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BBEEVVEEZZEETTÕÕ
A Sötét Fáraó elbukott, és bukásával káosz köszöntött

Hekumetre. A Nagy Folyó mentén mindenütt – a felsõ

kataraktáktól az alsó deltáig – Hekumet nemesi házai

küzdenek egymással az ország feletti uralomért. Végül

egyikük megszerzi majd a fõhatalmat, és egész

Hekumet urává válik – de vajon a te házad lesz ez,

vagy riválisodé?

AA  jjááttéékk  ccéélljjaa
A SZKARABEUSZURAK kétszemélyes kártyajáték, mely-

ben mindkét játékos a birodalom egy-egy nemesi há-

zát irányítja. Hekumet két nagy régióból áll (Alsó- és

Felsõ-Hekumet), s e régiók mindegyikében három be-
folyási terület (katonai, vallási, gazdasági) található.

Akkor gyõzõl, ha mindkét régióban két befolyási terü-

leten is tiéd a fõhatalom – vagy ha ellenfeled paklijá-

ból elfogynak a kártyák.

TTaarrttoozzéékkookk
• játéktábla: a két játékos között helyezendõ el;

•  szkarabeuszok: a megátkozott lapokra kerül-

nek, illetve lekerülnek azokról, ha a kár-

tyákon lévõ átkok megszûnnek (bõveb-

ben lásd késõbb);

•  piramisok: ezek szolgálnak az

egyes oszlopokban birtokolt fõha-
talom jelzésére (bõvebben lásd

késõbb);

•  kártyák: a játékban 84

kártya

(két 30 lapos pakli) található, valamint 24 bónusz-

lap (ez utóbbiakra csak a haladó szintû játékban

van szükség).

AA  jjááttéékkttéérr
A játéktábla Hekumet földjét jelképezi, mely két régi-
óra oszlik (Alsó- és Felsõ-Hekumetre). Mindkét régi-

óban három befolyási terület – avagy oszlop – találha-

tó: katonai, gazdasági és vallási. A konfliktusok ezen

oszlopokban zajlanak majd. Összesen tehát hat oszlop

különíthetõ el a játékban: három Felsõ-Hekumetben és

három Alsó-Hekumetben.

AA  kkáárrttyyáákk
A 30 kék kártya az Ankar-ház, a 30 vörös kártya pedig

a Temet-ház paklijához tartozik. A 24 fehér kártya

semleges bónuszpaklit alkot. Játék elõtt a kártyákat

paklik szerint szét kell válogatni.

A SZKARABEUSZURAK játékban ötféle lapot használ-

hattok: lény-, épület-, vezér-, isten- és sorskártyákat.

LLéénnyykkáárrttyyáákk
E kártyák embereket és szörnyeket jelképez-

nek, akik segítik házadat a fõhatalom megszer-

zésében. A lénykártyákat mindig a hat oszlop

valamelyikébe kell kijátszani, és minden lény birtokol

valamennyi hatalmat. Ha egy oszlopban neked van

több hatalmad, ott tiéd a fõhatalom (bõvebben lásd ké-

sõbb).

A kijátszott lénykártyák eltávolításukig játékban

maradnak.

ÉÉppüülleettkkáárrttyyáákk
E kártyák Hekumet legfontosabb épületeit jel-

képezik. Az épületkártyákat mindig az oszlo-

pok valamelyikébe kell kijátszani, és minden

épület rendelkezik hatalommal, sõt: általában a lénye-

kénél nagyobbal bírnak, viszont rendszerint egy szka-

rabeusszal kerülnek játékba (lásd késõbb).

A kijátszott épületkártyák eltávolításukig játékban

maradnak.

2

A játéktábla Alsó-Hekumet

gazdasági 

oszlop

vallási 

oszlop

katonai 

oszlop istenek
katonai 

oszlop

vallási 

oszlop

gazdasági 

oszlop

Felsõ-Hekumet

TM

Document1  10/5/2005  3:55 PM  Page 2



VVeezzéérrkkáárrttyyáákk
A vezérkártyák a házad szolgálatában álló hõ-

söket, nemeseket és varázslókat jelképezik. E

lapokat is az oszlopokba kell kijátszani. Épp-

úgy hatalommal bírnak, mint a lények és az épületek;

ám egy oszlopban csak egy vezérkártyád lehet.

