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A33 / 48

You can perform one migration action 
without spending an action disc.

exPansionisM 

A01 / 48

researCher

Reveal the first 5 cards 
from the evolution 
deck. You may purchase 
a progress card among 
these cards for its 
minimal cost. Discard 
the other cards.
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ÁTÉKSZABÁLYOK

1 akciókerék 
(kétoldalú)

2-4 játékos

Alattvaló: egy ember formájú játékelem

12 iránykártya

Egy szabálykönyv

13 piac-/kikötőlapka

13 város-/templomlapka

24 felfedező jelző

Evolúciós sáv, rajta  5 hellyel az evolúciókártyák számára

A hátoldalán 
pontozósáv

A hazai piac táblája (I)

A gyarmat stabilitásának táblája (III):
egy jelzi a gyarmat lakosságát és egy

a lázadás szintjét

A felesleges munkások táblája (IV):
egy   jelzi a felesleges munkások szintjét

Az exportpiac táblája (II)

5 játékos paraván

48 evolúciókártya:
24 karakterkártya és 24 fejlődéskártya

51 florin (   fff   ) érme: 
21 arany érme 5-ös értékben,
30 ezüst érme 1-es értékben

82 nyersanyagkocka
Karakterkártya Fejlődéskártya

Hátoldal: A 
szigetvilág 
egyensúlya

Egzotikus gyümölcs Fa

Marha Kő

Hal Vas

5 játékos 25 régiólapka, mindegyik 
kétoldalú, oldalain különböző régiókat 
ábrázolva, külön tároló rekeszben tárolva

30 titkos célkártya, a különböző 
hosszúságú játékmódok mindegyikéhez
10: rövidhez, közepeshez és hosszúhoz

5 készletnyi játékos figura

4 hajó

10 polgár (alattvaló)

5 akciókorong (AK)

1 sorrendjelző

játékosonként:
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A surplus workers board (IV) with:
 one  to represent the surplus workers level

Az Archipelago a Nagy földrajzi felfedezések korába repít vissza, melynek során európai felfedezők indultak útnak, hogy Földünket feltérképezzék és gyarmatosítsák.
A játék az 1492-től 1797-ig terjedő időszakot öleli fel (vagyis attól fogva, hogy Kolombusz Kristóf felfedezte az Antillákat, egészen Tahiti gyarmatosításáig).

Minden játékos egy felfedezőt és annak csapatát alakítja, akiket egy európai nemzet bízott meg azzal, hogy szigeteket fedezzenek fel, gyarmatosítsák azokat és aknázzák 
ki a természeti adottságaikat. A missziónak békés célja van: kielégíteni a helyi lakosok igényeit, miközben azok kereskedelmi ellenszolgáltatást nyújtanak a kontinens számára. 
A szigetvilágot és annak őslakosait méltányosan kell kezelniük, különben azok fellázadnak, melynek következtében függetlenségi háború törhet ki. Meg kell találniuk az 
egyensúlyt a terjeszkedési politika és az emberségesség között, a kereskedelmi célok és a helyi értékek megbecsülése között, valamint a tudásuk megosztása és a féktelen iparosítás 
között. Ez az egyensúly azonban csak úgy maradhat fenn, ha minden játékos elkötelezi magát arra, hogy a szigetvilágból egy boldog és termékeny gyarmatot teremt. Ha nem, 
a szigetek nyersanyagainak és lakosainak gondatlan kizsákmányolása végül káoszhoz és felkeléshez fog vezetni.

Hogy a helyzetet tovább bonyolítsuk, egy szeparatista vagy egy pacifista is elrejtőzhet a játékosok között. Valamelyikük megpróbálhatja kibillenteni az egyensúlyt, hogy végül 
saját céljának megfelelő helyzet alakuljon ki: káosz és felkelés vagy teljes béke. Készen állsz, hogy vállald a küldetést a szigetvilág felfedezésére?

