
 

 

[pg 1] 
 
Nomaden van Arabië 
 
Leid een karavaan door de woestijnen van Arabië! 
 
Ga van stad tot stad en vang wilde beesten om ze te verkopen op de bazaar. Maar let op dat je 
niet verzeild raakt in de woestijn, als de duinen wandelen. Maak grote winsten, want als de 
pelgrim in Mekka aankomt, zal maar degene faam en tevredenheid vinden die hem het grootste 
cadeau kan doen. 
 
SPELACCESSOIRES 
 
16 drijversdobbelstenen: 
4 x ezel*, 4 x geit, 4 x paard, 4 x kameel 
 
2 dierendobbelstenen* 
 
1 landschapsdobbelsteen 
 
80 dieren: 
20 ezels     20 paarden    20 kamelen    20 geiten 
    (bruin*)           (zwart)         (oranje)      (wit) 
 
6 nomaden 
 
4 afdekkaartjes voor spellen met minder dan 5 personen 
 
6 speelhulpen 
 
Geld: 1, 2, 5, 10, 20 en 50 dinars 
 
8 speciale stadsplaatjes (gele achterzijde) 
 
5 doelstadsplaatjes (blauwe achterzijde) 
 
8 stadsstrookjes (blauwe achterzijde) 
met telkens een stadsveld 
 
1 spelregel (je bent hem net aan het lezen) 
 
8 woestijnstrookjes (gele achterzijde) 
Geen stadsveld… Halve bergvelden aan de zijkanten 
 
*) Opmerking: De kleur voor de ezels op de dobbelstenen is goud, al zijn de ezelsspeelstenen zelf 
bruin. Hierdoor kunnen ezels en paarden beter worden onderscheiden tijdens het dobbelen. 



 

 

 
[pg 2] 
 
SPEELBORD 
 
Landschappen: 
Hier worden de dieren geplaatst en kunnen ze ook worden gevangen. 
 
Pelgrimsveld: Indien nodig kunnen de spelers met de pelgrim op reis gaan. 
 
Bevoorradingsdobbelstenen (dieren- en landschapsdobbelstenen) hier of naast het speelbord 
afleggen 
 
Drijversdobbelstenen hier of naast het speelbord afleggen 
 
Speciale stadsplaatjes toegedekt hier afleggen 
 
Doelstadsplaatjes toegedekt hier afleggen 
 
Bazaarvelden voor geiten en ezels 
 
Bazaarvelden voor paarden en kamelen 
 
Stads- en woestijnstrookjes worden afwisselend hier uitgelegd. 
Daar trekken dan de nomaden (spelers) op. 
 
Vóór het eerste spel:        Stads- en woestijnstrookjes alsook stadsplaatjes de lijsten uitbreken 
 
[pg 3] 
 
SPELVOORBEREIDING 
 
Leg het speelbord in het midden van de tafel. Het speelgebied wordt bepaald door vijf 
speelstrookjes die horizontaal van boven naar beneden worden gelegd op het ervoor voorziene 
gebied. Bovendien sorteer je de speelstrookjes naar hun kleurige achterzijde en schud elke stapel 
terwijl de strookjes altijd toegedekt zijn. Daarna leg je steeds afwisselend een woestijnstrookje 
gevolgd door een stadsstrookje OPEN af [zie VOORBEELD 1]. De overige strookjes worden 
gelegd in twee aparte stapels naast het speelbord. 
 
Sorteer de stadsplaatjes naar hun achterzijden. Schud de gele stadsplaatjes terwijl ze toegedekt 
zijn. Leg vier plaatjes toegedekt op de ervoor voorziene velden op het speelbord en leg er een 
toegedekt op het veld in dat speelgebied dat het meest dichtstbijzijnde is bij de pelgrim. De 
overige gele stadsplaatjes worden ongezien het spel uitgenomen. Schud dan de vijf blauwe 
toegedekte stadsplaatjes op dezelfde manier en leg deze op de vijf ervoor voorziene velden. Let 
op dat aan het begin van het spel geen stadsplaatje ligt op het stadsveld dat het verst vandaan is 



 

 

van de pelgrim. 
 
