Hra od Dirka Henna pro 26 hráč ů zyvutsrponmlkjihedcbaZUTSRPNMLHECB
Evropy

placeni v dom ácí mě ně . S jejich

a Arábie chtě jí ukázat své skvě lé

pom ocí m ohou být navrženy za

dovednost i.

nejvíce

hrady, post aveny pavilóny a arká

t alent ované st avit elské týmy a po

dy, paláce a královské komnaty,

st avt e si svou vlast ní Alham bru.

zbudovány vě že. Soupeř t e proti

Př ední

st avit elé

z celé

Zam ě st nejt e

Najm ě t e si kam eníky ze severu a zahradníky z jihu.

svým konkurent ů m a post avt e nejvě t ší a nejhonos

Ti všichni ale požadují odpovídající m zdu a cht ě jí být

ně jší ALHAM BRU .

Zá k l a d n í v y b a v e n í

hry

6 startovních dlaždic s obr ázkem proslulé yvtonLF

12 bodovacích špalíků  každý hráč potř ebuje jeden špalík pro

Lví Fontány.

svou st art ovní dlaždici a jeden pro pohyb na bodovací desce.

54 stavebních dlaždic se 6 r ů zným i bar evně

108 peně žních karet ve č tyř ech mě nách  j sou používány
k nákupu st avebních dlaždic z t rhu. zyvutsrponmlkjihedcbaVTPM

odlišeným i t ypy st aveb. Tyt o st avební dlaždice se používají
ke st avě vlast ní Alham br y. Každ á dlaždice m ů že být
ohr anič ena až 3 zdm i.

Peníze každé z mě n majíjinou barvu (modrá  Denáry, zelená 
Dirhamy, oranžová  Dukáty a žlutá  Guldeny) a jsou v hodnotách
1až 9);
• 2 bodovací kar t y j so u náhodně zam ích án y bě hem hry

do hr om ádky peně z

Typ/ barva budovy

Cena

Komnaty
První bodovací kolo

Druhé bodovací kolo

• 1 stavební t r h se č t yř mi vyznač eným i plocham i pro

st avební dlaždice. Pro každ o u plochu j e ur č ena j ed n a mě na,
m ě ny jsou bar evně odlišeny.

6 r e ze r v n ích p l o ch s bodovacím i t abulkam i
1 l á t k o v ý p y t l ík

• 1 bodovací deska  ukazuj e poč et dosažených bodů

1 pravidla

jednot livých hráč ů .

Cíl hry
Cena

Cílem hráč ů je získat m axim ální poč et bodů . Body se poč ít ají
ve t ř ech bodovacích kolech. Hráč i, kt eř í m ají bě hem t ě cht o kol
n e j v íce budov od jednot livých t ypů , získávaj í body. Př esný poč et
bodů závisí na t ypu budov, kt eré daný hráč vlast ní. Hráč i t aké
získávaj í body za nejdelší postavenou zeď , kt erou kolem své
Al h am b r y post avili.
Vít ě zem se st ává hráč , kt erý na konci hry získal nejvě t ší
m nožst ví bodů .

Ve hř e je 6 rů zných typů
budov. Tabulka ukazuje
ceny a množství
jednotlivých typů budov.
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M nožství Typ budovy

Př íprava na hru

zyvutsrponmlkjihedcbaZVTPONKJHDCBA

• Každý hráč obdržízyvutsrponmlkihedcbaZ
startovní dlaždici, kterou si položí na stů l
před sebe, a 2 špalíky v barvě dle vlastního výbě ru. Jeden
špalík položí na startovní dlaždici a jeden do levého spodního
rohu bodovací desky.
• Všech 54 stavebních dlaždic se dá do plátě ného pytlíku
a pořádně promíchá.
startovní

• Doprostřed hrací plochy dejte stavební trh a na dosah také
bodovací desku.

dlaždice

• Z pytlíku se náhodně vyberou 4 stavební dlaždice a umístní
se na oč íslované č tverce na stavebním trhu,
poč ínaje č tvercem 1.