LŐ KÉSZÜLETEK

1. Helyezzétek a négy táblát (I-IV) az asztal végére.

2. Helyezzetek 6 nyersanyagkoc-
kát a hazai piac táblájára (I), a megfelelő területekre 
minden színből egyet. A kockát az adott terület 
legfelső sorának baloldali sarkába helyezzük.

3.   A gyarmat stabilitásának tábláján (III) 
helyezzük a lakosságjelzőt és a lázadásjelzőt a nekik 
megfelelő ikonokra (a játék elején mindkettő nulláról 
indul).

4.  A felesleges munkások tábláján (IV) helyez-
zük a felesleges munkások jelzőjét az ikonjára (a játék 
elején nulláról indul).

5. A megmaradt nyersanyagkockák, érmék, 
piacok/kikötők és városok/templomok

fogják jelképezni a rendelkezésre álló nyersanyagokat, 
fizetőeszközöket és épületeket.

6.  A 24 felfedező jelzőből alakítsunk ki 3 kupacot, 
melyek mindegyike 8 jelzőből áll, és helyez-
zük azokat a megfelelő tároló rekeszekbe.

7. Az összeállított evolúciós sávot helyezzük 
a játékdoboz mellé. Keverjük meg a 48

evolúciókártyát, figyelve arra, hogy az összes kártya 
azonos irányba álljon és mindnek ugyanaz az oldala 
nézzen felfelé (ez nagyon fontos). Helyezzük a paklit 
a megfelelő tároló rekeszbe úgy, hogy a szigetvilág 
egyensúlya (hátoldala) legyen rajta képpel felfelé.

8. Helyezzük a nyílt tenger lapkát az asztal 
közepére.

9.              

3
Rulebook.EN.indd   3 7/31/12   3:46 PM

E

ját, 1 hajót, 2 polgárt, 3 akciókorongot (AK) és a 
színének megfelelő sorrendjelzőt. A hajót a nyílt 
tengerre helyezi, vigyázva, hogy ne takarja le egyetlen 
hal ikonját sem, majd többi figuráját a paravánja elé 
helyezi, hogy azokat mindenki láthassa. Ezen kívül 
kap

Minden játékos választ egy színt, elveszi a paraván-

10f-t, melyet a paravánja mögé helyez. A játékos 
többi játékeleme egyelőre a dobozban marad. 
10. Helyezzük el az akciókereket úgy, hogy minden 
játékos elérhesse, a játékosok számának megfelelő oldalát
mutatva: az egyik oldalát 2-4 játékos esetén és a
másikat 5 játékos esetén.



A44 / 48

You can perform a transaction of your choice on 
the domestic market without spending an 

action disc.

loCal CoMMerCe  

A29 / 48

iron Mine   

A16 / 48

MerChant 

You may buy or sell 
an unlimited number 
of cubes of the same 
resource type on the 
domestic market. The 
corresponding amount 
goes to or comes from 
the bank.

A02 / 48

Pirate

Destroy an enemy ship 
present on the same 
region as one of your 
ships. The owner of the 
destroyed ship must 
give you a resource of his 
choice. If he has none, he 
must prove it by lifting 
his screen up. 

1AD

A06 / 48

BishoP 

ORDULÓ #0 - A SZIGETVILÁG FELFEDEZÉSE

F Erre a fordulóra véletlenszerűen döntsétek 
el a játékos sorrendet. Minden játékos elhelyezi sor-
rendjelzőjét az evolúciós sávon a pozíciójának megfelelő 
ikonra.

F Keverjétek meg a 24 régiólapkát és 
osszatok minden játékosnak 3  lapkát 

(melyeken 6 különböző régió áll rendelkezésre).

Régió: egy hatszögletű lapka egyik oldala

F Kezdeti felfedezések: Az evolúciós sávon látható 

Megjegyzés: A későbbi felfedezések során (a 0. forduló 
után) az újonnan lehelyezett lapkáknak már legalább két meglévő 
területhez kell illeszkednie (lásd a Felfedezések részt).

