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WSTĘP
Wrzawa i zgiełk wypełniają bazary Stambułu: kupcy oraz ich pomocnicy pędzą wąskimi alejkami pomiędzy 
straganami, aby okazać się lepszymi od swoich konkurentów. Dobra organizacja pracy to podstawa: wózki trzeba 
zapełnić towarami z magazynów, a następnie pomocnicy muszą je sprawnie przetransportować do różnych lokacji. 
Miarą skuteczności kupca jest zdobycie określonej liczby rubinów.

CEL GRY
Każdy gracz przewodzi Kupcowi oraz czterem jego Pomocnikom, którzy przemieszczają się pomiędzy  
16 Lokacjami bazaru. W każdej Lokacji można wykonać inną akcję. Niektóre z tych akcji pozwalają graczowi 
zdobyć Rubiny. Grę wygra ten, kto pierwszy zdobędzie 5 Rubinów (6 w grze 2-osobowej).
Wyzwanie, jakie stoi przed graczem, polega na tym, że aby gracz wykonał akcję w Lokacji, to jego Kupiec potrze-
buje wsparcia Pomocnika, którego musi pozostawić za sobą. Aby później ponownie użyć tego Pomocnika, Kupiec 
gracza musi powrócić do Lokacji i zabrać go ze sobą. Gracze powinni zatem starannie planować swoje akcje, aby 
nie zostać bez Pomocników, a tym samym bez możliwości wykonania żadnej akcji.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

2-5 graczy w wieku 10+ czas gry: 40-60 minut

Płytki Lokacji  
zwane Lokacjami

Wózki  
(plansze graczy)

Rozszerzenia 
Wózka

Naklejki Burmistrza, 
Przemytnika oraz Kup-
ców (należy je przykleić 

przed pierwszą grą)

Rubiny Kości

Znaczniki Poczty

Monety (Liry) o war-
tości: 1 (x30), 5 (x15) 

oraz 10 (x12)

Karty Bonusowe

Skróty zasad
Burmistrz (fioletowy) 

oraz Przemytnik 
(czarny)

Żeton  
Pierwszego gracza

Żetony Meczetów Żetony Popytu

16x

26x

5x 1x 1x

16x 10x

15x 7x

32x 2x

5x

4x

Na gracza:

1 grubszy  
dysk Kupca  
(+ naklejka)

5 dysków  
Pomocników

1 pion Członka  
Rodziny

4 znaczniki  
Towarów
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PRZYGOTOWANIE DO GRY

Tekst na zielono zawiera specjalne zasady dla różnej liczby graczy.

12W dowolny sposób 
wybierzcie gracza 
rozpoczynające-
go. Otrzymuje on 
żeton Pierwszego gracza i 2 
Liry. Każdy kolejny gracz, 
zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara, otrzymuje 
o 1 Lirę więcej niż gracz 
poprzedni. 
Następnie każdy gracz 
dobiera jedną wierzchnią 
kartę Bonusową. 

13W rozgrywce 
2-osobowej na płyt-
kach Meczetów 14  
15  oraz Jubilera 16  
należy rozłożyć po 
jednym dysku Kupca 
w nieużywanych 
kolorach.

1Ułóżcie 16 płytek Lokacji na środku stołu  
w układzie 4x4. Utworzą one planszę do gry. 
Podczas pierwszej rozgrywki zalecamy użyć rozkładu 
tzw. „Krótkich ścieżek” - w tym układzie płytki  
rozkłada się zgodnie z kolejnością niebieskich numerów 
w lewym górnym rogu (jak pokazano na obrazku 
poniżej). Inne warianty układu Lokacji znajdują się na 
ostatniej stronie instrukcji.
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 Rubiny (tylko w niektórych Lokacjach): w tym miejscu 
układa się Rubiny, które są nagrodą dla gracza za spełnienie 
określonych warunków.

Nazwa Lokacji

Dostępna akcja

LOKACJE
Numery: używane są do 
różnego rozłożenia Lokacji 
(więcej na str. 8). Duży 
brązowy numer używany jest 
także do określania nowego 
położenia niektórych pionów  
       po rzucie kośćmi. 

Ikona Lokacji (tylko 
niektóre ją posiadają): 
niektóre karty Bonusowe 
oraz żetony Meczetów 
wykorzystują te ikony. 

