat, amin alapesetben 
mindegyikből 2-2 darabot tudunk tárolni.

 » A bognárnál bővíthetjük talicskánk kapacitását. Ha 
mind a 3 bővítményt megvásároljuk, már minden áru-
ból 5-5 darabot tudunk tárolni, és jutalomként egy ru-
bint is kapunk.

 » A kis és a nagy piacon a vevők igényeit kielégítve áru-
kat adhatunk el. Mindkét helyszínen egy-egy lapka lát-
ható, 5 áruval. Az akciót használva mi választunk, hogy 
ezek közül mennyi igényt elégítünk ki – minél többet, 
annál több pénzt kapunk. Az is lehet, hogy csak 1 árut 
adunk el a lapkán ábrázoltak közül, bár ennyiből nem 
fogunk meggazdagodni. Ezután az igényeket ábrázoló 
lapkát egy újra cseréljük. A két piac között csak az a 
különbség, hogy a nagy piacon több pénzt kapunk az 
áruinkért.

 » A teaházban szerencsejáték révén juthatunk pénzhez. 
Ideérve tippelnünk kell egy számot, és dobnunk kell 
2 hatoldalú kockával. Ha a dobott számok összege a 
tippelt értékkel egyenlő, vagy annál nagyobb, akkor a 
tippelt értékben kapunk pénzt. Ha a tippelt érték alá 
dobtunk, akkor csak 2 pénz vigaszdíjat kapunk.

 » A rendőrség akciója csak akkor használható, ha a já-
tékban résztvevő egyetlen családtagunk éppen bör-
tönben van. Ekkor kihozzuk a börtönből, és cserébe 
megkérhetjük, hogy menjen el akárhová a bazárban, 
és végezzen el helyettünk egy akciót. Így távoli hely-
színek akcióit is használhatjuk, és másik előnye, hogy a családtagunknak nem kell fizetni a 
célpont helyszínen lévő más játékosok kereskedőinek. A kiszabadított családtag csak egyszer 
használható, így nincs értelme újra erre a helyszínre lépni, amíg egy kedves ellenfelünk (ter-
mészetesen egy kis jutalomért) megint börtönbe nem veti a rokont.

 » A karavánszerájban 2 bónuszkártyát húzunk, amelyek közül az egyiket megtartjuk. A helyszín 
előnye, hogy a képpel felfelé lévő dobópakli tetejéről is húzhatunk lapot, csökkentve ezzel a 
szerencse befolyását a húzásunkra. A bónuszkártyák vagy egy adott helyszín akciójához (pl. 
kétszeri végrehajtás) vagy a lépéshez (kétszer annyi lépés egy körben, vagy éppen az ellenke-

zője, a helyben maradás lehe-
tősége, hogy kétszer egymás 
után ugyanannak a helyszín-
nek az akcióját hajtsuk végre, 
ami alapesetben nem megen-
gedett) adnak támogatást.
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 » A postahivatalban csomagot kapunk, amiben áruk és pénz érkeznek. Minden használat után 
változik a csomag tartalma, egyre értékesebb lesz, de minden negyedik használat után vissza-
áll az alapállapotba, és újraindul a ciklus.

 » A drágakőárusnál rubinokat vásárolhatunk. A kereslet mértéke határozza meg az árat, mert 
minden vásárlás után 1 pénzzel többe kerül a következő drágakő.

 » A szultán palotájában árukat adhatunk el, de itt nem pénzt, hanem rögtön rubint kapunk 
cserébe. A drágakőárushoz hasonlóan itt is folyamatosan nő az egy rubinhoz szükséges be-
adandó áruk száma. 

 » A kis és nagy mecsetben bónusz képességet biztosító lapkákat lehet szerezni. Mindkét hely-
színen kétfajta lapka szerezhető. Ezekhez egy adott típusú áruból 2-vel kell rendelkeznünk, 
de csak 1-et kell befizetnünk. Ha megszerzünk egy lapkát, a többi játékosnak ugyanabból a 
típusból a következőhöz már 1-gyel több áru megléte szükséges, de ugyanúgy csak 1-et kell 
befizetni. 

 › Csempészáruért egy 5. segédet kapunk, akit ezután folyamatosan használhatunk.
 › Szövetért javíthatjuk kockadobásaink értékét: egy kockát átfordíthatunk 4-esre. Így a tea-

házban és a feketepiacon javíthatjuk az esélyeinket.
 › Fűszerért a raktárakban mindig kaphatunk egy extra, másik típusú árut is.
 › Gyümölcsért körönként egyszer visszahívhatjuk egy segédünket – egy kevés pénz befizeté-

sével.
Ha egy mecsetből megszereztük mind a kétfajta, ott található lapkát, akkor kapunk egy rubint.