F Amint egy játékos lehe-
lyezte az elsőként felfedezett régióját, hajóját a nyílt 
tengerről az új régióra mozgatja, majd elveszi a doboz 
széléhez legközelebb eső, első kupacból az első 

akik hajójáról partra szállnak. Mindkét polgárát szárazföld-
re kell helyeznie, vigyázva, hogy ne takarjon le egyetlen 
nyersanyagjelző ikont sem. Az új polgárok megnövelik 

F A legtöbb régión kunyhók láthatóak. 
Amikor egy játékos egy lapkát a sziget-

világhoz illesztve sikeresen felfedez egy régiót, a régiólapkán 
látható kunyhók számával megegyező mezőt kell előremozgatnia 
a felesleges munkások jelzőjét     . Megjegyzés: A
nyersanyagok és a kunyhók számának összege minden régión 

(kivéve a vulkánt) mindig 5 lesz.

F A legtöbb régión nyersanyagjelző 
ikonok is láthatóak, melyek a játékban

Példa: Egy újonnan felfedezett régió 2 fát és 2 halat 
termel. A játékos a következők közül választhat: egy fát 
helyez a hazai piacra és egy másik fát elvesz magának, 
vagy ugyanezt teszi meg a hallal, vagy elvehet egy halat 
és egy fát a hazai piacra helyez, vagy fordítva.

F Ha minden játékos teljesítette első felfedezését, két 
megmaradt lapkájukat és a korábban eldobott lapokat 
vissza kell tenniük a régiók paklijába. Keverjük meg a 
paklit újra és helyezzük azt a tároló rekeszébe.

F Fordítsuk fel az első 5 lapot az evolúciókár-
tyák paklijából és helyezzük el őket az 
evolúciós sáv mellé a képen látható irányba 
forgatva:

F Keverjük meg az iránykártyákat, húzzunk 
egyet véletlenszerűen és képpel felfelé 
fordítva helyezzük le az asztalra úgy, hogy

minden játékos szemmel tarthassa azt. A többi 
iránykártyát tegyük vissza a játék dobozába; ezeket 
ebben a játékban nem fogjuk használni.

F Válogassuk szét a célkártyákat 10
kártyából álló paklikra a hátoldalukon 
lévő órák ikonja alapján.

Válasszátok ki az egyik paklit a kívánt játékhossz 
alapján:

ÁÁÁTTTLLLAAAGGG   JJJÁÁÁTTTÉÉÉKKKIIIDDDŐŐŐ   PPPEEERRRCCCBBBEEENNN
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A különböző paklik kártyáit ne keverjük össze. A két 
nem használt paklit tegyük vissza a játék dobozába. A 
kiválasztott paklit keverjük meg. Minden játékos 
véletlenszerűen húz egy célkártyát, titokban megnézi, 
majd képpel lefelé maga elé helyezi a paravánja mögé. 
Ez a kártya tartalmazza a játék legtitko-
sabb információit. Nem szabad felfedni, és a rajta 
lévő információt tilos a többi játékossal megosztani. A 
célkártyák játék végi és győzelmi feltételeket határoz-
nak meg (lásd a Győzelem részt). Az összes megmaradt 
célkártyát megnézés nélkül visszatesszük a játék dobozába. 
Ebben a játékban ezeket nem fogjuk használni.

A kétszemélyes szabályokat 
lásd a szabálykönyv végén.

F Most megkezdődhet az első forduló.
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3 újat a régiók paklijának tetejéről.

