
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANDREAS STEDING játéka 



 

2 
 
 
 
 

Tartalom   
 1.0  BEVEZETÉS   
 2.0  TARTOZÉKOK   
 3.0  A JÁTÉK KEZDETE   
 4.0  A JÁTÉK MENETE   
 5.0  2 ÚJ AKCIÓ JELZŐ HÚZÁSA   
 6.0  ÁRVERÉS   
 7.0  A JÁTÉKOS KÖRE   
 8.0  KONFLIKTUS   
 9.0  GYŐZELMI PONTOK   
10.0  AKCIÓ JELZŐK   
11.0  BEFOLYÁS JELZŐK SZÉTOSZTÁSA   
12.0  SPECIÁLIS GYŐZELMI JELZŐK   
13.0  A JÁTÉK NYERTESE   

 
 
 
 
 

1.0 BEVEZETÉS 
 

Bár Afrikát a XIX. század elején körülhajózták, a kontinens 
nagy része felfedezetlen maradt. Az egyik nagy rejtély a Nílus 
forrás volt, és felfedezők, mint Burton, Speke, Baker és 
Livingstone váltak hallhatatlanná, miközben keresték. 
A Zanzibárból vezető arab rabszolga utat használva, Dr. 
David Livingstone, aki lenézte a rabszolgaságot, az utolsó 
expedícióján eljutott Afrika szívébe. Marcangolta oroszlán, 
túlélt 11 harapást és egy eltört kart, de ez a Skót ettől csak 
eltökéltebb és rettenthetetlenebb lett. Ő csak ment a 
karavánban, a nehéz teherrel, keresztül az áthatolhatatlan 
dzsungelen és a végtelen, rovarlepte ingoványokon. 
Megmászták a barátságtalan, látszólag járhatatlan 
hegyláncokat és átvesződtek a végtelen sztyeppéken, 
körülvéve vad, ellenséges törzsekkel. Szenvedve a monszun 
esőktől, krokodiloktól, kigyóktól, trópusi náthaláztól, maláriától, 
kampósféregtől, vérhastól, dezertálóktól és tolvajlástól, a 
karavánja végül szétesett és Livingstone túl beteg lett ahooz, 
hogy tovább menjen. Az orvosságos ládája rég elveszett. 16 
év távollét után, Livingstone nem tudta, hogy Angliában az 
emberek hőse lett, annak ellenére, hogy kétséges volt, hogy 
előkerül-e élve. Az simeretlen külvilágban, 3 segély karaván 
sem érte el őt. Ezek után egy amerikai újság által indított 
expedíció, Morton Stanley vezetésével, aki egyformán volt 
bátor kalandor és újságíró, 2 év alatt megtalálta a fogatlan, 
elsorvadt Dr. Livingstonet a Tanganyika tó partján. 

 
Hamarosan Afrika a gyarmatosítók áldozatává válik, a 
kereskedelem terjeszkedik, és ekkor kezdődik az Afrika Szíve. 
2-5 játékos indul el, hogy minél több győzelmi ponttal 
gyarapodjon. Mint egy gyarmati kereskedő cég vezetője, 
kezdetben csak korlátozott nyersanyaggal rendelkezel. Az 
árverés eredménye határozza meg, hogy a következő körben 
            ki irányít mindent. Bár az árverés költséges, de a 
                 jutalom, hogy gazdaggá válhatsz.  

Minden kör végén a játékos megkapja a 
neki járó pontokat. Vajon elég győzelmi 
pontot szerzel a játék megnyeréséhez? 

2.0 TARTOZÉKOK   
Afrika Szíve minden példánya tartalmazza a következőket: 

1 játéktábla 
24 nyersanyag jelző (6 -6 db 4 típusból) 
1 Afrika jelző 
15 konfliktus jelző 
83 akció jelző 
9 speciális győzelmi jelző 
5 visszavonulás jelző 
6 kereskedelmi állomás 
80 kereskedő (fa korongok 5 színben) 
25 semleges kereskedő (szürke fa korongok) 
5 nagybani kereskedő (fa játékbábú 5 színben) 
60 befolyás jelző (kis fakockák) 
2 játékos segítő kártya 
1 szabálykönyv 

Valamint szükség van egy átlátszatlan kupára, a kereskedők 
húzásához. 
Ha ezen részek közül valamelyik hibás vagy hiányzik, akkor 
elnézést kérünk a kellemetlenségért és kérjük, hogy vegye fel a 
kapcsolatot velünk, hogy a szükséges cserét vagy pótlást 
megtegyük. 
Kérjük a levelét a következő címre küldje: 
Phalanx Games 
Attn.: Customer Service 
P.O. Box 32 
1380 AA Weesp 
The Netherlands 
E-Mail: info@phalanxgames.nl 
 
