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Egy felfedezésről és kereskedelemről szóló játék 

2 – 4 bátor kapitány számára 
 
A játék elemei 

– 108 áruszállító hajót ábrázoló kártya: 
 
15 drágakővel, 
 
 
18 textillel, 
 
 
21 régiséggel, 
 
 
24 fűszerrel, 
 
 
30 kávéval; 
 

– Ez a játékszabály. 
 
A játék célja és előkészületei 

A játékosok távoli tengereken hajózva értékes javak után 
kutatnak. Ezeket a javakat utána hazaérkezve eladják, hogy 
pénzt (dublont) szerezzenek és elnyerjék a király és a 
kereskedelmi társaságok elismerését, ami szintén kifizetődő. A 
játék célja a legtöbb dublon megszerzése. 

A kezdőjátékost kijelölheti a játék tulajdonosa, vagy lehet 
véletlenszerűen is választani. 

Keverjük össze a kártyákat és osszunk ki: 

 4 – 4-et az első és a második játékosnak; 

 5 – 5-öt a többi játékosnak! 

Minden játékos vegye kézbe a kártyáit úgy, hogy a többiek ne 
láthassák azokat! 
A húzópaklit tegyük középre és hagyjunk helyet mellette a dobott 
lapoknak!  

Ha egy játékosnál a kezdéskor nincsen egy olyan kártya sem, 
amelyen 3 kormánykerék látható, akkor a játékos 
megmutathatja a lapjait a többi játékosnak és közülük az egyiket 
(amelyiket kiválasztja) átfordíthatja 1 dublonná. Ez lesz az első 
kártya a játékos pontgyűjtő paklijában. 

Egy játékos kezében maximum 12 kártya lehet egyszerre. A 
játék során bármikor, mikor egy játékos a kártyák húzásával ezt 
a határt átlépné, meg kell állnia a húzással, amint eléri a 
kezében lévő kártyák száma a 12-t. A további lapok elvesznek 
(vagyis nem húzhatók fel). 

 
A játék menete 

A játék körökből áll. A játékosok az óramutató járásának 
megfelelő sorrendben követik egymást. 

A játék során, a kiválasztott akciótól függően, a játékos vagy 
otthon tartózkodik, vagy pedig úton van. Attól függően, hogy a 
játékos éppen hol tartózkodik, különböző akciókat választhat. 

A játék elején minden játékos otthon van. 

A játékosnak a köre alatt a következő akciók közül az egyiket 
végre kell hajtania: 

1. Hajózás (otthon vagy útközben) 
2. Felderítés (útközben, csak az odaúton) 
3. Áruk felajánlása (otthon) 
4. Áruk eladása (otthon) 

A lehetséges akciók ismertetése 

1. Hajózás 

A „hajózás” akció minden esetben választható, függetlenül attól, 
hogy a játékos éppen otthon tartózkodik, vagy úton van. 

Ha a játékos otthon van, akkor a hajózás akció választásával 
elindul egy hajóútra. Egy utazás az odaútból és a visszaútból 
áll. 

Az odaút 

A játékos letesz 1 kártyát maga elé képpel felfelé és elfordítja 90 
fokkal jobbra (a hajó orra jobbra néz). Ezzel elkezdődik a 
játékos útja a gazdag, még felfedezésre váró vidékekre. 

Amint a játékos megkezdi az odautat, már nem otthon van, 
hanem útközben. 

A játékos az elkövetkező köreiben folytathatja az odautat úgy, 
hogy ismét a „hajózás” akciót választja. Minden „hajózás” 
akciónál csak egy kártya játszható ki. A kártyákat úgy kell 
egymásra helyezni, hogy a rajtuk lévő kormánykerekek száma 
mindig látható maradjon. 

A megtett út hossza megegyezik az odaút során kijátszott 
kártyákon látható kormánykerekek számával. 

Megjegyzés: A „hajózás” akció végrehajtásakor nincs semmi 
jelentősége a kártyán ábrázolt árunak; ilyenkor csak a 
kormánykerekek számítanak. 

Példa: A játékos az első 
körében a „hajózás” akciót 
választja. Kijátszik egy 
olyan kártyát, ami 2 
kormánykereket ábrázol, 
ezzel megkezdve az 
utazást. A második 
körében folytatja az utazást egy 3 kormánykereket ábrázoló 
kártya kijátszásával. A harmadik körében kijátszik még egy 
kártyát, 2 kormánykerékkel. Így a harmadik kör végén az 
útjának hossza 2+3+2=7 lesz. 