Ezután lehelyezi azt 
egyik oldalával szomszédosan a nyílt tenger lapkája 
mellé. Mindig figyeljünk a tájegységek folytatására: a 
víznek vízhez, a mezőnek mezőhöz és a hegységnek 
hegységhez kell illeszkednie. A második játékostól 
kezdve a lapkákat már úgy is lehelyezhetjük, hogy egy 
újonnan lerakott lapkához illeszkednek, de csak abban 
az esetben, ha a nyílt tenger lapkájával is érintkezik, 
és minden vele érintkező lapkán folytatódik a táj,
ahogy az lentebb látható. Ha egy játékos megmutatja, 
hogy egyik lapkáját sem tudja lehelyezni, eldobhatja 
őket és húzhat 

lapkán látható 6 régióból egyet.
sorrendben minden játékos kiválaszt a kezében lévő 3

felfede-
ző jelzőt, és azt a paravánja mögé helyezi. Ezután 
elveszi a két, paravánja előtt álló saját polgárát, 

a populációt 2 ponttal: mozgassuk a lakosságjelzőt

szereplő 6 nyersanyagtípus valamelyikét ábrázolják. 
Amikor egy játékos sikeresen felfedez egy régiót, 
kiválasztja az egyik nyersanyagot, amit a régió termel. 
Az annak megfelelő nyersanyagot a bankból a hazai piac 
hozzá tartozó területére helyezi, az adott nyersanyag 
felső sorának legszélső baloldali üres mezőjére, mindig 
jobbra haladva, majd lefelé. Ezután kiválaszt egy másik 
nyersanyagot, amit a régió termel és elveszi az annak 
megfelelő nyersanyagkockát a bankból, a paravánja 
mögé helyezve azt. Ha a régió csak egy nyersanyagot 
termel, az a nyersanyag a hazai piacra kerül.

2 ponttal előre a gyarmat stabilitásának tábláján (III).
Példa: Egy négyfős játékban a lakosságjelző a 0. forduló
végén a 888-ason fog állni.



{
{Játék végi 

feltétel

Játékidő

Győzelmi 
feltétel

Értékelési feltétel Játékos helyezés

Győzelmi 
pontok 
(GyP)

F Shuffle the trend cards, draw one at random, 
and place it face up so that it is visible to all 
players at all times. Put the remaining trend 

cards back in the game box; they will not be used in the 
game.

F Sort the objective cards into decks of 

30

60

90

120

180

240

Do not mix objective cards from different decks. Put the 
two unused objective decks back in the game box. Shuffle 
the selected deck. Each player draws an objective card at 
random, looks at it secretly and places it face down beside 
him or behind his screen. T his card is the most 
secret information in the game. It should not be 
revealed and the information on it should not be shared 
with the other players. Objective cards determine end-
of-game and victory conditions (see How to win). Return 
all unused objective cards to the game box, without looking 
at them. They will not be used in the game.

See 2-player rules at the 

end of this rulebook.

F The first turn can now begin.

YŐZELEM

Az összes célkártya felső részén egy játék 
végi feltétel, az alsó részén pedig egy
győzelmi feltétel  látható.

Ajáték akkor ér véget, ha bármelyik játékos 
kártyájának játék végi feltétele teljesül. Ezért 
nagyon fontos, hogy a játékosok folyama-

A játék végén a játékosokat az összes 
játékban lévő célkártya győzelmi 
feltétele alapján értékelni fogjuk, 
beleértve tehát a többi játékos kár-

A játékosok a játékban lévő iránykártyából és bizonyos 
karakterek és fejlődéskártyák (Király, Pápa, Katedrális, 
Kolosszus) segítségével is szerezhetnek GyP-t.

További részletek:
Lásd A játék vége részt.

A célkártyák listája:
Lásd a szabálykönyv végén.

A SZIGETVILÁG
FÜGGETLENSÉGE

Ajáték idejekorán véget érhet, ha a 
szigetvilág kivívja függetlenségét. 

stabilitásának tábláján (III).

A L K U D O ZÁS

Adiplomácia, az alkudozások, 
ígéretek, egyezségek, megállapo-

dások, szövetségek… és az árulások a 
szigetvilágban mindennapos jelenségek.