2.1 A játéktábla 
A játéktábla Afrika kontinensét ábrázolja, ami 24 területre van 
osztva. Néhány területen szimbólumok láthatóak. Ezekre a 
helyekre egy nyersanyag jelzőt és egy semleges kereskedőt 
kell tenni a játék kezdetén. Madagaszkárra be lehet menni és 
elhagyható azon a területen keresztül, amelyikhez egy nyíl 
köti, lásd 7.1.2. A játéktábla sötét területei (Európa és Szaúd-
Arábia) nem vesznek részt a játékban! 
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2.2 Az Akció jelzők 
A játék alapja az akció jelzők. Ezeken 
egy szám található és a legtöbb esetben 
valamilyen illusztráció is. A szám 
meghatározza, hogy a játékos mennyi 
akció pontot használhat fel. Az 
illusztrációk pedig egy speciális akciót,  

amit a játékos felhasználhat, lásd a Játékos Segítő Kártyát. 

6. Tegyünk semleges kereskedőket (szürke korong) és 
véletlenszerűen választott nyersanyag jelzőket a játéktábla 
minden olyan területére, ahol valamilyen szimbólum található 
/Afrika Szívére is/. 

 
 
 
3.0 A JÁTÉK KEZDETE   

 
1. Minden játékos választ 
egy színt és elveszi a 
megfelelő kereskedőket és 
a megfelelő nagybani 
kereskedőt. 

 
 

2. A befolyás jelzők (fakockák) 
kerülnek szétosztásra. 2-3 
játékos esetén, mindenki 15 
darabot kap. 4-5 játékos esetén 
mindenki 12 darabot. A fel nem 
használt jelzők visszakerülnek a 
dobozba. 

 
 3. Az Afrika jelzőt tegyük a “0” helyre a 

játéktábla Nyersanyag Táblázatán. 7. Minden játékos tegye egy kereskedőjét a kupába. Az egyik 
játékos húzza ki őket egyesével. Az első kereskedőt tegye a 
“8” –as mezőre a Pontozó sávon, a másodikat a “7”-re, a 
harmadikat “6”-ra, stb. 

 
 
 
 

Megjegyzés: Ez lesz a játékosok kezdő győzelmi pontja.  
  

 8. Minden játékos vesz még 5 újabb kereskedőt. Elsőként az 
a játékos, akinek a legkevesebb győzelmi pontja van (lásd 7-
es pont), választ kezdő területet a játéktáblán. Csak tenger 
parti területet lehet választani, valamint a kezdő terület nem 
tartalmazhat semleges kereskedőket, sem másik játékos 
kereskedőjét. 

4. Mind a 4 
nyersanyag típusból 
vegyünk egyet-egyet 
és véletlenszerűen 
választva tegyük 
őket a Nyersanyag 
Tábla egymás alatti 
mezőire (lásd a jobb 
oldali illusztrációt). 

A játékos mind az 5 kereskedőjét a választott területre teszi. 
A kezdő terület választásában az a játékos következik, akinek 
a második legkevesebb győzelmi pontja van – ugyanígy csak 
üres tengerparti területet választhat, stb. 
  

 
9. A kilenc speciális győzelmi jelzőt meg kell keverni. Minden 
játékos húz egyet belőle vakon, és titokban tartja a többiek 
előtt, amit húzott. A megmaradt jelzőket arccal lefele hagyva 
visszatesszük a dobozba 

 
 
 
 

5. Minden játékos 
fogja és tegye egy 
kereskedőjét a 
Hírnév Tábla “2”-es 
mezőjére /a felső 
kettesre/. 
Megjegyzés: A Hírnév meghatározza egy kereskedő erejét 
egy másik játékos elleni konfliktusban. 
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10. Ezután az akció  
jelzőket kell 
megkeverni és 
arccal lefele 
fordítani. Közülük 
véletlenszerűen 
választott 6 jelzőt 
három sorba kell 
tenni kettesével. A 
megmaradt akció 
jelzőket arccal lefele 
a tábla mellé kell 
tenni. 