Každý hráč dosta ne rezervní
plochu, kte rou si uloží na viditelné
místo před sebe. Bodovací ta bulka
v horní č ásti plochy ukaz uje celkový
poč et je dnotlivých typů stavebních
dlaždic a kolik bodů lze s kaž dým
type m získat v je dnotlivých
bodovacích kolech. vtsronmlkihedcbaVIBA
stavební trh

• Obě bodovací karty se doč asně položí mimo balík peně z
a peníze se zamíchají.
• Každý hráč nyní dostane startovně . To získá tak, že si vezme
z balíku peně z horní kartu a otoč enou č íslem nahoru, tak aby
na ni všichni vidě li, ji položí před sebe. Pokrač uje do té doby,
dokud souč et peně z nedosáhne hodnoty 20 č i více (tj. skonč í
v okamžiku, kdy otoč í kartu s níž se souč et rovná nebo
překroč í 20, mě na v tomto případě není dů ležitá).
Poté co si vyberou své peníze všichni hráč i, si je každý
z hráč ů ukryje tak, aby mu do nich ostatní nevidě li.
Od tohoto okamžiku si již každý hráč peníze skrývá.

Poznámka: Tento způ sob zajistí, že nikdo neobdrží vyšší souč et
peně z než 28 nebo nižší než 20.

I.

II.

III.

IV.

V. hromádka

• Hru zač íná hráč s nejmenším poč tem peně žních karet v ruce.
Pokud mají tento poč et stejný dva č i více hráč ů ,
tak zač íná ten, jehož hodnota peně z je nejnižší.
Pokud i tuto hodnotu mají ně kteří hráč i společ nou,
zač íná ten, kdo je mladší.
I. bodovací karta A

• Nyní se vezmou 4 další peně žní karty z balíč ku
a otoč í se č íslem nahoru doprostřed hrací plochy
hned vedle stavebního trhu.

II. bodovací karta B

I.
II.
III.
IV.
V. hromádka

• Zbytek peně z se rozdě lí na 5 přibližně stejných hromádek
a položí vedle sebe. Vložte bodovací kartu A do druhé
hromádky a bodovací kartu B do č tvrté hromádky.
Poté opě t poskládejte hromádky na sebe tak,
aby vespod byla pátá hromádka, na ní č tvrtá, pak třetí,
druhá a nahoře první. Celý balík karet se poté položí
č ísly dolů vedle stavebního trhu. zyvutsrponmlkjihedcbaTPI

Poznámka: Tak se zajistí, že bodovací karty nebudou taženy
ve hře ani příliš brzy, příliš pozdě , nebo blízko sebe.
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Prů bě h hry

zyvutsrponmlkjihedcbaZVTPNKHBA

Hra se hraje po smě ru hodinových ruč ič ek.
Hráč , který je na t ahu, musí provést
jednu ze t ř í možnost í:

Vzít si peníze
Koupit a umístit stavební dlaždici
Př estavě t vlastní Alhambru
Poté, co hráč své kolo ukonč il, jsou odebrané peně žní karty nebo
st avební dlaždice nahrazeny novými, t ak že jsou pokaždé 4. zyvutsrponmlkjihedcbaPMHCA

Braní peně z
Hráč si m ů že vzít jakoukoli ze č tyř peně žních karet ležících
č íslem nahoru, popř ípadě si jich mů že vzít i více, pokud jejich
souč et není více než 5. Na mě ně v t omt o př ípadě nezáleží.

Př íklad: Hráč si mů že vzít jednu z karet 7 nebo 9, nebo dvě karty,
pokud si vezme 2 a 3

Nákup a pokládání stavebních dlaždic

M ě na

Nákup dlaždic

Hráč i si dlaždice kupují na st avebním t rhu. Za dlaždici musí
hráč zaplat it minimálně cenu, která je na
vyznač ena a k nákupu musí použít mě nu znázorně nou vedle
dlaždice, kt erou chce hráč poř ídit . Ale pozor  drobné se
nevrací!

(Př íklad: Chce li hráč do své
Alhambry nakoupit zelenou
dlaždici s vyznač enou
hodnotou 10, která leží vedle
označ ení modré mě ny a hráč
má v rukou pouze modré
mě nové karty v hodnotě
7 a 4, mů že si dlaždici koupit
použijeli obě karty,
ale drobné zpě t
již nedostane.) xlihfVNJ

Peníze použit é k zaplacení za dlaždice se odkládají
na odkládací hromádku vedle st avebního trhu.
M ů želi hráč zaplatit za dlaždici př esně , dostává výhodu
v podobě dalšího tahu a mů že se opě t rozhodnout,
kterou ze tř í možností bude pokrač ovat (tj. zdali si
vezme peníze, nakoupí další dlaždici  máli dostatek
prostř edků , nebo př estaví vlastní Alhambru).