EGY FORDULÓ
Minden forduló 6fázisból áll, melye-

ket a következő sorrendben kell vég-

rehajtanunk:

1. Felszabadítás

2. Játékos sorrend

3. Hatás a lakosságra

4. A szigetvilág egyensúlya

5. Akciók*

6. Evolúciókártyák vásárlása

*Választásunk szerinti sorrendben:

- Egy akció kijátszása

- Egy karakter vagy fejlődés használata

- Egy piac vagy kikötő használata

ÁZIS1: FELSZABADÍTÁS
Az 1. fordulóban ezt a fázist hagyjuk ki.

Ajátékosok felszabadítják (90° fokkal elfordítják az óramutató járásával ellentétesen) az összes tulajdonukban 
lévő, használt karakter- és fejlődéskártyájukat. Azokat a régiókon álló polgárokat      és hajókat      ,

melyek az előző fordulóban begyűjtöttek valamit, lemozgatjuk a nyersanyagjelző ikonokról. Alaposan 
győződjünk meg arról, hogy minden nyersanyagjelző ikonról elmozgattuk a polgárokat és a hajókat. Azok a 
játékosok, akiknek lázadó alattvalóik is vannak (fekvő alattvalók          ), felállítják azokat           .

2: JÁTÉKOS SORREND

Ajátékosok sorrendjének megállapításához minden játékosnak titokban florinnal ( fff   ) kell 
fogadnia a paravánja mögött, a feltett összeget a markába zárva. Lehet semmivel is fo-
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tosan észben tartsák a saját célkártyájukon lévő játék 
végi feltételt.

Példa: Egy négyfős játékban négy különböző győzelmi 
feltétel lesz. Ezek közül mindegyik játékos csak egyet ismer.

= 1VP

tyáját is, és győzelmi pontokat (GyP) fogunk kiosztani 
nekik a különböző céloknál elért helyezésükért.

Megjegyzés: A játék végi feltételek függetlenek a 
győzelmi feltételektől. A játék végének kiváltásáért nem 
jár GyP-t.

Ez akkor fordulhat elő, ha a lázadásjelző
elhagyja a lakosságjelzőt       a gyarmat

Ezekből sosem lehet elég! Végül is ez a játék csak
fél-kooperatív…
Alkudozni és kereskedni az alábbi szabályok alkal-
mazásával lehetséges:

F Egy játékos csak a saját körében kereskedhet

F A játékosok egységeik és akciókorongjaik kivételével 
bármijüket elcserélhetik, eladhatják, átadhatják vagy 
kölcsönadhatják.

F A játékosoknak szigorúan tilos önként felfedniük 
titkos célkártyájukat.

(5. fázis: Akciók) egy krízis feloldása során és a 
játékosok sorrendjének meghatározásakor.

F

ÁZISF
gadni. Minden játékos az asztal fölé tartja markát. Miután mindenki megtette a tétjét, mindenki 
kinyitja a markát, hogy felfedje azt. Minden feltett összeget elköltöttnek tekintünk, és befizetjük őket 
a bankba.

A legmagasabb tétet felajánló játékos fogja eldönteni az összes játékos sorrendjét. Ő saját tetszése 
szerint változtathatja meg az evolúciós sávon a játékosok sorrendjelzőinek sorrendjét. Ilyenkor a többiek bátran 
alkudozhatnak vagy megvesztegethetik a játékost, hogy meggyőzzék egy jobb pozíció kialakításában.
Ha senki sem tett fel a licitálás során semmit, a játékosok sorrendje változatlan marad. Ha két játékos ugyan-
annyit tett fel, a tétek a bankba kerülnek, és az érintett játékosok újra licitálnak. Újabb döntetlen esetén a
sorrend változatlan marad.