Je kan minder dan vijf gele stadsplaatjes gebruiken om het spel af te korten. Of schud maar alle 
blauwe stadsplaatjes zonder het „Mecca”-plaatje, neem er twee toegedekt het spel uit, schud dan 
de overige twee stadsplaatjes met het „Mecca”-plaatje en leg ze uit op de blauwe velden op het 
speelbord. 
 
Gooi de witte landschapsdobbelsteen. Zet telkens een dier (kameel, geit, ezel, paard) op het 
landschap dat je net hebt gegooid (dezelfde kleur). Dobbel opnieuw, als je geel hebt gedobbeld 
[zie VOORBEELD 2]. 
 
Leg een bepaald aantal drijvers (gele dobbelstenen met dierenkleuren) naast het pelgrimsveld 
klaar. 
 Met drie spelers: twee dobbelstenen per dierenkleur 
 Met vier spelers: drie dobbelstenen per dierenkleur 
 Met vijf of zes spelers: alle drijversdobbelstenen 
 
VOORBEELD 1: Het speelgebied wordt gevormd door vijf afwisselnde woestijn- resp. stadsstrookjes. 
 
VOORBEELD 2: De landschapsdobbelsteen toont groen. Dus worden een kameel, een ezel, een paard en een geit 
gezet op het groene landschap (grasland). 
 
[pg 4] 
 
Indien nodig neem je overtollige drijversdobbelstenen het spel uit. 
 
Vul de bazaarvelden met telkens een dier op het passende veld. Met vier spelers wordt de kolom 
heel links niet gebruikt; met drie spelers worden de twee kolommen heel links niet gebruikt. Deze 
kolommen worden dus vóór het spel afgedekt door afdekkaartjes [zie VOORBEELD 3]. 
 
Overtollige dieren worden het spel uitgenomen. Vul dan de vier lege landschappen met telkens 
een „landgooi” en daarna met twee „toevalsgooien” met de dieren van de bazaarvelden (zie 
BEVOORRADING). 
Elke speler krijgt een nomade en zet hem op de stad die het verst vandaan is van de pelgrim. 
Bovendien krijgt elke speler een speelhulp en 10 dinars door de bank. Bepaal een startspeler. 
[VOORBEELD 5 toont een klaar voorbereid speelbord.] 

 
BEVOORRADING 
 
Als je dieren hebt gevangen of verkocht, moet je de landschappen misschien hervullen, voordat 
de volgende speler aan de beurt is. Als je een landgooi of een dierengooi doet, moet je ook een 



 

 

toevalsgooi doen en bovendien de woestijn laten wandelen. Je doet vier landgooien en twee 
toevalsgooien tijdens de spelvoorbereiding, maar de woestijn wandelt niet. 
 
Landgooi 
Als een landschap leeg is (zonder dieren), moet je een landgooi doen door de twee 
dierendobbelstenen te gooien. Heb je verschillende dieren gedobbeld, worden van de gedobbelde 
dieren telkens twee van de bazaarvelden op het lege landschap gezet [VOORBEELD 4A]. Als je 
een dier en een keer niets of twee keer hetzelfde dier hebt gedobbeld, neem je vier dieren van het 
desbetreffende bazaarveld en zet je deze op het landschap [VOORBEELD 4B]. Als je twee keer 
niets hebt gedobbeld, zet je een dier van elk soort op het landschap [VOORBEELD 4C]. De 
dieren worden altijd genomen van het hoogst bezette cijferveld van de desbetreffende bazaar. 
Dieren worden altijd gezet op landschappen. De dieren worden nooit gezet in het speelgebied. 
 
VOORBEELD 3: Het inzetten van afdekkaartjes met een spel met vier spelers 
 
of 
 
VOORBEELD 4: Dieren kiezen door een landgooi 
 
[pg 5] 
 
VOORBEELD 5: 
Afgesloten spelvoorbereiding voor vier spelers 
 
[pg 6] 
 
Als er niet voldoende dieren van het soort beschikbaar zijn op de bazaarvelden, zet je gewoon 
zoveel mogelijk dieren. Als het landschap nog altijd leeg is omdat er minstens een diersoort niet 
beschikbaar is, doe maar zoveel landgooien tot het landschap niet meer leeg is [zie 
VOORBEELD 6]. 
 