IKONY W GRZE
Na płytkach Lokacji, kartach Bonusowych i żetonach 
Meczetów pojawiają się następujące ikony:

 przesuń żeton albo piona  
 (Kupca, Pomocnika, itd.)
zapłać tym, co jest pokazane po lewej stronie, aby 
otrzymać to, co jest pokazane po prawej stronie
w konsekwencji…

”oraz”    “albo“

znacza odniesienie do Lokacji na karcie 
Bonusowej albo żetonie Meczetu

1 wybrany Towar

 rzuć kośćmi

WÓZEK
Znaczniki Towarów układane na Wózku wskazują, ile 
Towarów gracz posiada. Znacznik Towarów ustawiony na 
skrajnym lewym polu oznacza, że gracz nie posiada danego 
Towaru (patrz: czerwone i żółte Towary na obrazku poniżej). 
Kiedy gracz zdobywa Towary, to przesuwa znacznik w prawo 
o tyle pól, ile zdobył  
Towarów. Kiedy gracz 
płaci Towarami, to prze-
suwa znacznik w lewo.  
W przykładzie na 
obrazku gracz posiada 
1 niebieski i 2 zielone 
Towary.  
Rubiny przechowuje 
się tutaj.
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4Połóżcie 4 znaczniki Poczty  
w górnym rzędzie na 
płytce Poczty 5 . 

5Potasujcie 5 ciemnych 
żetonów Popytu  
i ułóżcie odkryte 
w stosie na płytce 
Dużego Meczetu 10 .
Tak samo przygotuj-
cie jasne żetony Popytu i ułóżcie na 
płytce Małego Meczetu 11 .

6Określcie pola star-
towe Burmistrza  
i Przemytnika. Dla  
każdego z  nich osobno 
rzućcie obiema kostkami  
i rozmieście ich piony 
zgodnie z wynikiem rzutu.

7Potasujcie karty Bonusowe, po 
czym ułóżcie je  
w zakrytym stosie 
obok planszy. Razem 
z kostkami i mone-
tami.

8Każdy gracz wybiera kolor i bierze 
wszystkie drewniane elementy  
w tym kolorze. Każdy gracz bierze 
także planszę Wózka oraz skrót zasad  
i układa przed sobą.

9Każdy gracz umieszcza swoje  
4 znaczniki Towarów na szarych 
polach na swoim Wózku.

10Każdy gracz umieszcza 
swój pion Członka 
Rodziny na płytce  
Posterunku policji 12 .

3
Na płytce Kołodzieja 1  połóżcie po 1 Rubinie oraz 
po 3 rozszerzenia Wózków za każdego gracza. 
Połóżcie Rubiny na płytce Jubilera 16  oraz 
Pałacu Sułtana 13  począwszy od najwyższego 
pola z prawej strony, a skończywszy na polu odpowiada-
jącemu liczbie graczy. Na każdym polu może być tylko  
1 Rubin, a pozostałe pola powinny zostać wolne.

2Posortujcie żetony Meczetów według kolorów, a następnie 
ułóżcie odkryte w 4 osobnych stosach według liczby 
symboli Towarów (tak aby na wierzchu każdego stosu 
był żeton z 2 symbolami). Stosy żetonów połóżcie w 
odpowiednich polach na płytkach Meczetów 14  15 .
Na każdym Meczecie połóżcie tyle Rubinów, ilu jest graczy. 
5 graczy:  połóżcie na każdym Meczecie tylko 4 Rubiny. 
3 graczy:  usuńcie z gry żetony Meczetów z 5 symbolami Towarów. 
2 graczy:  usuńcie z gry żetony Meczetów z 3 i 5 symbolami Towarów.
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11Każdy gracz 
umieszcza swoje 4 
dyski Pomocników 
w stosie, a na jego 
wierzchu kładzie 
dysk Kupca. Tak 
przygotowane stosy 

ułóżcie na płytce Fontanny  7 .
5. dysk Pomocnika każdy gracz 
kładzie obok planszy. 
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PRZEBIEG GRY
Począwszy od gracza rozpoczynającego, a następnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, gracze będą po kolei 
rozgrywać swoje tury. 