3: HATÁS A LAKOSSÁGRA

A felesleges munkások jelzőjének     és a lázadásjelzőnek     
a mozgatásával a következőképpen jelezzünk sorrendben az 
I-től IV-ig számozott táblákon minden következményt, 
meg a lakosságra hatással lesz:

I. TÁBLA:
HAZAI PIAC

A hazai piac raktárai helyben betakarított nyersanyagokkal vannak 
megtöltve. Amikor túl sok nyersanyag áll rendelkezésre, kevesebb 
munkásra lesz szükség, és emiatt a felesleges munkások szint-
je, vagy ami még rosszabb, a lázadás szintje megemelkedhet.

A6 különböző nyersanyag területén a legutolsó 
kocka sora mellett látható lázadás- vagy felesleges

munkás ikonjának száma fogja meghatározni, hogy men-
nyivel kell mozgatnunk a felesleges munkások jelzőjét
    vagy a lázadásjelzőt    . Ezt tegyük meg mind a 

6 zónában.

Példa: A hazai piacon 5 hal 1-gyel mozgatja 
előre a felesleges munkások jelzőjét a felesleges 
munkások tábláján (IV). 6 vas 1-gyel mozgatja előre 
a lázadásjelzőt a gyarmat stabilitásának tábláján (III).

Polgár: A kolónia tagja, melyet a szigetvilág-
ban egy színes alattvaló jelez.

A gyarmat lakosságjelzője: Jelzi a teljes 
kolónia lakosságát, mely mindig a szigetvilágban 
található alattvalók aktuális számát jelzi.

Lázadásjelző:
A szigeteken elu-

ralkodó elégedetlenség és 
frusztráció szintjét jelzi.

A felesleges munkások jelzője: A fe-
lesleges munkások még nem a kolónia tagjai és

fizikailag nincsenek jelen a szigetvilágban. Ez a jelző 
azoknak a munkásoknak a számát jelöli, akik arra vár-
nak, hogy bennszülöttek vagy bevándorlók befogadják őket 
a kolóniába.

II. TÁBLA:
EXPORT PIAC

Az export piac a kontinenssel történő kereskedelem színhelye. 
A nyersanyagok dokkokban várnak a kiszállításra. Ahogy a 
piac telítődik, a felesleges munkások száma megnő.

Afelesleges munkások jelzőjét     állítsuk be 
az I. táblán alkalmazott eljárás szerint.

III. TÁBLA: A GYAR-
MAT STABILITÁSA

A játék egy fordulója kb. 15 évet jelképez a lakosok életében. 
A gyarmat stabilitásának tábláján azt láthatjuk, hogy hogyan 
uralkodik el a lázadás a lakosságon időről időre. A növekvő populáció 
növeli a felesleges munkások számát és a lázadás szintjét.

Alakosságjelző     aktuális sora mellett lévő lázadás- 
és felesleges munkás ikonok száma jelzi, hogy

mennyivel mozgassuk a felesleges munkások jelzőjét
     és a lázadásjelzőt      .

Példa: Ha a gyarmat lakosságjelzője 11 és 20 között 
áll, a felesleges munkások jelzője 1-gyel mozog előre. A 31
és 40 között álló lakosságjelző a felesleges munkások 
jelzőjét és a lázadásjelzőt is 1-gyel mozgatja előre.

IV. TÁBLA: FELES-
LEGES MUNKÁSOK

A felesleges munkások tábláján a rendelkezésre álló munkások 
szintjét láthatjuk, akik arra várnak, hogy bevegyék a kolóniába. 
Ahogy a szint emelkedik, a felesleges munkások egyre boldog-
talanabbá válnak.

Afelesleges munkások jelzőjét      tartalmazó sor
mutatja meg, mennyivel mozgassuk fel vagy le 

a lázadásjelzőt     .

Példa: Ha a felesleges munkások szintje 13 és 17
között van, a lázadásjelzőt 2-vel mozgatjuk előre.
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ÁZIS 4: A SZIGETVILÁG EGYENSÚLYA

Az 1. forduló alkalmával ezt a fázist hagyjuk ki.