Dierengooi 
Als een diersoort in geen van de landschappen meer is vertegenwoordigd, moet je een dierengooi 
doen. Zijn er echter geen dieren van dit soort beschikbaar op de bazaarvelden, kan je pas dan een 
dierengooi doen, als iemand de dieren verkoopt en deze terugkomen op de bazaar. Je doet een 
dierengooi door vier dieren van dit soort van het bazaarveld te pakken (weer van de hoogste 
velden het eerst en zoveel mogelijk dieren indien er minder dan vier beschikbaar zijn), de witte 
landschapsdobbelsteen te gooien en dan twee van de dieren op het gepaste landschap te zetten. 
Als je geel hebt gedobbeld, zet je de dieren op het landschap met het kleinste aantal dieren (met 
een gelijke stand mag jezelf kiezen). Vervolgens dobbel je opnieuw voor de twee overige dieren 
[zie VOORBEELD 7]. 



 

 

 
Toevalsgooi 
Als minstens een dierengooi of een landgooi is uitgevoerd aan het einde van de zet, moet ook een 
toevalsgooi worden uitgevoerd en moet bovendien de woestijn een keer wandelen. (Let op: je 
doet vier landgooien en twee toevalsgooien tijdens de spelvoorbereiding, maar de woestijn 
wandelt NIET). Een toevalsgooi wordt uitgevoerd met de twee dierendobbelstenen en met de 
landschapsdobbelsteen. Neem volgens de dierendobbelstenen vier dieren van de bazaarvelden 
(zoals beschreven onder „landgooi”) en zet ze maar op het gegooide landschap. Heb je met de 
landschapsdobbelsteen geel gedobbeld, zet je de dieren op het landschap met het kleinste aantal 
dieren. Met een gelijke stand mag jezelf kiezen. (Als geel wordt gedobbeld bij de 
spelvoorbereiding, herhaal je de gooi [zie VOORBEELD 8]. 
 
Bazaarvelden 
De dieren worden altijd genomen van het hoogst bezette cijferveld van de desbetreffende bazaar. 
Als dieren terugkomen op de bazar, moeten ze steeds worden gezet op de velden met de laagste 
cijfers. Op deze manier zijn steeds alleen maar de hoogste cijfers zichtbaar en zijn de laagste 
cijfers toegedekt. Zo wordt trouwens ook de verkoopwaarde van een dier bepaald. 
 
VOORBEELD 6: Een landgooi. Zwart en oranje werden gegooid. Dus worden twee paarden (zwart) en twee 
kamelen (oranje) op het lege (rode) landschap gezet. 
 
dan… 
 
VOORBEELD 7: Een dierengooi: Er zijn geen ezels (bruin) meer op de landschappen, de landschapsdobbelsteen 
wordt dus twee keer gegooid. Rood wordt het eerst gedobbeld. Er worden twee ezels gezet op het rode landschap. 
Vervolgens wordt geel gedobbeld. Het paarse landschap heeft het kleinste aantal dieren, dus worden er de twee 
andere ezels op gezet. 
 
[pg 7] 
 
SPELVERLOOP 
 
Bepaal een startspeler. Daarna wordt altijd gespeeld in de richting van de wijzers van de klok. 
Wie aan de beurt is kan zijn nomaden verplaatsen (maar hoeft niet), zijn drijvers inzetten om 
dieren te vangen of aan te lokken, de woestijn laten wandelen of zijn dieren in de stad verkopen. 
De nomaden moesten in beweging blijven om niet te worden ingeslikt door de woestijn, terwijl 
de pelgrim altijd in richting Mekka trekt. Als de nomaden Mekka hebben bereikt, wint de rijkste 
speler, omdat hij het grootste cadeau kan doen aan de pelgrim. 
 