A kijátszott vezérkártyák eltávolításukig játékban ma-

radnak.

IIsstteennkkáárrttyyáákk
E kártyák Hekumet isteneinek jóindulatát jel-

képezik, és nem az oszlopokba, hanem a játék-

tér közepére kell kijátszani õket. Egyszerre
legfeljebb három lehet játékban közülük. Ha kijátszol

egy negyedik istenkártyát, akkor el kell dobnod a már

játékban lévõ három valamelyikét. Egy idõben csak

egy játékosnak lehet játékban istenkártyája: ha kiját-

szol egy istenkártyát, ellenfelednek nyomban el kell

dobnia összes játékban lévõ istenkártyáját. 

SSoorrsskkáárrttyyáákk
A sorskártyák az istenek akaratát jelképezik.

Ha kijátszol a kezedbõl egy ilyen kártyát, ak-

kor annak hatását nyomban végre kell hajtani,

majd a kártyát el kell dobni.

AA  kkáárrttyyáákk  sszzeerrkkeezzeettee
1. név: a kártya neve.

2. hatalom: ekkora hatalommal bír a lap, oszlopában

ennyivel segít téged a fõhatalom elnyerésében.

3. fázis: ez jelzi, hogy melyik fázisban (0, 1, 2, fõha-

talom) játszható ki vagy aktiválható a kártya.

4. ikonok: ezek jelzik, hogy a (katonai, vallási, gazda-

sági) oszlopok közül melyekbe játszható ki a lap.

Az ikonok fajtái:

katonai vallási gazdasági

5. laptípus: itt olvasható, hogy melyik fajtába tartozik

a kártya (lény-, épület-, vezér-, isten- vagy sorslap).

6. szöveg: a lap különleges képességei, a rá vonatkozó

speciális szabályok olvashatóak itt. A dõlt szöveg
csak A SZKARABEUSZURAK világának ábrázolására

szolgál, a játékra nincs semmilyen hatása.

SSzzkkaarraabbeeuusszzookk  ééss  ááttkkookk
A játék során a kártyák átkozottakká válhatnak. Az át-

kozott lapokra az átok jeleként egy szkarabeuszt kell

rakni. Minden átkozott kártyát úgy kell kezelni, mint-

ha nem rendelkezne hatalommal, és a szövegében kö-

zöltek sem lennének érvényesek – azaz lényegében

üres lapnak minõsül. Átkozott kártya újfent megátkoz-

ható, ekkor újabb szkarabeuszt kell rárakni, de ennek

nincs semmi további hatása.

Az átkok természetesen megszüntethetõek. Ameny-

nyiben megszüntetsz egy kártyára mondott átkot, ak-

kor el kell távolítanod egy szkarabeuszt arról a lapról.

Ha azonban található még másik szkarabeusz a kár-

tyán, az hatalom és szöveg nélkülinek minõsülõ átko-

zott lap marad.

EELLÕÕKKÉÉSSZZÜÜLLEETTEEKK
A játéktáblát a játéktér közepére, kettõtök közé kell

raknotok (lásd az ábrát az 5. oldalon). A játéktábla

egyik végéhez kerülnek a piramisok, a másikhoz a

szkarabeuszok.

Véletlen segítségével el kell döntenetek, melyikõtök

fog játszani az Ankar-ház, és melyikõtök a Temet-ház

paklijával. A maradék 24 kártyát félre kell tenni (ezek-

re csak a haladó szintû játékban van szükség, amelyrõl

a szabályfüzet végén olvashatsz).

Mindkettõtök megkeveri saját pakliját, majd képpel

lefelé lerakja saját maga elé. Ezt követõen mindketten

felhúztok a paklitokból hat lapot a kezetekbe.
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AA  JJÁÁTTÉÉKK MMEENNEETTEE
Véletlen segítségével el kell döntenetek, melyikõtök

kezd. Felváltva hajtjátok végre fordulóitokat, amíg a

játék véget nem ér.

AA  ffoorrdduullóókk
Minden forduló négy, egymást követõ fázisból áll:

0. fázis: E fázisban bármennyi „0. fázisos” cselekede-
tet végrehajthatsz.

1. fázis: E fázisban egyetlen „1. fázisos” cselekedetet

hajthatsz végre.