 

A visszaút 

Ha egy játékos újra haza szeretne térni (általában egy 
„felderítés” akció után), akkor el kell indulnia visszafelé: 
Letesz 1 kártyát maga elé képpel felfelé és elfordítja 90 fokkal 
balra. Az odaút során kijátszott kártyák továbbra is kint 
maradnak. 
A teljes (vagyis a kormánykerekek által jelzett hosszúságú) utat 
meg kell tenni visszafelé. Mivel a játékos már „ismeri” az utat, 
ezért a visszaúton kijátszott kártyákon lévő kormánykerekek 
duplán számítanak. Tehát a visszaúton elég fele annyi 
kormánykereket kirakni, mint az odaúton. 
Amint a játékos kirak egy olyan kártyát, ami elegendő a visszaút 
befejezéséhez, azonnal hazaérkezik. 

Megjegyzés: Ha egy játékos a szükségesnél több 
kormánykereket játszik ki, akkor a többletet egyszerűen 
figyelmen kívül kell hagyni. 

Ha egy játékos megkezdi a visszautat, akkor amíg haza nem ér, 
mindig a „hajózás” akciót kell választania. Útközben nem hajthat 
végre más akciót. 

Áru 

Az árut jelölő szimbólum és 
a kormánykerekek száma 

Kormánykerekek (1-3) Dublon (1) 

Kormánykerekek (3) 
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Példa (folytatás): A játékos harmadik 
köre végén a megtett út hossza 7 volt. 
A negyedik körében a „felderítés” 
akciót választja (lásd később az akció 
leírását). Az ötödik körében megkezdi 
a visszautat egy 3 kormánykereket 
ábrázoló kártyával. A hatodik körében 
kirak egy kártyát 1 kormánykerékkel. 
Mivel a visszaúton duplán számítanak 
a kormánykerekek, ezért a játékos 
(3+1)*2=8 hosszúságú utat tett meg. 

Ezzel túllépte az odaút során megtett 7 hosszúságú utat, így 
hazaért. 

Amikor egy játékos hazaér, ellenőrzi, hogy jogosult-e jutalom 
megszerzésére. Végül a megtett út folyamán kijátszott összes 
kártyát a középen lévő dobópaklira helyezi. 

 

A. Jutalom a királytól 

Egy játékos hazatérése után, a megtett út hosszától függően, 
jutalmat kaphat dublonok formájában. Emlékeztetőül: Az út 
hosszába csak az odaút során kijátszott kormánykerekek 
számítanak bele. 

 6 vagy kevesebb kormánykerék: A játékos nem kap pénzt. 

 7 kormánykerék: A játékos 1 dublont kap. 

 8 kormánykerék: A játékos 2 dublont kap. 

 9 vagy több kormánykerék: A játékos 3 dublont kap. 

B. Jutalom a kereskedelmi társaságoktól 

Hazatéréskor meg kell nézni, hogy az éppen befejezett út a 
leghosszabb-e az összes, az asztalon lévő út közül. 
Amennyiben ez a helyzet, akkor a játékos 1 dublon jutalmat kap. 

Megjegyzés: A legmagasabb jutalom tehát 4 dublon lehet: 3 
dublon 9 vagy több kormánykerék esetén és 1 dublon a 
leghosszabb útért. 

Amikor egy játékos pénzt kap, akkor a dublonok mennyiségével 
megegyező számú kártyát megfordít úgy, hogy a kártyák dublont 
ábrázoló oldala nézzen felfelé, majd ráteszi azokat a pontgyűjtő 
paklijára. 
A játékos csak azokat a kártyákat fordíthatja meg, amelyekért a 
pénzt kapja. Ebben az esetben (vagyis az utazás végén) azokat, 
amelyeket az út során kijátszott. Áruk eladásakor csak az 
eladásnál felhasznált kártyák fordíthatók át. Azt, hogy melyik 
kártyákat fordítja át dublonokká, a játékos határozza meg. 

Példa: „A” játékos éppen hazaér egy 7 hosszúságú útról. Ezért 
1 dublont kap a királytól, amelyet az út során felhasznált kártyák 
egyikének átfordításával kap meg. „D” játékos szintén kijátszott 
egy 7 hosszúságú utat. Így, mivel „A” játékos útja a hazatérése 
pillanatában nem a leghosszabb, nem kap jutalmat a 
kereskedelmi társaságoktól. 