Minden játékos, kivéve az első felhasználhat a licitjéhez a 
győzelmi pontjaiból is kiegészítve a befolyás jelzőit. Ha olyan 
játékos nyeri a licitet, aki felajánlott győzelmi pontot is, akkor 
ezen pontjait le kell vonni az addig megszerzettekből és 
egyformán elosztani az árverés többi résztvevője közt. Ha az 
egyenlő elosztás nem lehetséges, akkor az kapja a többet, 
akinek kevesebb pontja van. Nem lehet több, mint 10 pontot 
felajánlani, és nem lehet többet, mint amennyije épp van a 
játékosnak. Ezenkívül a játékos nem fizethet győzelmi 
pontokkal, amíg van befolyás jelzője. 
 

 
11. Végül a 
konfliktus jelzőket 
kell megkeverni és 
arccal lefele fordítva 
a tábla mellé 
helyezni.. 

Példa: A játékos, akinek a legtöbb győzelmi pontja van, 5 
befolyás jelzőt ajánl fel. A második legtöbb ponttal rendelkező 
7 jelzőt ajánl, a harmadik passzol és a negyedik 8-at ajánl, 
ezzel megnyerve az árverést. Neki csak 6 befolyás jelzője 
van. Ezért 2 győzelmi pontot le kell tőle vonni. Ebben a 
példában a második és a harmadik játékos kap 1-1 pontot, az 
a játékos, akinek a legtöbb volt, nem szerez pontot. Az 
árverés győztese a 6 befolyás jelzőt oldalra teszi és megkapja 
a megnyert akció jelző párt. 

 
 

12. Minden játékos kap egy visszavonulás jelzőt. 
7.0 A JÁTÉKOS KÖRE   
Az árverés nyertese belekezdhet a saját játékos körébe. 

4.0 A JÁTÉK MENETE   1. Fel kell tennie egy semleges kereskedőt a táblára. Fog egy  
 semleges kereskedőt és vagy egy üres területre teszi 

(olyan terület, amin sem kereskedő, sem nagybani 
kereskedő nincs) vagy egy olyan területre teszi, amin már 
van semleges kereskedő. 

A játék minden köre a következő fázisokat tartalmazza: 
1. 2 új akció jelzőt választunk és fordítunk fel. 
2. Az első pár akció jelző árverésre kerül. 
3. A legmagasabb ajánlatot tevő megkapja a jelzőket, tesz 

egy semleges kereskedőt a táblára, lejátsza a saját körét, 
és megszámolja a győzelmi pontjait. 

Megjegyzés: Lehet azon a területen más játékos kereskedője, 
akkor, ha már legalább egy semleges kereskedő van ott. 
2. Ezek után mozgathatja a kereskedőit vagy tehet fel újakat 

4. A befolyás jelzők visszakerülnek a játékosokhoz. a táblára. A meglevő akció pontjai határozzák meg a 
mozgást és a lehelyezést. 

 
 Valamint kijátszhat a saját akció jelzőiből amennyit akar. 

5.0 2 ÚJ AKCIÓ JELZŐ HÚZÁSA  3. A felmerülő konfliktusokat meg kell oldani. 
 4. Végül meg kell számolni a győzelmi pontokat és lelépni a  

Minden kör kezdetén a játéktábla melletti talonból – a fel nem 
használt akció jelzőkből- 2 darabot húzunk. Arccal felfele 
fordítjuk őket és az akció jelzők 0. sorába tesszük. Így már 4 
pár akció jelzőnk van felfordítva. 

Pontozó sávon. 
 
7.1 Akció Pontok 
Az árverésen szerzett két akció jelző mutatja, hogy mennyi 
akció ponttal rendelkezik a játékos. Ha a játékos akarja, akkor 
valamelyik akció jelzőn található mozgás pontját győzelmi 
pontnak beszámítathatja. 

 
 

6.0 ÁRVERÉS   
  

 Az első pár akció jelző árverésre kerül. Az a játékos, aki 
megnyeri a licitet, megkapja a 2 jelzőt, és folytatja a játékot 
egy játékos körrel. 

 
 
 

A játékosok a saját befolyás jelzőikkel licitálnak. Mindenki 
csak egyet licitálhat. A licit nyilvános. Az első licitáló az a 
játékos, akinek épp a legtöbb győzelmi pontja van. Ő utána az 
licitálhat, akinek a második legtöbb pontja van stb. Az utolsó 
licitet az a játékos teheti meg, akinek a legkevesebb pontja 
              van. A legmagasabb ajánlatot tevő a nyertes. Leteszi 

a felajánlott befolyás jelzőket a tábla mellé és 
megkapja az akció jelzőket. 