Kiedy któryś gracz zgromadzi na swoim Wózku 5 Rubinów (6 w grze 2-osobowej) należy dokończyć kolejkę (aby 
każdy gracz rozegrał w ciągu gry taką samą liczbę tur), po czym gra się kończy. 

TURA GRACZA
Tura gracza składa się z 4 faz, ale w większości przypadków gracz będzie rozgrywał tylko 2 fazy: Ruch oraz Akcję.
Pozostałe fazy, tzw. Spotkania (opisane poniżej w niebieskich ramkach) będą rozpatrywane tylko, jeśli Kupiec 
gracza napotka w swoim ruchu inne piony.

W swojej turze gracz może wykorzystać dowolną liczbę kart Bonusowych oraz zdolności z żetonów Meczetów.

Niezależnie od tego, czy gracz rozpatruje wszystkie 4 fazy, musi postępować według podanej kolejności faz.  

1. Ruch 
Przesuń swój stos Kupca (czyli Kupca oraz wszystkich Pomocników pod nim, jeśli takowi są) o 1 albo 2 Lokacje. 
Nie możesz przesuwać się po skosie, ani zakończyć Ruchu na tym samym polu, z którego startowałeś.

W docelowej Lokacji masz do wyboru:
a) Zabrać Pomocnika 

Jeżeli w docelowej Lokacji znajdował się już twój Pomocnik, to postaw swój stos 
Kupca na dysku tego Pomocnika (jak na ilustracji po prawej). W następnym 
Ruchu zabierzesz tego Pomocnika razem z całym twoim stosem Kupca.

b)  Pozostawić Pomocnika 
Jeżeli w docelowej Lokacji nie masz żadnego swojego Pomocnika, to 
zostaw dolnego Pomocnika ze stosu Kupca i połóż go osobno, obok 
swojego stosu (jak na ilustracji po prawej). W następnym Ruchu  
pozostawisz tego Pomocnika w tej Lokacji.

c) Jeżeli nie chcesz albo nie możesz zabrać czy pozostawić Pomocnika, to twoja tura natychmiast się kończy 
(wyjątek: Fontanna  7  , więcej na str. 6).

Uwaga! Jeśli posiadasz żółty żeton Meczetu, to możesz zapłacić 2 Liry, żeby zabrać Pomocnika z dowolnej 
Lokacji z powrotem do swojego stosu Kupca.

3. Akcja
Możesz wykonać akcję dostępną w docelowej Lokacji (opisy akcji znajdują się na str. 6-7). Jeżeli nie chcesz 
albo nie możesz wykonać akcji, to przejdź do punktu 4 (Spotkań).

2. Spotkanie z innymi Kupcami (jeśli wystąpi)
Jeżeli w docelowej Lokacji znajdują się już Kupcy innych graczy, to musisz 
zapłacić każdemu graczowi 2 Liry.
Jeżeli nie chcesz albo nie możesz zapłacić, to twoja tura natychmiast się 
kończy (wyjątek: nie płacisz w Lokacji Fontanna 7 , więcej na str. 6).

Specjalny zasada w grze 2-osobowej: 
Jeżeli spotkasz neutralnych Kupców (w kolorach nieużywanych przez 
graczy), zapłać za każdego 2 Liry do zasobów ogólnych. Następnie dla  
każdego neutralnego Kupca rzuć obiema kośćmi, aby określić nową 
Lokację, do której go przeniesiesz.

Przykład: Czerwony gracz musi 
zapłacić po 2 Liry graczowi żółtemu  
i zielonemu. W przeciwnym wypadku 
jego tura natychmiast się kończy.
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KARTY BONUSOWE
	W swojej turze gracz może zagrać dowolną liczbę kart Bonusowych.
	Każdą wykorzystaną, jak i odrzuconą kartę Bonusową należy kłaść odkrytą na stosie kart odrzuconych w Lokacji 

Karawanseraj 6  . 
	Karty Bonusowe dobiera się z zakrytego stosu (wyjątkiem jest akcja w Lokacji Karawanseraj  6 , więcej na str.6).
	Kiedy talia kart Bonusowych się wyczerpie, to należy od razu przetasować stos kart odrzuconych i utworzyć nową 

talię kart Bonusowych.
	Nie ma limitu kart Bonusowych, jakie gracz może mieć na ręce.