Bě hem t ahu hráč ů se na t rh žádné nové dlaždice
nepř idávají. Teprve až hráč dokonč í svů j tah jsou prázdná
míst a na t rhu doplně na novými dlaždicemi.
V prů bě hu jednoho kola tedy hráč mů že udě lat
maximálně 5 tahů (4x zaplatí př esně za dlaždice na trhu
a v posledním tahu se musí rozhodnout zdali si vezme
peně žní kartu nebo upraví svou Alhambru).

V ? Í9 x i
11*
Vh

Pokládání dlaždic

Hráč mají 2 možnost i:
1) př idat dlaždici ke své Alhambř e,
2) uložit ji na rezervní plochu. Hráč mů že mít na rezervní ploše
libovolný poč et st avebních dlaždic.
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Pravidla stavě ní Alhambry

Následné kombinace nejsou povoleny:

Alhambru musíte stavě t dle následujících pravidel:

stejným smě rem
• Všechny budovy musí být orientoványzyvutsrponmlkjihedcbaVPOA
jako startovní dlaždice, tj. střechy musí smě ř ovat vzhů ru.
• Př iléhající strany dlaždic musí být stejné, tj. obě
dlaždice mají ve spoji zeď a nebo ji tam nemá ani jedna.

Dlaždice je vzů ru nohama.

• Do všech dlaždic musí být možno „dojít" ze startovní
dlaždice bez překroč ení zdí č i vykroč ení mimo dlaždice.

St rana se zdí je
př ipojena ke st raně
beze zdi.

• Každá nová dlaždice musí být do Alhambry přidána tak,
aby se dotýkala minimálně celou jednou stranou
(tj. diagonální spojení roh na roh není přijatelné).
• Při stavbě Alhambry nesmíte nechávat volná místa,
Nebylo dodrženo pravidlo „ volného
př
íst upu k dlaždici" : vež nemů že
tj. nesmí dojít k vytvoř ení volného prostoru
být dosažena ze st art ovní dlaždice
uzavř eného dlaždicemi. zyvutsrponmlkjihedcbaTSRPNMKJDA
aniž by nebylo nut no př ekroč it zeď .
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St avební dlaždice
nejsou spojeny
alespoň jednou
st ranou.

Post avením hně dé
dlaždice do pozice
na obrázku se vyt voř í
v Alhambř e prázdné
míst o obklopené
budovami.

Přestavba Alhambry
Vlast ní Alhambru si mů že každý hráč př estavě t
3 možnými způ soby:
Př iklad: Koupít e si st avební dlaždici a zaplat ít e př esně požadovaný
obnos. Jst e t edy st ále na t ahu.

• Vzít stavební dlaždici z rezervní plochy
a př idat ji ke své Alhambř e.

Rozhodnet e se nakoupit další st avební dlaždici a opě t se vám podař í
zaplat it př esně požadovaný obnos.

• Odstranit stavební dlaždici ze své Alhambry
a dát ji na rezervní plochu.

Jst e t edy poř ád na t ahu. Nyní se rozhodnet e př est avě t vaši
Alhambru. M ů žet e např íklad odst ranit st avební dlaždici z Alhambry
a vymě nit ji za jinou dlaždici z vaší rezervní plochy.

• Vymě nit stavební dlaždici na rezervní ploše za dlaždici
v Alhambř e. Nová dlaždice však musí být umístě na
v Alhambř e přesně na stejné místo na kterém byla dlaždice,
za kterou je vymě ně na.

Tent o tah ukonč il vaše kolo. Nyní mů žet e př idat vaše nově koupené
st avební dlaždice do vaší Alhambry tím, že je položít e na, pro vás,
nejvhodně jšípozici, mů žet e však t yt o dlaždice dát t aké
na rezervní plochu.