Aszigetvilág egyensúlyát a lakosok szükségletei és 
a kontinens export követelései is fenyegetik.

A fellépő krízis jellegét az evolúciós pakli tetején lévő 
kártya hátoldala határozza meg.

Krízis 
a hazai 
piacon

Krízis
az export

piacon

Mindkét krízist fel kell oldani, hogy a szigetvilág 
egyensúlya újra helyreálljon.

Fontos: Ebben a fázisban ne vegyük 
figyelembe a vörössel jelölt területeket, 
melyek ezen a kártyán előfordulhatnak (lásd 
a 6. fázist). Az ilyen krízist ebben a 
fázisban nem fogjuk feloldani.

HAZAI KRÍZIS

Akártya felső része jelzi a szükséges nyersanyagot 
és hogy egy ilyen nyersanyagkocka hány polgár

ellátását biztosítja.

A fentebb látható példában egy kő nyersanyagkockával 6
polgár igényét elégíthetjük ki.

A krízis feloldásához a szigetvilágban jelen-
lévő összes játékos összes polgárát lefektetjük. 
A hajókat nem érinti a krízis.

Az első játékostól kezdve, majd a játékosok 
sorrendje szerint haladva minden játékos megpróbál 
eleget tenni a szigetvilág szükségleteinek a szükséges 
nyersanyagok beadásával, melyeket vagy a hazai piac 
táblájáról (I) vesznek el – a megfelelő terület legalsó 
sorának jobboldalán lévő kockával kezdve a legfelső sor 
baloldali kockájáig, – vagy saját paravánjuk mögül. Amint 
egy játékosról a szükségletek kielégítésének felelőssége 
átszáll egy másikra, a krízis feloldásában az előtte lévő

játékosok már nem próbálhatnak meg segíteni.
Természetesen az első játékosok először a hazai piac 
tábláján (I) lévő nyersanyagokat próbálják meg 
felhasználni. Ezután akár saját nyersanyagaikat is fel-
használhatják. A felhasznált nyersanyagok mindegyike 
a bankba kerül.

Minden felhasznált nyersanyagkockáért – 
bárhonnan is származzon – a játékos, aki

beadta azt, felállíthatja az annak megfelelő számú, 
választása szerinti polgárokat, melyek akár más 
játékosokhoz is tartozhatnak.

Ugyanebben a példában a játékos minden kőkockáért 6
polgárt állíthat fel.

Újra itt az ideje, hogy alkuba bocsát-
kozzunk játékostársainkkal, cserébe az 
általuk nyújtott szolgáltatásokért. A nyers-
anyagokat biztosító játékosnak akkor is 
kötelező felállítania a megfelelő számú

polgárt, ha nem sikerült alkut kötni vele, kivéve, ha 
már minden polgár áll.

Ha már minden polgár újra áll, a krízis elmúlt és a 
szigetvilág egyensúlya helyreállt. Lépjünk közvetlenül 
az export piac krízisének feloldására.

Ha már minden játékos sorra került, de még 
mindig vannak hátukon fekvő polgárok, azok

lázadó polgárokká válnak és a következő forduló 1.
fázisáig lázadók is maradnak. A lázadásjelzőt    annyit 
mozgassátok előre, ahány lázadó polgár van.

EXPORT KRÍZIS

Akártya alsó része jelzi, hogy milyen típusú 
nyersanyagot kell biztosítanunk az export piacnak.

Még mindig ugyanebben a példában az export piacnak
3 marha nyersanyagkockát kell biztosítani.

Az első játékostól kezdve, majd a játékosok sor-
rendje szerint haladva minden játékos megpróbál eleget 
tenni a kontinens szükségleteinek a szükséges nyersanyagok 
beadásával, melyeket vagy az export piac táblájáról (II) 
vesznek el, vagy saját paravánjuk mögül. A felhasznált 
nyersanyagok mindegyike a bankba kerül.

