Egy mezőn csak egy bábu állhat. Ütés = helycsere. Nem esik ki a játékból az ütött bábu, hanem visszalép oda, ahonnan az őt ütő ellépett.
Védelem: két egymást (közvetlenül) követő egyszínű bábu egyike sem üthető.
Blokkolás: három egymás után álló ellenséges bábut átlépni tilos.
Ilyenkor visszafelé kell lelépni a dobást.
Extra mezők: A folyóba érkező bábu visszalép 12 mezőt. Ha az nem üres, akkor még vissza tovább az első útba eső üres mezőre.
A folyó előtti egy és az utána következő két mezőn álló bábuk, nem üthetők ki.
Fontos szabály: egyetlen bábud sem léphet le a tábláról, amíg a nyitó állást az összes többi bábud el nem hagyta.

Az eredeti játék félbevágott pálcikái helyett, 4 db dobókockával is játszható úgy, hogy
3 db páros=1, 2 db páros=2, 1 db páros=3 és 4 db páros=4, és ha nincs páros, akkor 6 a dobott érték, ami bármelyik saját bábuval leléphető.

Kezdőállásból induló párbajt az nyeri, aki mind az öt bábujával kígyózó vonalban végighaladva lelép a tábláról.
Sötét bábukkal játszik és az a játékos kezd, aki elsőként 1-est dob.
Ezt lelépi, majd újra dob. Azt is lelépi és újra dob…, mindaddig, amíg „2”-t, vagy „3”-at nem dob.
A következőkben is a 2-es, vagy 3-as dobás után vált másik játékosra a lépés joga.

SENET (a fáraók játéka dobókockával, 5 sötét és 5 világos bábuval)

Forrás: Nagylaci ( http://www.jatektan.hu )
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A lépésre következő előbb, egy tetszőlegesen választott saját, majd, egy ugyancsak tetszőlegesen választott ellenséges bábuval lép: vízszintesen, vagy
függőlegesen, akár irányváltásokkal is, de átlósan soha.
A lelépendő mezők számát mindig: a lépésre kiválasztott bábuval sorában (,vagy oszlopában) álló bábuk száma határozza meg. A kettő közül mindig a
nagyobb értéket kell választani és mindig üres mezőre kell érkezni úgy, hogy közben egy-egy mező (függetlenül attól, hogy az üres, vagy foglalt) csak
egyszer érinthető.
Az nyer, aki
vagy az öt jelölt mezőből hármat elfoglal(*),
vagy aki az ellenfelét olyan helyzetbe hozza, hogy az lépésének valamelyik részét nem tudja teljesíteni.
A játék másik érdekessége a tábla két hosszú mezője.
Ezek is egy-egy mezőnek számítanak, tehát rajtuk is csak egy-egy bábu állhat.
A rajtuk történő áthaladás nincs korlátozva, de ha a lépés ezek egyikén fejeződik be, akkor a lépő eldöntheti, hogy melyik szomszédos mező mellett áll
meg.
Az innen való kilépéskor ugyanis szigorú szabály az átlós lépés tiltása.
(*) A jelölt mezők valamelyikén tartózkodó ellenséges bábu már nem mozdítható, de a sajáttal megengedett az ellépés.
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