Zet 
De speler die aan de beurt is, kan een of twee velden trekken. Als hij zich dan op een 
landschapfsveld bevindt, kan hij zijn drijvers inzetten en proberen wilde beesten te vangen of aan 



 

 

te lokken. Als de speler zich op een woestijnveld bevindt, kan hij de woestijn laten wandelen. 
Bevindt zich de speler op een stadsveld, kan hij dieren verkopen op de bazaar. Bij het verlaten 
van een stad krijgt de speler nieuwe drijvers uit de voorraad van beschikbare drijvers. 
 
De nomade verplaatsen 
Aan het begin van zijn zet kan de speler zijn nomade een of twee velden verplaatsen. Hij hoeft 
hem echter niet te verplaatsen. Het trekken op de bergvelden (zwart) of weg van het speelbord is 
niet mogelijk. Als een speler twee velden trekt tijdens zijn zet, heeft hij meer proviand nodig die 
hij moet betalen. Heeft de speler geen dieren en heeft hij slechts twee drijvers, kan hij niet 
betalen. Als de speler met dieren onderweg is, betaalt hij 1 dinar voor elk dier. Als drie drijvers 
meereizen, betaalt de speler nog 3 dinars extra. Dit geldt alleen maar als de speler graag twee 
velden wil trekken. Als de speler slechts een veld trekt, betaalt hij niets – onafhankelijk van het 
aantal dieren of drijvers die met hem meereizen. Het trekken om een veld is altijd gratis. Kan de 
speler niet betalen, mag hij dus ook geen twee velden trekken (bovendien kunnen ook geen 
dieren of drijvers worden achtergelaten buiten een stad) [zie VOORBEELD 9]. Na het trekken 
kan de speler een actie uitvoeren: hij kan dieren vangen of aanlokken (op een landschapsveld), de 
woestijn laten wandelen (op een woestijnveld) of dieren verkopen (op een stadsveld). 
 
VOORBEELD 8: Een toevalsgooi. Er werd niets gegooid met de twee dierendobbelstenen, dus wordt een dier van elk 
diersoort van de bazaar gepakt. Er werd groen gegooid met de landschapsdobbelsteen. Dus worden de vier dieren 
gezet op het groene landschap. 
 
Paars heeft: 
 
VOORBEELD 9: Trekken. Als de paarse nomade een veld trekt, kan hij trekken op een van de 
velden die gemarkeerd zijn met „1”. Trekt hij twee velden, kan hij trekken op een van de velden 
die gemarkeerd zijn met „2”. Hij kan niet trekken op de velden die gemarkeerd zijn met „X”. Als 
hij voor twee velden kiest, moet hij 5 dinars betalen: 2 dinars voor de twee dieren en 3 dinars 
voor de drie drijvers. Het trekken om een veld is altijd gratis voor de nomade – onafhankelijk van 
zijn spullen die hij meevoert. 
 
Nieuwe drijvers aanwerven 
Als een speler op een stadsveld trekt, geeft hij al zijn drijvers af en legt ze bij de beschikbare 
drijvers. Als een speler het stadsveld weer verlaat, pakt hij twee of drie drijvers van de 
beschikbare drijvers. Pakt hij twee drijvers, betaalt hij niets. Pakt hij drie drijvers, betaalt hij 
3 dinars aan de bank. 
 
[pg 8] 
 
Reizen met de pelgrim 
Het kan gebeuren dat een speler aan alle kanten is omgeven door bergen of dat hij verzeild raakt 



 

 

in een moeilijke situatie. In dit geval kan hij beslissen met de pelgrim te reizen in plaats van een 
gewone zet te doen. Om met de pelgrim te kunnen reizen, legt de speler al zijn drijvers bij de 
beschikbare drijvers en geeft bovendien al zijn dieren op twee na af. Ze komen terug op de 
bazaar. Dan zet hij zijn nomade op het pelgrimsveld boven het eerste speelstrookje. De spelers 
die met de pelgrim reizen, hebben geen verdere acties in hun ronde. In de volgende ronde zet de 
speler zijn nomade op een willekeurig veld. Het wordt aanbevolen de nomade op een stadsveld te 
zetten, omdat de speler geen drijvers heeft en deze alleen maar verkrijgbaar zijn in een stad. De 
nomade mag in deze ronde niet verder trekken en geen speciaal stadsplaatje opnemen, indien er 
een op de stad ligt. Hij mag echter zijn dieren verkopen. In de volgende ronde speelt de speler 
weer gewoon door [zie VOORBEELD 10]. 
 