Figyelem: Hajózáshoz nem csak kézből játszható ki kártya, 
hanem a már megszerzett dublonok is felhasználhatók. Ilyenkor 
a kártya a dublont ábrázoló felével felfelé kerül kijátszásra, ami 
így 3 kormánykereket ér. 

2. Felderítés 

A „felderítés” akció csak az odaúton választható. 

Amikor egy játékos a „felderítés” akciót választja, az odaútja 
véget ér, de a játékos továbbra is útközben van. A „felderítés” 
akció jelölésére a játékos az odaút során kijátszott utolsó kártyát 
elfordítja úgy, hogy a hajó orra maga felé nézzen. 

Megjegyzés: Az elfordított kártya továbbra is az odaút részét 
képezi, így a rajta lévő kormánykerekek is beleszámítanak az út 
hosszába. 

Végül a játékos felhúz kétszer annyi kártyát, mint az odaút 
hossza (vagyis a kormánykerekek száma). Amennyiben a 
kézben tartható 12 kártyát meghaladná a lapok száma, akkor 
meg kell állni a húzással. 

A játékos következő akciója mindenképpen a „hajózás” kell, 
hogy legyen, amivel megkezdi a visszautat. 

Megjegyzés: A játékosoknak nem kötelező a „felderítés” akciót 
választania az oda- és visszaút között, viszont ajánlatos, mivel 
csak így lehet új kártyákhoz jutni. 

Példa: A játékos a 7 hosszúságú 
odaútja végén még egy kártyát tart 
a kezében. Kiválasztja a „felderítés” 
akciót, így felhúzhatna 7*2=14 
kártyát, de mivel maximum 12 
kártya lehet a kezében, ezért csak 
11 kártyát húz fel. 

3. Áruk felajánlása 

Egy játékos csak akkor választhatja az „áruk felajánlása” akciót, 
amikor otthon van. 

A játékos tetszőleges számú kártyát kijátszhat úgy, hogy a hajók 
orra az asztal közepe felé mutasson. Ezáltal a játékos piacra 
viszi a kártyákon látható árukat. Minden kártya egy, a rajta 
ábrázolt árunak számít (drágakő, textil, régiség, fűszer vagy 
kávé). Egy játékos sohasem ajánlhat fel 12 árunál többet. 

Megjegyzés: Az „áruk felajánlása” akció végrehajtásakor a 
kártyákon lévő kormánykerekek nem jelentenek semmit; csak 
az áruk számítanak. 

Amennyiben egy játékos megkezd egy újabb utazást, miközben 
egy korábbi kör során felajánlott árui még kint vannak az 
asztalon, figyelnie kell rá, nehogy a felajánlott áruk és a 
hajózáshoz használt kártyák összekeveredjenek. 

4. Áruk eladása 

Egy játékos csak akkor választhatja az „áruk eladása” akciót, 
amikor otthon van. 

Ezenkívül mind az ötféle különböző árufajtából kell lennie a 
piacon. Ennél a feltételnél az összes játékos kínálatát 
figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy éppen otthon, vagy 
úton vannak. Ha nincs minden árufajtából a piacon, akkor a 
játékos nem adhat el árukat. 

Amikor egy játékos az „áruk eladása” akciót választja, akkor meg 
kell kérdeznie minden otthon tartózkodó játékost, hogy el 
szeretnék-e adni a saját kínálatukban lévő áruikat. 

Minden olyan játékosnak, aki az eladás mellett dönt, minden 
lehetséges árut el kell adnia. 

Mennyit érnek az áruk? 

Az áruk értékét minden egyes alkalommal, mikor egy játékos az 
„áruk eladása” akciót választja, újra meg kell határozni. 

Először össze kell számolni az összes, a piacon felkínált árut. 
Ilyenkor azokkal a kínálatban lévő árukkal is számolni kell, 
amelyeket a tulajdonosaik nem szeretnének eladni. 

 Az az árufajta, amelyből a legkevesebb található a piacon, 
ritka árunak számít. 
Minden ritka árut ábrázoló kártyáért 1 dublont kap a 
tulajdonosa: Megfordítja a kártyát és ráteszi a pontgyűjtő 
paklijára. 