 » A feketepiacon kapunk 1 árut az általunk 
választott típusból (szövet, fűszer vagy gyü-
mölcs), és ha szerencsénk van, egy jó dobás 
eredményeképpen még egy kis csempészárut 
is felhajthatunk. Ez a játékban az egyetlen 
árufajta, amit raktárból nem lehet szerezni, 
csak ezen a helyszínen, vagy a csempésztől, 
vagy az egyik mecsetlapkát raktárban hasz-
nálva. Emiatt ez az áru szokott a szűk kereszt-
metszet lenni minden olyan eladásnál, aminél 
ez a típus is előfordulhat (pl. a piacokon vagy 
a szultán palotájában).

Taktikák
Látható, hogy a győzelemhez szükséges drágakö-

vet különböző módokon is meg lehet szerezni. A 
legnyilvánvalóbb pénzért vagy áruért a drágakő-
árusnál, illetve a szultán palotájában – ezzel szemben (vagy ezek mellett) fejlesztésekért is kaphatunk 
rubint a bognárnál és a mecsetekben.
Az első játék után úgy tűnt, hogy hiába vannak különböző lehetőségek, elengedhetetlen a talicskát mi-

nél nagyobb kapacitásúra fejleszteni. Azóta már megtanultam (megfelelő ellenpéldával mutatták be), 
hogy enélkül is lehet nyerni.

Változatosság
Mivel a lapkákat különböző sorrendben lehet lerakni, a játék 

újrajátszhatósága magas. A szabálykönyv négy különböző elren-
dezést javasol:
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 ) A könnyű verzióban az egymással jól kombinálható helyszínek közel vannak egymáshoz.
 ) A közepes verzióban már hosszabb utakat kell megtennünk.
 ) A nehéz játékban a hasonló funkciójú helyszínek egymás mellett vannak, így lényegében az 
egész táblát be kell járnunk a játék folyamán.

 ) A véletlenszerű elrendezés szerencsétől függően bármilyen nehézségű lehet.

Vélemény
A játék minden alkatrésze gyönyörű és jó minőségű. A 

helyszínek lapkáinak grafikái kellemes keleti bazárhangu-
latot teremtenek, és az akciókat leíró ikonok is könnyen 
értelmezhetőek – emiatt a játék nyelvfüggetlen. Egyedül a 
helyszínek nevei vannak szövegesen feltüntetve – viszont 
minden lapka kétoldalú, és angol és német nyelvtudással 
rendelkezők is megtalálhatják a nekik tetsző oldalt. Én elő-
ször a játékszabályt olvastam, és később, a játék dobozát 
a kezembe véve meglepődtem, milyen súlyos, és mennyi 
anyag van benne.

Maga a mechanizmus egyszerű (lépünk, és végrehajtjuk a 
helyszín akcióját), mégis alaposan végig kell gondolnunk, 
mit akarunk tenni. Többször előfordult már, hogy mikor va-
laki nyert, a többieknek már csak 1-2 forduló kellett volna 
az 5. rubin megszerzéséhez; vagy több játékos is ugyanab-
ban a fordulóban szerezte meg az utolsó rubint, és a pénz 
mennyisége döntötte el a holtversenyt. Egy-két hibás, nem 
annyira hasznos lépés még nem okozza egyértelműen a 
vereségünket, de sokszor nem tévedhetünk. Terveinket fo-
lyamatosan felül kell vizsgálnunk a többiek lépései alapján, 
mert hiába tűnik a tábla nagynak az egy körben lehetséges 
lépések számához képest, legtöbbször érdemes nem az el-
lenfeleink nyomában járni. Jófajta eurogame-hez méltóan 
nincs lehetőség direkt konfliktusra, de néha elég arra a 
helyszínre lépnünk, ahová ellenfelünk is szeretne, és lehet, 
hogy a találkozáskor fizetendő összeg miatt a másik játékos 
inkább megváltoztatja terveit.

A játék nekem kipróbálás után szinte azonnal az új ked-
vencemmé vált. Öröm kézbe venni és leülni mellé játsza-
ni, és ezt fokozza, hogy a játék mechanikája és tematikája 
jó szinkronban van. Elsőre talán bonyolultnak tűnhet a 16 
különböző helyszín változatos akciói miatt, de nem csak 
gamereknek, hanem már kicsit gyakorlottabb, családi játé-
kokhoz szokott játékosoknak is ajánlom. Szerintem megér-
demelte a Kennerspiel des Jahres győzelmet. 
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Tervező: Rüdiger Dorn

Megjelenés: 2014

Kiadók: Pegasus Spiele

Kategória: Gazdasági, modulá-
ris táblás játék

Ajánlott életkor: 10+

Játékosok száma: 2-5

Játékidő: 50 perc
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