AAkkcciióó  PPoonnttookk 
 
 
 
Akció pont a következőkre használható fel: 

mozgás, 
új kereskedők telepítésére, és 
nyersanyagok fejlesztése 
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8.0 KONFLIKTUS   Fontos: Az akció pontok számát behatárolja a két jelző. A 
játékos nem „mentheti el” az akció pontokat! A fel nem 
használt akció pontok a kör végén elvesznek. Azonban el 
lehet menteni az akció jelzőket, hogy egy későbbi játékos 
körben használja fel a játékosa annak speciális lehetőségeit, 
lásd 10.0. Az akció pontokat viszont csak abban a játékos 
körben lehet felhasználni, amikor szerezte őket. 

 
Ha a mozgás után az aktív játékos kereskedői olyan területre 
kerülnek, ahol semleges kereskedők vannak, akkor 
kezdeményezhet egy összetűzést. Ha a mozgás után az 
aktív játékos kereskedői olyan területre kerülnek, ahol más 
játékos kereskedő i vannak, akkor kezdeményeznie kell 
egy összetűzést. 

 Ha két játékosnak is van kereskedője olyan területen, ahol 
semleges kereskedő is van, akkor először a két játékos közti 
konfliktust kell feloldani. Ha az aktív játékos nyeri ezt az 
összetűzést, akkor kezdeményezheti a semleges 
kereskedőkkel is. 

7.1.1 Plusz Akció Pontok vásárlása 
A játékos a saját játékos köre alatt vásárolhat plusz akció 
pontokat. Minden akció pont  1 befolyás jelzőbe kerül. Az így 
felhasznált befolyás jelzőket ugyanoda kell tenni, ahova az 
árverésért fizetettek kerültek. Ha több különböző konfliktus is kialakul, akkor az aktív játékos 

határozza meg a lebonyolítás sorrendjét. Plusz akció pontokat a játékos kör alatt bármikor lehet 
vásárolni. A konfliktus lezárása után minden felhasznált jelzőt vissza 

kell keverni a húzó pakliba, hogy a következő összetűzés 
megoldásánál felhasználhatóak legyenek. 

 
7.1.2 Mozgás 

 Minden kereskedő a táblán egy területről egy szomszédos 
területre mozog. Egy kereskedő több területen át is mehet: 
minden területért, amire belépett 1 akció pontot kell fizetni. 

8.1 Konfliktus a Semlegesekkel 
Az aktív játékos kezdeményezhet összetűzést a semleges 
kereskedőkkel – de nem kötelező. Azonban a területen 
tartózkodó semleges kereskedők csökkentik az aktív játékos 
győzelmi pontjait, lásd 9.1. 

Megjegyzés: Madagaszkár elérhető  /elhagyható azon a 
területen át, amihez egy nyíl köti – ezek a területek 
szomszédosnak számítanak. A tábla sötét területei (Európa 
és Szaúd-Arábia) nem vesznek részt a játékban! 

Az összetűzés elkezdéséhez szükséges, hogy az aktív 
játékosnak, legalább annyi kereskedője legyen azon a 
területen, amennyi semleges kereskedő van ott.  

A kereskedő mozgásának automatikusan vége, ha egy olyan 
terültre lép ahol vagy semleges kereskedő van vagy egy 
másik játékosé. 

Példa: Ha 4 semleges kereskedő van ott, akkor legalább 4 
kereskedője kell, hogy legyen ott az aktív játékosnak is. 
A konfliktus kezdésekor az aktív játékos húz egy konfliktus 
jelzőt. Az eredménytől függően elveszít kereskedőket, 
hírnevet vagy befolyás jelzőket. Azonban vissza is vonulhat 
(lásd alább). 

Ha játékos kör kezdetén egy kereskedő olyan területen van, 
ahol vagy semleges kereskedő vagy más játékos kereskedője 
van, akkor azt a területet elhagyhatja. (természetesen ez 1 
akció pontba kerül). Ha az eredmény kedvezőtlen, akkor megsemmisítheti azt és 

húzhat új jelzőt, de csak ha több kereskedője van ott, mint a 
semlegesnek. Minden egyes többlet kereskedőért törölheti 
egy konfliktus jelző eredményét. Az utolsó húzott konfliktus 
jelző számít. 

 
7.1.3 Új Kereskedők telepítése 
A játékos felhasználhatja az akció pontjait új kereskedők 
táblára telepítésére is. Ők letehetőek  üres tengerparti 
területre, baráti tengerparti területre, vagy olyan baráti 
területre, ahol van kereskedelmi állomás. 

Ha a játékos nem tud vagy nem akar új konfliktus jelzőt húzni 
vagy nem akarja teljesíteni amit húzott, akkor elvesztette az 
összetűzést. Ebben az esetben veszít a hírnevéből. A Hírnév 
Táblán eggyel lentebb kell állítani a kereskedőjét. Minden 
kereskedő fent marad a területen. 