Otrzymujesz 1 
wybrany Towar. 
Ta karta może być zagra-
na tylko przed akcją albo 
po akcji, ale nie w trakcie 
jej wykonywania.

Otrzymujesz 5 Lir 
z zasobów ogólnych. 

Jeżeli wykonujesz 
akcję w Pałacu Sułtana 
13 , to po rozpatrzeniu 
jej do końca, wykonaj 
tam jeszcze jedną akcję. 
Liczba Towarów, które 
trzeba dostarczyć 
Sułtanowi wzrasta po 
każdej akcji.

Jeżeli wykonujesz 
akcję na Poczcie 5 , to 
po rozpatrzeniu jej do 
końca, wykonaj tam 
jeszcze jedną akcję. 
Po każdej akcji przesuń 
standardowo znacznik 
Poczty.

 
Jeżeli wykonujesz 
akcję u Jubilera  16 , to 
po rozpatrzeniu jej do 
końca, wykonaj tam 
jeszcze jedna akcję. 
Liczba Lir, które trzeba 
zapłacić za Rubin 
wzrasta po każdej akcji.

Odeślij Członka 
swojej Rodziny z powrotem 
na Posterunek policji 12   
i odbierz nagrodę (dobierz 1 
kartę Bonusową albo 3 Liry).
Nie możesz tego zagrać, jeśli 
twój Członek Rodziny jest już 
na Posterunku policji  12 .

W 1. fazie swojej tury 
nie przesuwaj swojego stosu 
Kupca z danej Lokacji.  
W celu wykonania akcji musisz 
normalnie pozostawić/zabrać 
Pomocnika (tak jakbyś dopiero 
poruszył się do tej Lokacji).

W 1. fazie swojej 
tury przesuń swój stos 
Kupca o 3-4 Lokacje 
(zamiast tylko o 1-2).

  
W 1. fazie swojej 
tury przywróć 1 
Pomocnika do swojego 
stosu Kupca.

Jeżeli wykonujesz 
akcję na Małym Targu 
11 , to musisz sprzedać 
wymaganą liczbę 
Towarów, ale mogą to 
być Towary dowolnego 
typu.

4.  Spotkania (jeśli wystąpią) w dowolnej kolejności… 
… z Członkiem innej Rodziny 
Jeżeli w docelowej Lokacji znajdują się Członkowie Rodzin innych graczy, to musisz ich „schwytać”  
i odesłać na Posterunek policji 12 , chyba że właśnie tam się znajdujecie. W nagrodę za każdego schwy-
tanego Członka Rodziny możesz dobrać 3 Liry z zasobów ogólnych albo 1 kartę Bonusową z zakrytego 
stosu. Jeżeli schwytałeś więcej niż 1 Członka Rodziny, to za każdego z nich możesz dobrać tę samą albo 
inną nagrodę. Jeżeli zatrzymałeś się na Posterunku policji, to nie otrzymujesz żadnej nagrody.

… z Burmistrzem 
Jeżeli w docelowej Lokacji znajduje się Burmistrz, możesz dobrać 1 kartę Bonusową z zakrytego stosu  
i wziąć na rękę. Jeśli tak zrobisz, to musisz zapłacić za nią, odrzucając 2 Liry albo 1 kartę Bonusową z ręki. 
… z Przemytnikiem 
Jeżeli w docelowej Lokacji znajduje się Przemytnik, możesz zdobyć 1 wybrany Towar. Jeśli tak zro-
bisz, to musisz za niego zapłacić 2 Liry albo 1 dowolny Towar.

Po skorzystaniu ze zdolności Burmistrza albo Przemytnika rzuć obiema kośćmi. Wynik określi numer nowej 
Lokacji (zgodnie z brązową numeracją), do której musisz przenieść odpowiedni pion. Jeżeli użyłeś zdolności 
zarówno Burmistrza, jak i Przemytnika, to dla każdego z nich oddzielnie rzucasz kośćmi.
Uwaga! Płacąc za zdobytą od Burmistrza kartę Bonusową albo za Towar od Przemytnika, możesz odrzucić 
dokładnie tę kartę czy ten Towar, który właśnie otrzymałeś, tylko po to, żeby przemieścić dany pion.
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1
Kołodziej
Zapłać 7 Lir do zasobów ogólnych, aby do-
brać rozszerzenie Wózka z Kołodzieja  

i dołączyć do swojego Wózka. W ramach 1 akcji 
możesz kupić tylko 1 rozszerzenie.
Jak tylko będziesz miał maksymal-
nie rozbudowany Wózek (czyli 
dołożysz do niego trzecie  
rozszerzenie), natychmiast zabierz 
1 Rubin z Kołodzieja i połóż na 
swoim Wózku. Jeden gracz może 
tu zdobyć tylko 1 Rubin.