Dieren vangen 
Als een nomade zijn beweging eindigt op een landschapsveld (een veld dat strookt met een van 
de landschappen boven op het speelbord), kan hij proberen dieren van het passende landschap te 
vangen. Er zijn nooit dieren op de woestijnvelden. De speler dobbelt met al zijn 
drijversdobbelstenen. Voor elke dobbelsteen die een dier toont, mag hij een dier van dit soort van 
het landschap pakken (indien beschikbaar). Als er niets wordt gedobbeld, krijgt de speler ook 
geen dier voor deze gooi. Uitzondering: Als er met alle dobbelstenen niets wordt gedobbeld, mag 
de speler EEN willekeurig dier kiezen uit het desbetreffende landschap [zie VOORBEELD 11]. 
 
VOORBEELD 10: Groen is aan alle kanten omgeven door bergen, dus beslist hij met de pelgrim te reizen. In deze 
zet (1) moet hij alle drijvers afgeven, mag slechts twee dieren bij zich houden en trekt op het veld van de pelgrim. In 
zijn volgende zet (2) mag hij zijn nomade zetten op een willekeurig veld. Hij kiest voor een stadsveld. 
 
VOORBEELD 11: Je hebt een kameeldrijver en een geitendrijver en je bevindt je op grasland (groen). Als je een 
kameel en een geit gooit (A), krijg je slechts een kameel omdat er hier geen geiten zijn. Als je een geit en verder niets 
gooit (B), heb je geen dier gevangen. Als je met alle twee dobbelstenen niets gooit (C), mag je een willekeurig dier 
van dit landschap pakken. In dit geval zou je ook een paard kunnen pakken, al heb jezelf geen paardendrijver. 
 
BELANGRIJK: Het vangen van dieren kan leiden tot een „bevoorradingsgooi”. Als na het 
vangen een landschap leeg is, moet een landgooi worden uitgevoerd. Als een diersoort in geen 
van de landschappen meer is vertegenwoordigd, moet een dierengooi worden uitgevoerd. 
 
Voordat de volgende speler aan de beurt is, moeten alle nodige bevoorradingsgooien worden 
uitgevoerd (zie BEVOORRADING). Bovendien doet een bevoorrading de woestijn wandelen 
(zie „De woestijn wandelt”). 
 
[pg 9] 
 
Dieren aanlokken 
In plaats van dieren te vangen kan een speler ook dieren aanlokken op het landschap waarop hij 
zich bevindt. De speler moet uitdrukkelijk verklaren dat hij de dieren in deze zet alleen maar 



 

 

aanlokken en niet vangen wil. Om deze reden gooit de speler al zijn drijversdobbelstenen. Voor 
elke dobbelsteen die een dier toont, worden twee dieren van dit soort van de bazaar gepakt en 
gezet op het landschap dat hoort bij het landschapsveld waarop de speler zich bevindt. Als met 
alle drijversdobbelstenen niets wordt gedobbeld, wordt een dier van elk soort op het landschap 
gezet. Let op dat dit een speciale bevoorradingsactie ter vervanging van het vangen van dieren is. 
Deze actie doet noch de woestijn wandelen noch leidt ze tot een toevalsgooi. De speler moet 
wachten tot zijn volgende zet, voordat hij de aangelokte dieren kan vangen. Als de speler echter 
over het plaatje „Sands of Time” (De zand der tijd) beschikt, kan hij dit plaatje inzetten om 
meteen zijn volgende zet te doen. Beschikt hij over de „Expert Handler” (Ervaren drijver), kan hij 
meteen een van de voorheen aangelokte dieren vangen [zie VOORBEELD 12]. 

 
Vrijwillig de woestijn laten wandelen 
Als een nomade zijn trek eindigt op een woestijnveld, kan hij de woestijn laten wandelen (zie 
„De woestijn wandelt”). Als de woestijn op deze manier wandelt, vindt er geen bevoorrading 
plaats. De actie is niet mogelijk, als een nomade zich bevindt op het speelstrookje dat zou worden 
weggenomen. 
 