Baráti területnek számít az olyan terület, amin legalább egy 
saját kereskedő található és nincs rajta a többi játékos 
egyetlen kereskedője sem. A semleges kereskedők nem 
számítanak barátságtalannak.  

8.1.1 Konfliktus jelző típusok 
Üres területnek számít egy terület, ha nincs rajta kereskedő 
(semelyik színből se). 

A játékos hírneve annyi mezőt mozog 
felfelé, amekkora szám van a konfliktus 
jelzőn. Megjegyzés: Mező, nem érték. 
Ebben az esetben a jelző a következő 
mezőre kerül; ami nem szükségszerűen 
jelenti azt, veszít a hírnevéből – lásd a 
Hírnév Táblát. 

Telepítési költség: egy kereskedő lehelyezéséért fizetendő: 
4 akció pont, ha üres vagy baráti tengerpartra kerül, vagy 
2 akció pont, ha kereskedelmi állomással ellátott baráti 
területre kerül. 

 
7.1.4 Nyersanyagok fejlesztése  

 4 akció pontba kerül megváltoztani egy nyersanyag értékét. 
Csak egy féle nyersanyagot lehet megváltoztatni a játékos 
köre alatt. A megfelelő nyersanyag jelzőt egy mezővel fentebb 
vagy lentebb kell mozgatni a Nyersanyag Táblán. 

 
 
A játékos a konfliktus jelzőnek megfelelő 
számú befolyás jelzőt veszít. Ezeket 
ugyanoda kell tenni, ahova az árverésen 
felhasználtakat. 

A nyersanyag értéke soha nem csökkenhet “0” alá vagy nőhet 
“5” fölé. Különböző (akár az összes) nyersanyag típus is 
kerülhet a Nyersanyag Tábla ugyanazon mezőjére. 
Fontos: “Üres” területeknek (olyan terület amin nincs 
nyersanyag) nincs fix értéke!  Az ő értéküket az Afrika jelző 
mutatja, ami ugyanúgy mozog a Nyersanyag Táblán, mint a 
többi nyersanyag jelző. 
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A jelzőnek megfelelő számú kereskedőt 
veszít a játékos a területről. 

A befolyás jelzőket az árveréskor leadottakhoz kell tenni, az 
akció jelzőket oldalra. 
Az nyeri a konfliktust, akinek több pontja van. Ha döntetlen, 
akkor a nem aktív játékos nyer. 

 

 
8.2.1 Következmények   

  A vesztes játékos egyik kereskedőjét erről a területről le kell 
venni. Valamint a győztes visszavonultatja a vesztes 
kereskedőit egy vagy két területnyit. A visszavonuló 
kereskedők soha nem léphetnek be olyan területre ahol a 
győztesnek van kereskedője. Ha ez lehetetlen, mert minden 
szomszédos területen állnak a győztesnek kereskedői, 

  
 A játékost nem éri semmilyen 

veszteség.  
 
 
8.1.2 Visszavonulás 

akkor a vesztes játékos minden kereskedője lekerül a tábláról. 
A visszavonuló kereskedők bemehetnek olyan területekre 
ahol semleges vagy más játékosok kereskedői vannak. 

Ha az aktív játékos nyer (azaz levett kereskedőt vagy befolyás 
jelzőt vagy csökkent a hírneve, és maradt még legalább egy 
kereskedője a területen), akkor egy semleges kereskedőt az 
adott területről levesz. A többi ott maradt semleges kereskedő 
visszavonul egy- vagy kétterületnyit. Az aktív játékos dönti el, 
hogy hova. Átmehetnek vagy bemehetnek olyan területekre, 
amin kereskedők vannak, de csak két terület távolságra. Ha 
több kereskedő vonul vissza, akkor ők csak különböző 
területekre mehetnek. 

Ha az aktív játékos veszít, az ő visszavonuló kereskedői 
bemehetnek olyan területre ahol mások kereskedői állnak. Az 
aktív játékos ott már nem kezdeményezhet újabb konfliktust! 
Egy kereskedő csak egy konfliktusban vehet rész egy adott 
körben. 
 

Kivétel: A visszavonuló kereskedő soha nem mehet be olyan 
területre, amin az aktív játékosnak van kereskedője. Ha ez 
nem lehetséges, mert az összes szomszédos területen áll az 
aktív játékosnak kereskedője, akkor az összes visszavonuló 
kereskedőt le kell venni a tábláról. 