I při př estavbě Alhambry však hráč i musí dodržovat pravidla
pr o st avb u budov. N e n í dovoleno odstranit startovní dlaždici

nebo ji vymě nit za jinou dlaždici.
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• Ukonč ení kola

zyvutsrponmlkjihedcbaVTPNKHDBA

Teprve až ukonč í hráč celé své kolo (po jakýchkoli úpravách
Alhambry, které bylo možné uč init) mů že přidat nově nakoupené
stavební dlaždice do své Alhambry, popřípadě je vložit na
rezervní plochu. Nově nakoupené dlaždice mů žete přikládat do
Alhambry v libovolném poř adí.
Když hráč své kolo ukonč í, hra se přesune po smě ru hodinových
ruč ič ek k dalšímu hráč i. Před tím, než se další hráč rozhodne,
který z možných tahů zvolí, musí být všechny odstraně né
stavební dlaždice a peně žní karty doplně ny tak, že budou
vystaveny 4 peně žní karty a 4 stavební dlaždice. Dobereli se balík
peně žních karet, zamíchá se odkládací hromádka a otoč í č íslem
dolů a vznikne tak nový balík. zyvutsrponmlkjihfedcbaPHD

Příklad: Dlaždice na č íslech 2a4 byly odstraně ny. Č tverce se
zaplní znovu v tomto pořadí  první dlaždice na 2, druhá na 4. vondB

Bodování
V prů bě hu hry jsou 3 bodovací kola. První dvě bodovací kola
nastávají, když je z balíku karet vytáhnuta bodovací karta.
Třetí a poslední bodovací kolo je po ukonč ení hry.

Poznámka: Peně žní hodnota budovy není podstatná pro bodování,
pouze poč et budov daného typu! Hráč musí mít alespoň jednu
budovu urč itého typu, aby mohl za tento typ získat body.

Když se vytáhne bodovací karta, je odložena na stranu
(mimo hrací plochu) a z balíku se vytáhne další peně žní karta(y) tak
by se vystavené peně žní karty doplnily na 4. Avšak před tím,
než bude hrát další hráč se spoč ítá skóre.
V každém bodovacím kole dostanou body všichni hráč i, kteří mají
ve své Alhambře nejvě tší poč et budov ně kterého typu. Hráč i také
v každém bodovacím kole dostávají body za zeď postavenou kolem
své Alhambry.

Příklad:
Hráč s nejvě tším poč tem
budov dostane

Body za nejvě tší poč et budov daného typu:
Body se udě lují za to, když hráč má ve své Alhambře nejvě tší poč et
budov ně kterého typu. Poč et bodů , které hráč dostane záleží na
typu budovy.

Příklad:
Hráč s nejvě tším poč tem
fialových budov dostane
13 bodů . Hráč s druhým
nejvě tším poč tem
fialových budov
dostane 6 bodů .

Hráč s nejvě tším poč tem daného typu budov je vždy oceně n body
za první místo označ ené na bodovací kartě vedle typu budovy.
V každém případě pouze hráč s nejvě tším poč tem budov daného
typu získává body za první místo vyznač ené na bodovací kartě
vedle označ ení typu budovy.

Příklad:
Kim a Nina mají po 4 fialových stavebních dlaždicích.
Rozdě lí
si tedy body za 1. a 2. místo: 13 + 6= 19 bodů . Každý z nich
dostane 9 bodů , protože souč et bodů se dě lí dvě ma
a dále je zaokrouhlen
dolů .

Když je vytažena bodovací karta „ A  " dostávají body pouze hráč i
s nejvě tším poč tem daného typu budov.
Ve 2. bodovacím kole, tj, když je vytažena bodovací karta „B "
se body rozdě lují následovně : body získají hráč i, kteří mají
nejvě tší a druhý nejvě tší poč et budov daného typu.
Pokud mají získat body dva č i více hráč ů se stejným poč tem budov,
jsou body za jednotlivá místa seč teny a úmě rně rozdě leny,
neníli po rozdě lení bodů celé č íslo, zaokrouhlují se body dolů .

i

Třetí bodovací kolo je na konci hry. V tomto bodovacím kole jsou
udě leny body také hráč ů m se třetím nejvě tším množstvím budov
daného typu  tak jak je ukázáno na příkladu. Body v tomto kole
se poč ítají podle bodovací tabulky na rezervní ploše.
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Toto jsou body udě lované ve třetím bodovacím

kole.