2. fázis: E fázisban egyetlen „2. fázisos” cselekedetet

hajthatsz végre.

Fõhatalom-fázis: E fázisban határozod meg, majd

gyakorolod a fõhatalmat.

Fordulód során ki kell játszanod vagy el kell dobnod a

kezedbõl legalább egy kártyát. A fõhatalom-fázist leszá-

mítva a többiben dönthetsz úgy, hogy

„kihagyod” azt a fázist – vagyis

nem hajtasz végre egyetlen cse-

lekedetet sem. Miután saját

fordulódat befejezted, ellenfe-

led fordulója kezdõdik.

A kezdõjátékos legelsõ

fordulójában csak két fázis-

ra kerülhet sor a négybõl;

hogy melyik kettõ lesz az,

azt a kezdõjátékos dönti el.

A kezdõjátékos elsõ for-

dulójában a fõhatalom-

fázis is kihagyható.

KKáárrttyyaaccsseerree
Dönthetsz úgy is, hogy egész fordulódat kihagyod (be-

leértve a fõhatalom-fázist is), és helyette kártyákat

cserélsz. Ekkor eldobsz a kezedbõl tetszõleges számú

lapot, majd annyit húzol, hogy a kezedben hat kártya

legyen.

KKáárrttyyáákk  eellddoobbáássaa
Fordulód során bármennyi kártyádat eldobhatod a ke-

zedbõl, illetõleg a játékból. A lapdobás nem számít

cselekedetnek. Ha bármilyen okból eldobsz egy kár-

tyát, az képpel felfelé a dobott lapjaid tetejére kerül.

CCsseelleekkeeddeetteekk
Fordulód során, amikor cselekedetet hajtasz végre, az

alábbiak egyikét teheted meg:

• kijátszol egy kártyát

• aktiválsz egy kártyát

• megszüntetsz egy átkot

KKáárrttyyaa  kkiijjááttsszzáássaa
Egy cselekedetbe kerül, hogy a kezedbõl kijátssz

egy kártyát, vagyis hogy lerakd azt a játéktéren belül

az oldaladra. Minden kártya csak a saját fázisában
játszható ki – például egy „2. fázisos” kártya csak a 2.

fázisban játszható ki.

Lényeket, épületeket és vezéreket csak a rajtuk lát-

ható ikonoknak megfelelõ oszlopokba játszhatsz ki;

például egy olyan lénykártya, amelyen gazdasági és

vallási ikon van, csak a gazdasági és vallási oszlopok-

ba játszható ki.

Példa: Gábor fordulójában, az 1. fázisban kijátsz-
sza a Kereskedõkaravánt, amely egy „1. fázisos”
lény. A lapon csak gazdasági ikon található, így Gá-
bor a kártyát Felsõ-Hekumet gazdasági oszlopába
játssza ki.

Egy oszlopban csak egy vezérkártyád lehet. Ha

egy oszlopban már van vezéred, akkor abba az

oszlopba nem játszhatsz ki új vezérkártyát –

kivéve, ha eldobod az elõzõ vezért.

Példa: fordulója 2. fázisában Gábor ki sze-
retné játszani Ragyogó Son-Rát, amely lap
egy „2. fázisos” vezér. Son-Rán mindhárom
ikon megtalálható, vagyis bármelyik osz-
lopba kijátszható. Gábornak már  mindkét
katonai oszlopban van vezére, így azokba
csak akkor játszhatja ki Son-Rát, ha el-
dobja ott lévõ elõzõt vezérét.
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A sorskártyákon nincsenen ikonok. A sorskártyákat

kijátszásuk után nyomban el kell dobni. 

Az istenkártyákon sincsenek ikonok, ezeket a játék-

tér közepére kell letenni. Ha kijátszol egy istenkártyát,

akkor ellenfelednek azonnal el kell dobnia összes, já-

tékban lévõ istenkártyáját. Ezután a te istenkártyád

nyomban aktiválódik (lást lentebb).

Példa: Gábornak nincs a játékban istene, ellenfelé-
nek pedig kettõ is van. Gábor fordulója 2. fázisában ki-
játssza Kemát, egy „2. fázisos” istent. Ellenfele azon-
nal eldobja minden istenkártyáját, majd Kema aktivá-
lódik. A kártya szövege a következõ: „A 2. fázis során

bármelyik kártyáról eltávolíthatsz egy szkarabeuszt.