8.2.2 Visszavonulás jelző 
A játékos használhatja a visszavonulás jelzőjét, hogy 
csökkentse a vesztes konfliktus hatásait. Ezt a befolyás és 
akció jelzők helyett választhatja a játékos. 
Ha a játékos a visszavonulás jelzőt választotta, akkor 
automatikusan elvesztette a konfliktust. Azonban nem kell 
levennie egy kereskedőjét sem és ő vonultatja vissza a 
kereskedőit a területről. A visszavonulás egy- vagy 
kétterületnyi lehet, de nem mehet olyan területre, ahol a 
győztes kereskedői vannak. Valamint megkapja az összes 
befolyás és akció jelzőt, amit a másik játék ajánlott fel ebben 
az összetűzésben. 

Példa: A játékosnak 3 kereskedője van azon a területen, ahol 
a semlegesnek 2. A mozgás után összetűzést robbant ki, és 
húz egy konfliktus jelzőt. Ez a “3-kereskedő” lap, amivel a 
kereskedői közül 3–t veszítene, jelen esetben mindet. Nem 
tetszik neki az eredmény és húz egy másik jelzőt (ez 
lehetséges, mert eggyel több kereskedője van, mint a 
semlegesnek). Ez a “2-befolyás jelző”. Már nem tud újabb 
konfliktus jelzőt húzni. Elfogadhatja és lead két befolyás jelzőt, 
megnyeri a konfliktust és levesz egy semlegest. A megmaradt 
visszavonulhat egy vagy kettő területet. A másik lehetőség 
hogy nem fogadja el, veszít egy lépésnyi hírnevet. Ez utóbbi 
esetben minden kereskedő marad a területen, ahogy voltak. 

A játékosok visszakapják a visszavonulás jelzőjüket, e jelző 
soha nem kerül ki a játékból. 
Figyelem: Ha mindkét játékos a visszavonulás jelzőt 
választotta, akkor az aktív játékos vonul vissza először. Az 
aktív játékos nem vonulhat vissza szándékosan úgy, hogy a 
másik játékosnak ne maradjon visszavonulási lehetőség!  
 8.2 Összetűzés másik játékossal 

Konfliktus akkor lesz, ha a mozgások után az aktív játékos 
kereskedője olyan területen található, ahol van a másik 
játékosnak is. Két játékos közti konfliktusnál nem csak a 
kereskedők száma számít, hanem a játékosok hírneve is. 
Minden kereskedőnek annyi lesz az értéke, amekkora a 
játékosa hírneve. 

8.2.3 Hírnév Növelése 
A konfliktus nyertese növelheti a hírnevét egy mezővel –ha 
lehetséges- két befolyás jelzőért. Ezeket is oda kell tenni, 
ahova az árverésen felhasználtak kerültek. 
 
Példa: Péternek 3 kereskedője van egy területen, ahol 
Marinak 2. Ez bizony konfliktus. Péter hírneve csak “1”, Marié 
viszont “4”. Mindketten titokban választanak jelzőket: Péter 3 
befolyás jelzőt választ és egy akció jelzőt, Mari 2 befolyás 
jelzőt. Így Péternek 3 (három ’’1’’ hírnevű kereskedő), meg 9 
(3 befolyás jelző), meg 9 (1 akció jelző) = 21 pontja van. 
Marinak 8 (2 kereskedő, akiknek hírneve 4) meg 6 (2 befolyás 
jelző) = 14 pontja van. Péter nyer. Mari egy kereskedőjét 
leveszi a tábláról,a másikat Péter 2 területnyit 
visszavonultatja. Ezek után Péter 2 befolyás jelzőt fizet, hogy 
a hírneve egy mezőt növekedjen. 

Példa: A játékos hírneve “2”, látható a Hírnév Táblán. Ezért 
minden kereskedőjének az értéke 2 pont. 
A konfliktus megoldásaként, mindkét játékos egyszerre és 
titokban választhat a saját befolyás jelzőiből, akció jelzőiből 
vagy a visszavonulás jelzőjét lásd 8.2.2. Majd egyszerre 
megmutatják, és kiszámolják az eredményt. 
Minden befolyás jelző értéke 3 pont. 
Minden akció jelző értéke 9 pont. (Kivétel: A speciális funkció  

nélküli akció jelző – ami csak egy számot tartalmaz- 
            nem használható a konfliktusnál, lásd Játékos 

  Segítő Kártya.) 
Ezután mindkét játékos leadja a kijátszott 
befolyás és akció jelzőit. 



