
A játék lépései 

Konfliktus Két akció jelzőt fordítunk fel (így már 
4 pár jelző lesz) 

Az aktív játékos pontot kap a 
következőkért:Árverés: Licitálni lehet befolyás 

jelzővel és győzelmi ponttal. A legtöbb 
ponttal rendelkező licitál először, aztán 
a második legtöbb ponttal rendelkező, 
stb. 

0-5 győzelmi pontot: minden 
baráti területért (értékük a 
nyersanyaguktól függ) 

1 győzelmi pontot: minden saját 
kereskedelmi állomásért.

A nyertesnek fel kell tennie egy 
semleges kereskedőt (üres területre 
vagy olyanra, amin már van semleges 
kereskedő) 

3 győzelmi pontot: ha több 
kereskedelmi állomása van, mint 
a többieknek..
3 győzelmi pontot: ha az „Afrika 
Szíve” terület az övé A nyertes annyi akció pontot kap, 

amennyi a két jelzőn van. Vehet még 
akció pontokat befolyás jelzőkért. 1 
akció pont=1 befolyás jelző. 

-1 pont jár minden semleges 
kereskedőért, aki olyan területen 
van, ahol van saját kereskedője 
? győzelmi pont egy kijátszott 
speciális győzelmi jelzőért.1 akció pontért: egy kereskedő 

egy területet mozoghat 
A felhasznált befolyás jelzők az 
árverésen vesztes játékosok közt 
kerülnek szétosztásra 

2 akció pontért: új kereskedő 
települhet olyan baráti területre, 
ahol van kereskedelmi állomás.
4 akció pontért: új kereskedő 
települhet üres vagy baráti 
területre.
4 akció pontért: megváltoztat-
ható egy nyersanyag (vagy üres 
terület) értéke egy mezővel 



 
 
 
 

Akció jelzők – Speciális funkciók 

Ez csak akció pontot ad. Nem lehet konfliktusokban 
felhasználni! 

A játékos építhet egy kereskedelmi állomást. Egy 
területre csak egyet lehet építeni. Az a játékos, 
akinek több kereskedelmi állomása van, mint a 
többieknek, kap 3 pontot. A kereskedelmi állomás 
csökkenti az új kereskedők táblára kerülési árát.  

A játékosnak fel kell tennie egy semleges 
kereskedőt és egy terület összes semleges 
kereskedőjét egy szomszédosra mozgathatja. 
Bármelyik lehetséges területről mozgathat, de nem 
kötelező. 

A játékos felteszi a Nagybani Kereskedőjét. 
Megduplázza a saját kereskedők számát azon a 
területen. Egy akció pontért lehet mozgatni. Ha 
veszít a játékos azon a területen, ahol a nagybani 
kereskedő van, akkor őt veszíti el először 

A játékos 2 semleges kereskedőt tesz „Afrika 
Szívére”. Kap 3 győzelmi pontot, ha a kör végén Ő 
uralja „Afrika Szívét”. Ezt a 3 pontot azon felül 
kapja, ami automatikusan jár, ha az övé a terület. 

A játékos telepíthet 2 kereskedőt baráti területre, 
ahol nincs más játékosnak kereskedője. A területen 
semleges kereskedők lehetnek. 

A játékos kap 1 pontot minden 
általa uralt terület után. Valamint 
a hírneve egy mezőnyit csökken a 
hírnév táblán. 

A játékos átcserélhet egy semleges kereskedőt a 
sajátjára. Az nem feltétel, hogy legyen azon a 
területen már kereskedője 

A játékos megváltoztathatja a Nyersanyag Táblán 
az értékeket: egy nyersanyagét (vagy az üres 
területekét) egy mezővel felfele, egy másikét (vagy 
az üres területekét) egy mezővel lefele 

A játékos kap 1 pontot minden 2 
saját kereskedő után, ami a táblán 
van. Valamint a hírneve egy 
mezőnyit csökken a hírnév táblán. 

A játékos kap 2 pontot minden 
általa uralt nyersanyag terület 
után. Valamint a hírneve egy 
mezőnyit csökken a hírnév táblán. 

A játékos egy mezőnyivel megváltoztathatja egy 
játékos (akár saját magáét is) hírnevét. 

A játékos kap 5 győzelmi pontot, ha többet ural 
azokból a területekből, amin a jelzőn szereplő 
nyersanyag van, mint a többi játékos. A hírneve 
változatlan marad. 

A játékos mozgathat bármenyi saját kereskedőt 
(beleértve a nagybanit is) egy területről egy 
szomszédos területre. Megjegyzés: Ezt az akció 
jelzőt lehet használni a konfliktus alatt és az aktív 
játékos mozgása után is. Megengedett ezzel 
kereskedőt küldeni a konfliktusba vagy kihozni 
onnan. 

Megjegyzés: Egy játékos csak egy pontot adó akció jelzőt játszhat ki körönként. 
Ha a jelző hírnév csökkenést okoz, akkor csak akkor játszható ki, ha a játékos 
hírneve legalább1. 