Ez nem számít cselekedetnek.” Minthogy Kema akti-
válódott, és ez még a 2. fázis, Gábor bármelyik kártyá-
ról eltávolíthat egy szkarabeuszt.

Egyszerre legfeljebb három istenkártyád lehet já-

tékban. Ha kijátszol egy negyediket is, akkor el kell

dobnod egyet a már játékban lévõ istenkártyák közül.

KKáárrttyyaa  aakkttiivváálláássaa
Sok kártya szövegében különleges képességek ol-

vashatóak. E képességek egy része aktív, másik része

passzív. Amennyiben a lap szövege így kezdõdik:

„Cselekedet”, akkor a képesség aktív, egyébként

passzív.

A passzív képesség azonnal végrehajtódik, amikor

kijátszod a kártyát, és addig hat, amíg a kártya a játék-

ban marad (amennyiben nincs rajta szkarabeusz).

Az aktív képesség szintén azonnal végrehajtódik,

amikor kijátszod a kártyát, de akkor is végrehajtódik,

amikor arra fordítasz egy cselekedetet, hogy aktiváld

a kártyát. Kártya csak a saját fázisában aktiválható,

így például egy „1. fázisos” kártyát csak saját fordu-

lód 1. fázisában aktiválhatsz.

Egy cselekedettel csak egy kártya aktiválható.

Példa: Mari már korábban kijátszotta Enhut, amely
egy „2. fázisos” istenkártya. Enhu szövege a követke-
zõ: „Cselekedet: ellenfelednek ki kell választania és el

kell dobnia két kártyát a kezébõl.” Fordulója 2. fázi-
sában Mari aktiválja Enhut, és eldobatja ellenfele két
lapját. Ezzel 2. fázisa be is fejezõdött.

ÁÁttookk  mmeeggsszzüünntteettééssee  
Egy cselekedetért egy kártyáról egy szkarabeuszt tá-

volíthatsz el. Ha a lapon több szkarabeusz is található,

akkor is csak egyet távolíthatsz el egy cselekedet során

közülük. Kizárólag a kártya saját fázisában lehet a raj-

ta lévõ átkot megszüntetni, így például egy „2. fázisos”

lapról csak a 2. fázisban vehetsz le szkarabeuszt.

PPÉÉLLDDAA AA FFÕÕHHAATTAALLOOMMRRAA
Legyen Gábor a felsõ, Mari az alsó játékos. A fõhatalmat bal-

ról jobbra haladva kell az egyes oszlopokban meghatározni:

FFeellssõõ--HHeekkuummeett
Gazdasági oszlop: Gábornak egy 3 hatalommal bíró lénye van,

Marinak pedig két lénye 2–2, azaz összesen 4 hatalommal.

Marié a gazdasági fõhatalom. (Utóbb, amikor gyakorolja,
húz majd egy kártyát.)

Vallási oszlop: Gábornak egy lénye van, 3 hatalommal. Mari-

nak nincs lénye, csak egy vezére, 2 hatalommal. A fõhatalom

Gáboré. (Amikor gyakorolja, megátkozza majd ellenfele fel-

sõ régióban lévõ egyik lényét, épületét vagy vezérét.)

Katonai oszlop: Gábornak egy lénye van, 3 hatalommal. Mari-

nak van egy lénye 1 hatalommal, és egy vezére 2 hatalommal,

ami összesen 3 hatalom. Az egyenlõség miatt a katonai fõha-

talom nem lesz egyiküké sem.

AAllssóó--HHeekkuummeett
Katonai oszlop: Gábornak itt egy vezére van, 6 hatalommal.

Marinak nincs sem lénye, sem épülete, sem vezére ebben az

oszlopban, így Gáboré a katonai fõhatalom. (Amikor gyako-
rolja, eldobatja majd ellenfele paklijának legfelsõ lapját.)

Vallási oszlop: Gábornak itt egy lénye van, 3 hatalommal, és

egy vezére; ez utóbbi azonban, minthogy szkarabeusz van

rajta, nem bír semmi hatalommal. Marinak itt egy épülete van

6 hatalommal, így a vallási fõhatalom az övé. (Amikor majd

gyakorolja, megátkozza ellenfele egyik, alsó régióban lévõ

lényét, épületét vagy vezérét.)