 

7 
 
 
 
 

 Kereskedő Befolyás jelző Akció jelző 
Mari 2 = 8 2 = 6 0 = 0 
Péter 3 = 3 3 = 9 1 = 9 

 
Ha Mari a visszavonulás jelzőt választja a befolyás jelző 
helyett, akkor megkapta volna Péter befolyás és akció jelzőit. 
Valamint Ő vonultathatta volna vissza a saját kereskedőit. 
 

 
8.3 Nagybani Kereskedő és a Konfliktus  

 Kijátszva a nagybani kereskedő akció 
jelzőt a nagybani kereskedő bekerül a 
játékba. 

 
 
 

Általában a Nagybani Kereskedő funkciói 
megegyeznek a kereskedőével. “1”-nek 
számít a konfliktusban (megszorozva a 
játékos hírnevével) és egybe akció pontba 

 
 
 
 
 

kerül területenként a mozgatása.  
Amivel több: megduplázza az adott területen levő 
kereskedők számát a konfliktus alatt (2 kereskedő 
4-nek számít). Addig marad a játékban, amíg a 
játékosa el nem veszít egy olyan konfliktust, 
amiben a nagybani kereskedő is szerepel. Először 
mindig a nagybani kereskedőt veszti el a játékos. 

 
9.2 “Afrika Szíve” 
A játékos 3 győzelmi pontot kap, ha ő uralja az ’’ Afrika Szíve ’’ 
területet, lásd alább. 
 
9.3 Kereskedelmi állomások 

 A játékos plusz 1 győzelmi pontot kap minden kereskedelmi 
állomás után, ami az övé. Akkor az övé, ha legalább egy 
kereskedője van azon a területen, és más játékosnak nincs ott 
embere. A semleges kereskedők nem számítanak. 

9.0 GYŐZELMI PONTOK   
 

A kör végén csak az aktív játékos kap győzelmi pontokat. 
Minden olyan területért kap pontot, ahol csak az ő kereskedői 
vannak, és nincs másnak ott. A semleges kereskedők 
változtatnak a pontokon, lásd 9.1. 

Fontos: A konfliktus utáni visszavonulás miatt elképzelhető, 
hogy 2 vagy több játékos kereskedője lesz egy területen. 
Ebben az esetben a terület és a kereskedelmi állomás 
semleges és nem jár érte pont. Azonban semleges 
kereskedőnként egy pontot veszít ezen a területen a játékos, 
lásd 9.1! 

A győzelmi pont nagysága az adott területen található 
nyersanyag jelzőnek megfelelő érték a Nyersanyag Táblában. 
Példa: Az adott nyersanyag jelző a Nyersanyag Tábla ’’3’’-s 
mezőjén van. A játékos 3 győzelmi pontot kap ezért a 
területért. 

Ha a játékosnak több kereskedelmi állomása van, mint a 
többieknek, akkor kap még 3 győzelmi pontot. 
Példa: Péternek 2 kereskedelmi állomás van, a többi 
játékosnak 0 vagy 1. Péter így kap még 3 pontot. 

Figyelem: A játék kezdetén a játékosok nem kapnak pontot 
az “üres” területekért (azokért, amin nincs nyersanyag). De ez 
változik a játék során! Az Afrika jelző mutatja az “üres” 
területek értékét a Nyersanyag Táblán. 

 
9.4 Akció Jelzők és Győzelmi Pontok 

 Ekkor –a kör végén- a játékos kijátszhat egy (és csak egy) 
akció jelzőt, hogy plusz győzelmi pontokat kapjon. 9.1 Semleges Kereskedők 
Fontos: Az akció jelzők miatt egy területe akár kétszer is 
értékelődhet. Azonban a semleges kereskedők csak egyszer 
számolódnak bele! 

Továbbá a játékos minden egyes semleges kereskedő miatt, 
aki azon a területen van, amit értékelnek, veszít egy győzelmi 
pontot. Ez ráadásul azokra a területekre is igaz, ahol nem 
csak az ő kereskedői találhatóak, hanem más játékosok 
kereskedői is, azaz ahol a játékos nem szerez pontot; itt csak 
veszíthet pontokat! 

 
9.5 A Pontozó Sáv 
A győzelmi pontokat azonnal le kell lépni a Pontozó Sávon. 
Fontos: Azokat a mezőket, amin más játékosok kereskedője 
található ki kell hagyni a számolásból. Csak egy kereskedő 
lehet a Pontozó sáv egy mezőjén. 

Megjegyzés: Az is elképzelhető, hogy a játékos negatív 
pontot gyűjt össze a semleges kereskedők miatt! Példa: A 
játékos 2 pontot kap egy területért. Csakhogy ezen a területen 
van 3 semleges kereskedő is. Így itt a játékos 2 – 3 =  –1 
győzelmi pontot szerez. 