 Az az árufajta, amelyből a legtöbb található a piacon, 
közkedvelt árunak számít. 
Minden 2 közkedvelt árut ábrázoló kártyáért 1 dublont kap a 
tulajdonosa: Az egyik kártyát megfordítja és ráteszi a 
pontgyűjtő paklijára, a másikat pedig a dobópaklira rakja. 
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 Az összes többi áru közönséges árunak számít. A 
közönséges áruk között nincsenek megkülönböztetve az 
árufajták. Minden 3 tetszőleges közönséges árut ábrázoló 
kártyáért 1 dublont kap a tulajdonosa: Az egyik kártyát 
megfordítja és ráteszi a pontgyűjtő paklijára, a másik kettőt 
pedig a dobópaklira rakja. 

Ha egy játékosnak a kínálatában az eladás után még marad egy 
közkedvelt, vagy két közönséges áruja (tehát amikért nem kapna 
pénzt), akkor azok továbbra is a kínálatában maradnak. 

Amennyiben a ritka vagy a közkedvelt áru fajtája nem állapítható 
meg egyértelműen (mivel több árufajtából is ugyanannyi található 
a piaci kínálatban), akkor az adott eladási fázisnál nincs ritka 
vagy közkedvelt áru. 

Példa: Az „A”, „B” és „D” játékosok otthon tartózkodnak, a „C” 
játékos pedig úton van. 

 

Mivel mind az öt árufajta (3 drágakő, 6 kávé, 5 textil, 5 régiség 
és 3 fűszer) megtalálható a kínálatban, az „A” játékos 
kiválaszthatja az „áruk eladása” akciót. A kávé a közkedvelt áru, 
így 2 az 1-hez arányban értékesíthető. Mind a drágakőből, mind 
pedig a fűszerből a legkevesebb (3) kártya van kijátszva. Az 
egyenlőség miatt nincs ritka áru. A drágakő, a fűszer, a textil, és 
a régiség közönséges áruk (3 az 1-hez értékesítési aránnyal). 

„B” játékos az árui eladása mellett dönt. „C” játékos útközben 
van, ezért nem adhatja el az áruit. „D” játékos nem szeretne 
eladni. 

„A” játékosnak el kell adnia 4 kávéját (közkedvelt áru) 2 
dublonért. Ezután megtarthat 1 kávét, 1 drágakövet és 1 textilt. 

„B” játékosnak el kell adnia 6 közönséges árut; 5 régiség és 1 
textil mellett dönt, amiért 2 dublont kap, 1 kávét pedig megtart. 

 

Speciális eset 

Abban a ritka esetben, ha egy játékos egyik akciót sem 
választhatja, húz 1 kártyát. Ezzel véget ér a köre. 

Ez például akkor lehetséges, ha a játékos kezében egy kártya 
sincs, nincs egy dublon sem a pontgyűjtő paklijában és árut sem 
tud eladni. 

A játék vége 

Amikor a húzópakli először elfogy, akkor a dobópaklit 
megkeverve egy újabb húzópaklit kell képezni. 

Ezután a játék a következő két esemény valamelyikének 
bekövetkezésekor ér véget: 

 Másodszor is elfogy a húzópakli, vagy 

 Minden játékos egyszerre tartózkodik otthon. 

Ekkor minden játékosnak el kell adnia az összes, még a piacon 
lévő áruját. 

 Ha mind az öt árufajta megtalálható a kínálatban, akkor az 
árufajták árát az „áruk eladása” akciónál leírtaknak 
megfelelően kell megállapítani. 

 Ha kevebb árufajta van a piacon, akkor minden áru 
közönségesnek számít (vagyis 1 dublon jár 3 kártyáért). 

Végül a játékosoknak el kell adniuk az összes, a piacon maradt 
és a még kézben lévő kártyát. Minden 4 kártyáért 1 dublont kap 
a játékos. 

A győztes a legtöbb dublonnal rendelkező játékos. 

Egyenlőség esetén az a játékos nyer, akinek a legtöbb kártyája 
maradt a kezében és / vagy a piacon. 

Változat 5 – 8 játékos részére 

Ehhez a változathoz két teljes „Amerigo” kártyajátékra van 
szükség. Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint 2 – 4 játékos 
esetén, a következők kivételével: 

 A játék elején össze kell keverni egymással a két paklit. 

 Kezdéskor kap 
- az első és a második játékos 4 – 4 kártyát, 
- a harmadik és a negyedik játékos 5 – 5 kártyát, 
- az ötödik és a hatodik játékos 6 – 6 kártyát, 
- a hetedik és a nyolcadik játékos 7 – 7  kártyát. 

 A játék akkor is véget ér, ha a második húzópaklival való 
játék közben egy játékos kivételével minden játékos otthon 
tartózkodik. 
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