Příklad: Hráč s nejvě tším poč tem modrých budov dostane 16 bodů .
Hráč s druhým nejvě tším poč tem tě chto budov dostane 8 bodů .
Hráč se třetím nejvě tším poč tem tě chto budov dostane 1 bod.

Dů ležitá poznámka: stavební dlaždice na rezervní ploše
se nepoč ítají do skóre hráč ů ! zyvutsrponmlkjihfedcbaRPNKH
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Body za zdi kolem A lhambry

zyxvutsrponmlkjihgfedcbaZVTSRQPOMKHGFDCBA

Tak jako za budovy získávají hráč i body také za nejdelší

Tato zeď je za 8
bodů .

spojitou zeď kolem své Alhambry.
Každá strana dlaždice se s egmentem zdi se poč ítá

za jeden bod.
Za tzv. vnitřní zdi, tj. dlaždice přiléhají zdmi k sobě ,
se body neudě lují.

Za vnitřní
zeď se body
neudě lují.

Poč ítají se pouze body z nejdelší postavené zdi.
Všechny body, které hráč i získají se zaznamenávají na bodovací

desce, a to ta k, že hráč i posunou svů j špalík vždy o tolik míst,
kolik bodů získali v daném kole. zyxwvurponlihfedcaSK

Tato zeď je
kratší a proto
se nepoč ítá.

Ko nec hry
Hra konč í v okamž iku, kdy po odehraném kole již není

Poznámka: Stavební trh je doplně n zbývajícími dlaždicemi

k dispozici dostateč ný poč et stavebních dlaždic v pytlíku,
aby mohl být jejich poč et na stavebním trhu doplně n na 4.

i v případě , že zbývající dlaždice nezaplní všechna volná místa.

Zbývající stavební dlaždice ze stavebního trhu jsou dány
hráč ů m, kteří vlastní nejvě tší č ástku peně z v dané mě ně
(bez ohledu na to, kolik je skuteč ná cena budov). Máli dva nebo
více hráč ů stejný obnos, zů stává dlaždice na trhu. Hráč i, kteří nyní
získali stavební dlaždice je mohou přidat ke svým Alha mbrá m
\iV cniilaHu
c nrauirllv/
hru ljWVUJI
J U U 1 U V W
^/l U * I UI j I I I j .
Pak následuje tř etí a poslední bodovací kolo.
Hráč , který se na bodovací desce po tř e tím bodovacím kole dostal
nejdál vyhrává hru. Pokud dosáhnou dva hráč i stejného skóre,
hra konč í remízou. zvtsrponmlkjihedcbaSP

Speciální pravidla pro hru o d vou hráč ích
Ihned po prvním bodovacím kole dostane Petr dalších
6 náhodně tažených stavebních dlaždic.

V tomto případě se kromě bě žných pravidel použitých
pro 3 a více hráč ů aplikují tyto úpravy:
Základní balíč ek peně žních karet obsahuje každou kartu třikrát,

Po druhém bodovacím kole dostane Petr další dlaždice.

Pro 2 hráč e upravte balíč ek karet tak, že jednu kartu z každé
trojice odeberete, tak zredukujete balíč ek
na 72 karet.

Tentokrát ne nutně 6, ale tř etinu ze zbylých dlaždic ve hř e

(zaokrouhleno dolů ).
Pouze je dno pravidlo je ve hře pro dva hráč e jiné:

Pro hru ve dvou hráč ích se vytvoří imaginární třetí hráč , kterého

Kdykoli hráč koupí stavební dlaždici, mů že ji přidat ke své

si nazveme třeba Petr. Petr si nestaví Alhambru, ale sbírá

Alhambře, položit ji na svou rezervní desku, a ne bojí mů že dát

stavební dlaždice. Petr nemá žádné tahy.

Petrovi.

Na zač átku hry se náhodně vybere 6 stavebních dlaždic a ty
se odloží stranou pro Petra a umístní viditelně pro oba hráč e.

Výhradní distribuce pro Č R a SR:

V bodovacích kolech dostane také Petr body pokud má

CORFIX DISIRSBUTSOM s.r.o.

u sebe postaveno nejvíce budov ně jaké barvy (tj. podle
pravidel pro základní hru), ale nedostává žádné body za zeď .
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