Példa: Péternek 12 győzelmi pontja van, Marinak 15. Péter 
kap 4 újabb pontot. Az első 2 ponttal a kereskedője a 13-as 
majd a 14-es mezőre lép, ezután átugorja a 15-ös mezőt és 
tovább folytatja a lépést a 16-tól a 17-ig. 

Megjegyzés: Egy vesztes konfliktus nagyon sokba kerülhet 
az aktív játékosnak, ha a visszavonuló kereskedői olyan 
területekre kerülnek, ahol semleges kereskedők vannak. A játékosok összpontszáma nem lehet soha kisebb, mint 0. 
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10.0 AKCIÓ JELZŐK   12.0 SPECIÁLIS GYÖZELMI JELZŐK  
 

 
 

Az akció jelzők nem csak az akció pontok számát mutatják, 
hanem a legtöbb esetben speciális funkcióik is vannak. A 
játékos a kör alatt bármikor felhasználhatja ezen speciális 
funkciókat, de megteheti azt is, hogy megtartja és majd egy 
későbbi körben használja fel. Azonban csak a speciális 
funkciókat lehet később felhasználni – az akció pontokat nem 
lehet egy későbbi körre megtartani. Egy akció jelző 
akciópontja és speciális funkciója is felhasználható. 

A játék kezdetén minden játékos kapott egy speciális 
győzelmi jelzőt. Ez a jelző ugyanúgy néz ki, mint az alap akció 
jelző, csak nincs rajta akció pont. 
A játékosok ennek speciális tulajdonságát a saját körük alatt 
vagy egy konfliktus közben játszhatják ki. Ellentétben a többi 
akció jelzővel, ezek tulajdonsága a használatig titokban 
marad. Használat után kikerül a játékból. 
 
 A játékos bármennyi akció jelzőt felhasználhat a köre alatt. 
13.0 A JÁTÉK GYŐZTESE    
 Kivétel: A mozgás akció jelző másik játékos mozgása vagy 

konfliktus után játszható ki. A Játéknak azonnal vége, ha egy játékosnak 42 vagy több 
pontja lesz. Ez a játékos a győztes. Példa: Egy elvesztett konfliktus után az aktív játékos 

kereskedője olyan területre kénytelen visszavonulni, ahol 5 
semleges kereskedő is van. Így a játékos 5 pontot vesztene 
itt. Kijátszik egy mozgás akció jelzőt és elviszi a kereskedőjét 
egy másik területre, így megelőzve egy nagyobb csapást. 

Figyelem: Nincs “utolsó kör” a többi játékosnak, és a befolyás 
és akció jelzők nem számítanak. 
 
Hosszabb játék: Ha a végső győzelmi pont értékét 60-ra vagy 
80-ra növeljük, akkor ezzel a játék is tovább tart, kb. 2-3 óra 
hosszú lesz. 

Példa II: Egy elvesztett konfliktus után az aktív játékos 
kereskedője olyan területre kénytelen visszavonulni, ahol 5 
semleges kereskedő is van. Így a játékos 5 pontot vesztene 
itt. Kijátszik egy mozgás akció jelzőt és leveszi a kereskedőjét 
arról a területről. 

 
Minden játékos használhatja az akció jelzői abban a 
konfliktusban amelyikben résztvesz, lásd 8.2. Egyszerre és 
titokban választják ki ezeket együtt a befolyás jelzőkkel és a 
visszavonulás jelzővel Minden akció jelző értéke 9 pont a 
konfliktusban. Azután akció jelzők kikerülnek a játékból (vagy 
az egyik játékos kezébe, ha használta a visszavonulás jelzőt). 
 
A konfliktus alatt a játékosok nem használhatják a jelzők 
speciális funkcióit! 
 
A Játékos Segítő kártya megmutatja a különböző típusú akció 
jelzőket.  
 
Miután egy akció jelzőt használtak, a jelző kikerül a játékból. 

 
11.0 BEFOLYÁS JELZŐK SZÉTOSZTÁSA   

 

 
 Végül az összes felhasznált befolyás jelző (az árverési licitek, 

meg amiket akció pontra költöttek el és ami a konfliktus alatt 
került felhasználásra) egyenlően elosztva az árverés 
veszteseihez kerül. Ha az egyenlő elosztás nem megoldható, 
akkor ami megmarad az a következő körre csúszik át. Az 
aktív játékos (aki megnyerte az árverést) nem kap vissza 
befolyás jelzőt.  
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