2-4
Skład tkanin / przypraw / owoców
Przesuń znacznik 
odpowiedniego To-

waru maksymalnie w prawo.
Jeśli posiadasz zielony żeton 
Meczetu, to możesz zapłacić 
2 Liry, aby zdobyć 1 dodat-
kowy Towar dowolnego typ.

5
Poczta 
Otrzymujesz zasoby widoczne we wszystkich 
4 odkrytych polach. Następnie przesuń  

skrajny lewy znacznik górnego rzędu do dolnego rzędu. 
Jeśli wszystkie znaczniki Poczty są już w dolnym rzędzie, 
to przesuń z powrotem wszystkie do górnego rzędu.

Przykład: W sytuacji na obraz-
ku otrzymujesz 3 Liry, 1 żółty 
i 1 czerwony Towar. Następnie 
przesuwasz znacznik Poczty z pola 
niebieskiego na pole żółte.

6
Karawanseraj
Dobierz 2 karty Bonusowe, zachowaj jedną 
z nich i odrzuć drugą.

Uwaga! Tylko w przypadku tej akcji gracz może do-
bierać karty również z odkrytego stosu kart odrzu-
conych. Może nawet wybrać 1 kartę zakrytą  
i 1 odkrytą.

7
Fontanna
Przywróć do swojego stosu Kupca dowolną 
liczbę Pomocników.

Fontanna to jedyna Lokacja, w której nie musisz mieć 
żadnego Pomocnika, aby wykonać tam akcję, ani nie mu-
sisz tam płacić innym Kupcom, jeżeli się tam znajdują. 
Jeżeli wyślesz do Fontanny Członka Rodziny, żeby 
wykonać tam akcję, to twoi Pomocnicy wracają  
normalnie do twojego stosu Kupca.

8
Czarny rynek
Zdobywasz 1 czerwony albo 1 żółty, albo  
1 zielony Towar.   

Rzuć obiema kośćmi: 
- jeśli wypadło 7 albo 8: zdobywasz 1 niebieski Towar, 
- jeśli wypadło 9 albo 10: zdobywasz 2 niebieskie Towary,
- jeśli wypadło 11 albo 12: zdobywasz 3 niebieskie Towary.
Możesz najpierw wybrać Towar, a potem rzucić 
kośćmi albo odwrotnie.
Jeśli masz czerwony żeton Meczetu, możesz po rzucie 
zmienić wartość na jednej z kości na „4” albo jednora-
zowo przerzucić obie kości.
Przykład: Wyrzuciłeś 2 oraz 5. 
Masz czerwony żeton Meczetu, 
więc zmieniasz 2 na 4. W konse-
kwencji twój wynik to łącznie 9. 
Zdobywasz 2 niebieskie Towary  
i 1 Towar inny niż niebieski.

9
Herbaciarnia
Podaj liczbę między 3 a 12. Następnie rzuć 
obiema kośćmi. Jeśli wyrzucisz dokładnie 

tyle, ile podałeś albo więcej, to dobierz z zasobów 
ogólnych tyle Lir, ile podałeś. W przeciwnym  
wypadku, dobierz 2 Liry.
Jeśli masz czerwony żeton Meczetu, możesz po  
rzucie zmienić wartość na jednej z kości na „4”  
albo jednorazowo przerzucić obie kości.

10/11
Mały / Duży targ
Sprzedaj od 1 do 5 Towarów przedstawionych na 
żetonie Popytu. Zaznacz ich sprzedaż  

odpowiednio na swoim Wózku. Następnie, w za-
leżności od liczby sprzedanych Towarów, dobierz 
zysk z zasobów ogólnych.

Po akcji przełóż wierzchni żeton Popytu na spód stosu.

Przykład:  Sprzedajesz  
1 czerwony, 1 zielony i 2 
żółte Towary, a w zamian 
otrzymujesz 14 Lir.