Dieren verkopen 
Als een nomade zijn trek eindigt op een stadsveld, mag hij enkele of alle dieren verkopen die hij 
bezit. De winst die hij krijgt voor elk dier, is gelijk aan het laagste zichtbare cijfer op het 
bazaarveld van dit diersoort. De speler kan verschillende diersoorten in dezelfde zet verkopen. 
Nadat het geld werd uitbetaald door de bank, worden alle verkochte dieren op de desbetreffende 
bazaarvelden gezet waarbij er telkens met het laagste cijfer wordt begonnen. Let op dat de dieren 
pas na het vaststellen van de totale winst van de speler worden teruggezet. Dus hebben 
verscheidene dieren van een soort geen verschillende prijzen [zie VOORBEELD 13]. Let op dat 
er geen acht wordt geslagen op de toegedekte kolommen van de bazaarvelden bij de verkoop, 
indien er drie of vier spelers aanwezig zijn. 
 
VOORBEELD 12: Groen bevindt zich op een woestenijveld (rood). Hij probeert meer dieren aan te lokken door zijn 
drie drijversdobbelstenen te gooien. Hij dobbelt twee geiten en een kameel. Dus worden er vier geiten en twee 
kamelen van de desbetreffende bazaarvelden gezet op het rode landschap. 
 
VOORBEELD 13: Je verkoopt 3 kamelen en 2 paarden. Je krijgt 3 dinars voor elke kameel en 10 dinars voor elk 
paard. Jouw winst is dus 9 (3 kamele) + 20 (2 paarden) = 29 dinars. 
 
[pg 10] 
 
Tactische aanwijzing: Als een speler verscheidene dieren van een soort heeft, kan hij een deel 
van deze dieren in zijn zet verkopen om de prijs de verhogen. Dan kan hij in de stad blijven en de 
rest verkopen in de volgende zet. Dit is echter riskant voor de speler, omdat een 
bevoorradingsgooi tussen zijn zetten de prijs weer kan verlagen. 



 

 

 
Als alle bazaarvelden van een diersoort leeg zijn voordat een speler deze dieren verkoopt, kan de 
verkoop leiden tot een dierengooi die na de verkoop wordt uitgevoerd. Ter herinnering: Als dit 
diersoort in geen van de landschappen meer is vertegenwoordigd, moet er een dierengooi worden 
uitgevoerd. 
 
De woestijn wandelt 
Als er een bevoorradingsgooi moet worden uitgevoerd, wandelt de woestijn. Terwijl de woestijn 
wandelt, kan een nomade worden ingeslikt. De woestijn wandelt ook, als een speler beslist de 
woestijn te laten wandeln (zie „Vrijwillig de woestijn laten wandelen”). 
 
Als de woestijn wandelt, wordt het speelstrookje dat het verst vandaan is van het pelgrimsveld 
weggenomen en verborgen onder de desbetreffende stapel. Als een nomade zich op dit 
speelstrookje bevindt, wordt hij meteen ingeslikt door de woestijn (zie „Ingeslikt door de 
woestijn”). De overige speelstrookjes worden zachtjes naar beneden verplaatst om het bovenste 
strookje van de andere stapel helemaal boven aan te leggen. Nu liggen er opnieuw vijf 
speelstrookjes, afwisselend stadsstrookjes en woestijnstrookjes, in het speelgebied [zie 
VOORBEELD 14]. 
 
Nieuw speelstrookje: stadsplaatjes zetten 
Als het nieuwe speelstrookje een stadsveld bevat, wordt een van de speciale stadsplaatjes (geel) 
toegedekt op deze stad gezet. De eerste speler die deze stad bereikt (door gewone beweging en 
niet door „reizen met de pelgrim”), neemt het plaatje bij zich en houdt het geheim tot hij het in 
wil zetten. Als heel de speciale stadsplaatjes (geel) op de strookjes zijn gelegd, wordt met elke 
nieuwe stad een doelstadsplaatje (blauw) open afgelegd op deze stad en blijft er dus ook. 
Doelstadsplaatjes worden niet opgenomen door de spelers. Een van de doelstadsplaatjes heeft de 
opschrift „Mecca”. De andere vier doelstadsplaatjes leveren in de desbetreffende stad meer geld 
op bij de verkoop van een diersoort. (Voorbeeld: „Horses +1” levert 1 dinar extra voor elk 
verkocht paard in deze stad.) Zodra het „Mecca”-plaatje wordt opgedekt, is het spel over. 
 