Gazdasági oszlop: egyik játékosnak sincsen kártyája ebben az

oszlopban, így egyikük sem szerzi meg itt a gazdasági fõha-

talmat.
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Példa: Mari már korábban kijátszotta Ragyogó

Son-Rát, amely egy „2. fázisos” vezérkártya. A lapon
két szkarabeusz található.

Fordulója 2. fázisában Mari megszüntet egy Son-

Rára mondott átkot, és eltávolítja a kártyáról az egyik
szkarabeuszt. Son-Ra még mindig átkozott ugyan, de
már eggyel kevesebb szkarabeusz van rajta. Ezzel Ma-
ri 2. fázisa be is fejezõdött.

FFõõhhaattaalloomm
Miután befejezted cselekedeteidet a 0., az 1. és a 2. fá-

zisban, eljött végre az ideje a fõhatalom-fázisnak:

most kell meghatározni, hogy a hat oszlop mindegyi-

kében kié a fõhatalom.
Minden oszlopban összeadod a lényeid, épületeid és

vezéreid biztosította hatalmat, és ugyanígy tesz ellen-

feled is. (Ne feledd: az átkozott kártyáknak nincsen
hatalmuk!) Akinél az összeg nagyobb, azé az adott osz-
lopban a fõhatalom – ennek jelzésére egy piramist kell

tenni a játétáblának az adott játékos felé esõ oldalára.

Egyenlõség esetén egyik játékos sem szerzi meg az

adott oszlopban a fõhatalmat, így egyikük oldalára

sem kerül piramis. Ha már van ebben az oszlopban

egyikük oldalán piramis, akkor azt el kell távolítani.

Miután a fõhatalmat mind a hat oszlopban megálla-

pítottad, gyakorolhatod a fõhatalmat azokban az osz-

lopokban, ahol azzal te rendelkezel. Mivel minden

oszlopfajtából kettõ van (egy az alsó, egy a felsõ régi-

óban), elõfordulhat, hogy egy bizonyos fõhatalmat

kétszer is gyakorolhatsz – amennyiben mindkét osz-

lopban elnyerted azt. Megteheted, hogy egy oszlopban

nem gyakorlod a fõhatalmat. (Ne feledd: a te fordu-

lódban csak te gyakorolhatod a fõhatal-

mat, ellenfeled nem!)

KKaattoonnaaii  ffõõhhaattaalloomm
Ha katonai fõhatalmat gyako-

rolsz egy oszlopban, akkor ellen-

felednek el kell dobnia a paklija

tetején lévõ lapját.

VVaalllláássii  ffõõhhaattaalloomm
Ha vallási fõhatalmat gyako-

rolsz egy oszlopban, akkor

megátkozhatod ellenfeled

egy lényét, épületét vagy

vezérét.      

A megátkozni kívánt lapnak ugyanabban a régióban
(Alsó- vagy Felsõ-Hekumet) kell lennie, ahol az osz-

lop található. A megátkozott lapra egy szkarabeusz

kerül. Olyan kártya is megátkozható, amelyen már ta-

lálható egy vagy több szkarabeusz.

A megátkozott kártyák nem rendelkeznek hatalom-

mal, és a szövegük sem számít.

GGaazzddaassáággii  ffõõhhaattaalloomm
Ha gazdasági fõhatalmat gyakorolsz egy oszlopban,

akkor húzhatsz egy kártyát.

A fõhatalom gyakorlása mellett még tetszõleges

számú fõhatalom-cselekedetet is végrehajthatsz ebben

a fázisban.

Fontos: ha egy oszlopban megszerezted a fõhatal-

mat, az az elkövetkezõ fõhatalom-fázisig a tiéd marad.

Fõhatalom csak fõhatalom-fázisban szerezhetõ meg és

veszíthetõ el, más fázisban sosem! 

AA  JJÁÁTTÉÉKK VVÉÉGGEE
Akkor gyõzöl, ha fordulód kezdetén mindkét régió-

ban két oszlopban is tiéd a fõhatalom – vagy ha fordu-
lód kezdetén ellenfelednek nincsen egy lap sem a pak-
lijában.