 LOKACJE ORAZ ICH AKCJE
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ŻETONY MECZETÓW

Czerwony żeton 
Raz na turę, kiedy wykonujesz akcję  
w Herbaciarni 9  albo na Czarnym 
rynku 8 , możesz po rzucie zmienić 
wartość na jednej z kości na „4” albo 
jednorazowo przerzucić obie kości.

Niebieski żeton 
Natychmiast po zdobyciu tego żetonu 
dodajesz piątego Pomocnika z zasobów 
ogólnych na spód swojego stosu Kupca.

Zielony żeton 
Raz na turę, kiedy wykonujesz akcję  
w jednym z trzech Składów  2  3  4 , 
możesz zapłacić 2 Liry, aby zdobyć  
1 dodatkowy Towar dowolnego typu.

Żółty żeton 
Raz na turę możesz zapłacić 2 Liry, żeby 
zabrać Pomocnika z dowolnej Lokacji  
z powrotem do swojego stosu Kupca.

12
Posterunek policji
Jeżeli twój Członek Rodziny znajduje się na 
Posterunku policji, to „uwolnij” go i wyślij do 

dowolnej innej Lokacji. Następnie wykonaj akcję  
w tej Lokacji. Uwaga! Członek Rodziny nie rozpatruje 
żadnych Spotkań (patrz: fazy 2 i 4 na stronach 4-5). 

Kiedy wykonujesz akcję Członkiem Rodziny, możesz 
normalnie korzystać z kart Bonusowych i/lub 
żetonów Meczetu.

Kiedy twój Członek Rodziny znajduje się w innych  
Lokacjach, to może zostać schwytany przez innych  
Kupców i odesłany z powrotem na Posterunek policji. 
Gracz, który to zrobi, otrzyma nagrodę za schwytanie 
Członka Rodziny: 1 kartę Bonusową albo 3 Liry.

Przykład: Wysyłasz swojego Członka Rodziny z Posterunku 
policji do Składu przypraw. Napełniasz maksymalnie swój 
Wózek zielonymi Towarami. Nie musisz płacić 2 Lir graczowi, 
który ma tam Kupca, ani nie możesz skorzystać ze  
zdolności Burmistrza. 
Kiedy inny gracz  
wejdzie do tej Lokacji 
swoim Kupcem, to odeśle 
twojego Członka  
Rodziny na Posterunek  
i otrzyma za to nagrodę.

13
Pałac Sułtana
Dostarcz Sułtanowi wszystkie Towary wi-
doczne na polach niezakrytych przez Ru-

biny. Jako nagrodę zabierz kolejny Rubin z toru i 
połóż na swoim Wózku. W konsekwencji następny 
Rubin będzie droższy. W ramach 1 akcji możesz 
kupić 1 Rubin.

Przykład: Musisz zapłacić 
2 niebieskie, 2 czerwone, 1 
żółty, 1 zielony oraz 1 dowol-
ny Towar, aby zdobyć Rubin  
z kolejnego pola na torze. 

14/15
Mały / Duży meczet
Weź 1 żeton Meczetu. Aby móc to zrobić, mu-
sisz mieć na Wózku Towary pokazane na  

żetonie. Musisz mieć ich co najmniej tyle, ile przedstawia 
żeton, a następnie zapłacić 1 sztukę tego Towaru. Każdy 
żeton Meczetu zapewnia inną zdolność specjalną (opisaną 
na dole strony oraz w instrukcji niebieskim kolorem).
Możesz mieć tylko 1 sztukę każdego żetonu.

Jak tylko będziesz miał oba żetony z danego Meczetu, 
natychmiast zabierz 1 Rubin z tego Meczetu i połóż 
na swoim Wózku. Jeden gracz może zdobyć tylko po  
1 Rubinie z każdego Meczetu.

Przykład: Aby zdobyć  
przedstawiony żeton  
Meczetu, musisz mieć na Wózku 
co najmniej 3 niebieskie Towary 
i zapłacić 1 z nich.  
Po zapłacie Towarem zabierasz 
żeton i dodajesz piątego  
Pomocnika na spód swojego  
stosu Kupca.