VOORBEELD 14: De woestijn wandelt. 
 
Speciale stadsplaatjes 
Er zijn acht verschillende speciale stadsplaatjes (geel). Elk plaatje maakt een speciale actie 
mogelijk. Nadat een plaatje een keer werd ingezet, wordt het vervolgens het spel uitgenomen. 
 
[pg 11] 
 
4, 5 of 6 dinars: Aan het einde van het spel wordt het plaatje geruild voor het aangeduide aantal 
dinars. 
 



 

 

Abdul the Trader (Abdul, de handelaar): Op de gewone actie na kan de speler tijdens zijn zet 
dieren verkopen, alsof hij in een stad was. Abdul, de handelaar, mag niet worden ingezet in een 
stad om twee keer achter elkaar dieren te verkopen in dezelfde zet. 
 
Expert Handler (Ervaren drijver): Op de gewone actie na kan de speler met het plaatje 
„Ervaren drijver” een willekeurig dier vangen van één van de vijf landschappen. Dit speciale 
plaatje kan overal worden ingezet, dus ook in een stad. Als een bevoorradingsgooi noodzakelijk 
wordt door het vangen , moet deze onmiddelijk worden uitgevoerd. 
 
Ride the Winds (Vlieg zoals de wind): In plaats van zijn gewone beweging uit te voeren kan een 
speler het plaatje „Vlieg zoals de wind” inzetten en zijn nomade zetten op een willekeurig veld. 
Alle dieren en drijvers reizen gratis mee. Reist een speler naar een stad met een special 
stadsplaatje erop, mag hij dit opnemen. 
 
Sands of Time (De zand der tijd): Een speler met het plaatje „De zand der tijd” krijgt een extra 
zet of aan het einde van zijn eigen zet of tussen de zetten van twee andere spelers. 
 
Silver Tongue (Spreken is zilver): Inzetbaar in een stad of samen met Abdul. De speler krijgt 
een dinar meer voor elk verkocht dier in deze zet. 
 
Doelstadsplaatjes 
Er zijn vijf verschillende doelstadsplaatjes (blauw). Deze plaatjes worden open afgelegd op de 
steden en blijven op het speelbord. Elke speler die in deze stad komt, mag het plaatje inzetten. 
 
Dier +1: Elk dier van dit soort is 1 dinar meer waard bij de verkoop. 
Goats = Geiten  Camels = Kamelen  Donkeys = Ezels  Horses = Paarden 
 
Mecca: Zodra het „Mecca”-plaatje wordt afgelegd op een stad, is het spel over. 
 
Ingeslikt door de woestijn 
Als de nomade van een speler zich bevindt op het speelstrookje dat verwijderd wordt tijdens de 
woestijnwandeling (zie „De woestijn wandelt”), wordt de nomade meteen ingeslikt door de 
woestijn. De speler moet onmiddelijk alle drijvers afgeven en mag bovendien slechts twee dieren 
bij zich houden. De drijvers worden bij de beschikbare drijvers gelegd en de dieren komen terug 
op de bazaar. De nomade wordt verwijderd van het speelbord en geplaatst voor de betrokken 
speler. Bij zijn volgende zet moet de speler reizen met de pelgrim (zie „Reizen met de pelgrim”). 
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Zodra het „Mecca”-plaatje wordt afgelegd op een stad, is het spel over. De spelers kunnen hun 
overgebleven dieren niet meer verkopen. De speler met de meeste dinars geeft deze cadeau aan 
de pelgrim en wint het spel. Hebben twee of meer spelers evenveel dinars, wint degene die meer 
dieren heeft. 
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