AA  HHAALLAADDÓÓ SSZZIINNTTÛÛ JJÁÁTTÉÉKK
A haladó szintû játék csak annyiban tér el az alapjá-

téktól, hogy egyrészt az a játékos gyõz, aki három já-

tékból kettõt megnyer, másrészt pedig a játékosok

minden játék után változtathatnak paklijukon.

Az elsõ és a második játék után mindkét játékos

egyidejûleg kiválaszt saját paklijából legfeljebb öt kár-

tyát, és azokat a bónuszpaklihoz rakják.

Ezután elõször az elõzõ játék vesztese annyi lapot

választ a bónuszpakliból, mint amennyit ahhoz rakott.

(Bármelyik kártyát választhatja, olyat is, amelyet vagy

ellenfele, vagy õ maga dobott el.)

Ezt követõen az elõzõ játék nyertese választ annyi

lapot a bónuszpakliból, amennyit ahhoz rakott. (Va-

gyis mindig 30 kártya lesz egy játékos paklijában.)

Miután mindkét játékos végzett a kártyacserével, új

játék kezdõdik. Az elõzõ játék vesztese kezdi az új já-

tékot.
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PPÉÉLLDDAAJJÁÁTTÉÉKK
Gábor játszik a Temet-, Mari pedig az Ankar-

házzal.

0. fázis: Gábor kijátssza a Feketehomoki zsoldosokat

(„0. fázisos” lény) Alsó-Hekumet katonai oszlopá-

ba, majd kijátssza Örökkévaló Hamalt („0. fázisos”

vezér) Felsõ-Hekumet gazdasági oszlopába. (Ne fe-

ledjük, a 0. fázis során bármennyi „0. fázisos” cse-

lekedet végrehajtható.)

1. fázis: Gábornak nincsenek „1. fázisos” kártyái, így

ezt a fázist kihagyja.

2. fázis: Gábor kijátssza Kemát („2. fázisos” isten) a

játéktér közepére.

Fõhatalom-fázis: Gábor 1 hatalommal bír (a zsoldo-

sok miatt) az alsó katonai oszlopban, és 2 hatalom-

mal (Hamal miatt) a felsõ gazdasági oszlopban. Ma-

rinak nincs hatalma egyik oszlopban sem, így Gábor

mindkét oszlopban megszerzi a fõhatalmat., és

mindkét oszlopnál egy piramist rak a játéktáblára,

maga felé. Ezután gyakorolja katonai fõhatalmát, és

eldobatja Mari paklijának legfelsõ lapját, majd gya-

korolja gazdasági hatalmát, és húz egy kártyát.

Most Mari fordulója következik.

0. fázis: Mari kijátssza a Folyami kereskedõt („0. fázi-

sos” lény) Felsõ-Hekumet gazdasági oszlopába.

1. fázis: Mari kijátssza A Hét Szfinxet („1. fázisos”

épület) Alsó-Hekumet vallási oszlopába. Ezután a

kártya szövegének megfelõen nyomban rárak egy

szkarabeuszt a lapra.

2. fázis: Mari kijátssza a Tisztító szertartást („2. fázi-

sos” sorskártya),  és a lap szövegének megfelelõ-

en eltávolítja az összes szkarabeuszt egy

régióból  – esetünkben ez mindössze-

sen A Hét Szfinxen lévõ szkarabe-

uszt jelenti –, majd eldobja a sors-

kártyát.

Fõhatalom-fázis: Marinak 1 hatal-

ma van (a Folyami kereskedõ
miatt) a felsõ gazdasági osz-

lopban, és 4 hatalma (a

szfinxek miatt) az alsó val-

lási oszlopban. Gábornak

még megvan a maga 2 ha-

talma a felsõ gazdasági

oszlopban, valamint az

1 hatalma az alsó ka-

tonai oszlopban, így mindkét oszlopban megõrzi fõ-

hatalmát. Mivel Gábor nem bír semmi hatalomal az

alsó vallási oszlopban, itt Marié lesz a fõhatalom. A

fõhatalom-fázis végén Mari gyakorolja vallási fõha-

talmát, és megátkozza a Feketehomoki zsoldosokat.

Mari fordulója véget is ért, és a játék Gábor fordulójá-

val folytatódik.
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