16
Jubiler
Zapłać do zasobów ogólnych liczbę Lir równą 
najwyższej widocznej liczbie na torze  

(niezakrytej przez Rubin). 
Następnie weź kolejny Rubin z toru i połóż na swoim 
Wózku. W konsekwencji następny Rubin będzie droższy. 
W ramach 1 akcji możesz kupić 1 Rubin.
Przykład: Najwyższa widoczna 
liczba to 15. Musisz więc zapłacić 
15 Lir, aby zabrać kolejny Rubin 
z toru.

Gracz może mieć tylko 1 sztukę każdego żetonu Meczetu.
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ZAKOŃCZENIE GRY
Kiedy któryś gracz zgromadzi na swoim Wózku 5 Rubinów (6 w grze 2-osobowej) należy dokończyć kolejkę (aby 
każdy gracz rozegrał w ciągu gry taką samą liczbę tur), po czym gra się kończy. Następnie każdy gracz może użyć swoich 
pozostałych na ręce kart Bonusowych, które dostarczają Towarów albo monet. Mogą one mieć znaczenie dla rozstrzyga-
nia remisów.

Wygrywa gracz, który zgromadził największą liczbę  
Rubinów. Remisy rozstrzygane są w następującej kolejności:
	wygrywa gracz z największą liczbą pozostałych Lir,
	wygrywa gracz z największą liczbą pozostałych na Wózku Towarów,
	wygrywa gracz z największą liczbą niewykorzystanych kart Bonusowych.

Jeśli powyższe kryteria nie wyłonią zwycięzcy, to remisujący gracze dzielą się zwycięstwem.

WARIANTY ROZŁOŻENIA LOKACJI
	Krótkie ścieżki (kolejność Lokacji według niebieskich   
      numerów)
Układ zalecany do zapoznania się z grą oraz kiedy gracze będą chcieli 
rozegrać krótszą grę. 

Odległości pomiędzy współdziałającymi ze sobą Lokacjami są  
krótkie, co czyni grę łatwiejszą i szybszą.

	Długie ścieżki (kolejność Lokacji według zielonych numerów)
Układ dla doświadczonych graczy: odległości pomiędzy  
współdziałającymi ze sobą Lokacjami są długie, co sprawia, że gracze 
muszą staranniej planować swoje ruchy oraz rozmieszczenie  
Pomocników.

	Zgodnie z kolejnością (według dużych numerów)
To również trudniejszy układ: Lokacje o podobnym działaniu są 
zgrupowane obok siebie.

	Losowa kolejność
Układa zapewniający niepowtarzalność każdej rozgrywki: płytki 
Lokacji należy potasować i  ułożyć w układzie 4x4. Wyzwaniem dla 
graczy będzie odnalezienie ścieżek, które najszybciej doprowadzą ich 
do zwycięstwa. W każdej rozgrywce będą to inne ścieżki.

Uwaga: w przypadku losowego rozkładu zaleca się stosować do 
następujących wytycznych:
- Fontanna 7  powinna być jedną z czterech Lokacji w centrum  
   planszy, 
- pomiędzy Czarnym rynkiem 8  oraz Herbaciarnią 9  powinien  
   być zachowany dystans 3 Lokacji.

Przykład: Żółty gracz 
zebrał 5 Rubin. Gracz 
kończy się, kiedy gracze 
dograją kolejkę do końca.

WARIANT (DLA 2-4 GRACZY)
Graczom, którzy zagrali już kilka partii  
w Istanbul polecamy wypróbować bardziej 
taktyczny wariant:
	Podczas przygotowania gry gracze odkłada-

ją do pudełka po 1 swoim Pomocniku, 
a zamiast tego na spodzie swojego stosu 
Kupca kładą po 1 neutralnym Pomocniku 
(zalecamy użyć koloru białego jako  
neutralnego, jak na obrazku poniżej).

	Kiedy gracz kończy Ruch w Lokacji, w której 
jest już neutralny Pomocnik, to może zabrać 
go do swojego stosu Kupca w taki sam sposób, 
jakby to był jego Pomocnik.

	Jeśli w Lokacji jest zarówno Pomocnik  
gracza, jak i neutralny, to gracz wybiera, 
którego zabierze do stosu Kupca.

	Gracz może mieć w swoim stosie Kupca 
więcej niż jednego neutralnego Pomocnika.

	W ramach akcji Fontanny 7 , gracz może 
zebrać tylko swoich Pomocników.
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