Ha már minden játékos sorra került, dea szük-
séges nyersanyagok nem kerültek befizetésre,

a lázadásjelzőt    minden hiányzó nyersanyagért 1
mezőt mozgassuk előre.

ESEMÉNY

Néhány kártya hátoldalán a hazai vagy export 
krízis helyett egy eseményt láthatunk.

Esemény: Minden templomért, mely a szigetvilágban 
található, mozgassuk vissza a lázadásjelzőt     2-vel.

Fontos: Ebben a fázisban ne vegyük 
figyelembe a vörössel jelölt területeket, melyek 
ezen a kártyán előfordulhatnak (lásd a 6. 
fázist).

Ha az esemény nincs vörössel jelölve, itt lép érvénybe.
Megjegyzés: Ha a kártya több fordulón át látható 
marad a pakli tetején, az esemény mindegyik forduló 4.
fázisában fog életbe lépni.
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felfedezés

vándorlás

kereskedelem

építkezés

piac

kikötő

toborzás

szaporodás

adózás

nyersanyagszerzés

LÁZADÓ VS. AKTÍV POLGÁROK

A lázadó polgárok megtagadják a munkát. Semmilyen 
akciót nem hajthatnak végre. Nem használhatnak vagy irányíthat-
nak épületeket, és az Adózás akció során nem hoznak pénzt.

Az aktív polgárok azok az polgárok, akik nem lázadtak 
fel. Kolóniájuk fejlesztésén dolgoznak, ezért részt vehetnek 
minden akcióban, használhatják és irányíthatják az épületeket.

FÜGGETLENSÉG

H a a lázadásjelző     bármikor túllép 
a lakosságjelzőn     , felkelés tör ki

és a szigetvilág kivívja függetlenségét. A 
játék azonnal véget ér. Min-
den játékos veszített, hacsak egyiküknél 
nincs ott a Szeparatista célkártya, mely

esetben a játékot egyedül ő nyeri meg (lásd A játék 
vége részt).

Megjegyzés: A felkelés nem tör ki, ha a lázadás-
jelző a lakosságjelzővel azonos mezőn áll.

FELFEDEZŐ JELZŐK 
BEVÁLTÁSA

Akrízisek feloldása során a 
felfedező jelzőket beválthatjuk

darabonként egy választásunk szerinti 
nyersanyagra (a jelzőt ne tegyük vissza a felfedező 
jelzők kupacára).
Egy felfedező jelzőt csak egy krízis feloldása során 
válthatunk be, vagy amikor olyan akciót hajtunk végre, 
melyhez szükség van egy vagy több nyersanyagra. Az így 
beváltott nyersanyagot felhasználjuk az akció nyersanyag 
követelményeinek kielégítésére, beleértve a nyersanyag 
eladását is. Ugyanazon akció vagy krízis során több felfedező 
jelzőt is beválthatunk.

ÁZIS 5: aKCIÓK
Az akciókerék 13 különböző lehetséges akciót kínál, melyeket a különböző zónák jelképeznek, beleértve a 6 különböző nyersanyag megszerzését is.

Körök: Az első játékostól kezdve, majd a játékosok sorrendje szerint haladva 
minden játékos lehelyezi egyik akciókorongját (AK)      az akciókerékre és 
végrehajtja a hozzá tartozó akciót. Egymás után több ilyen körre kerül sor, míg a 
játékosok le nem helyezték összes korongjukat, vagy míg nem tudnak már több 
akciót végrehajtani; ezután továbblépnek a 6. fázisra.

= +1
A játék elején minden játékosnak 3 akciókorongja 
van. Amint az első kupac felfedező jelző elfogy (lásd 
a Felfedezés részt), minden játékos azonnal megkapja
4. akciókorongját a saját színében, melyet az adott

fordulótól kezdve a játék végéig használhat. Amint a második kupac felfedező 
jelző is elfogy, a játékosok azonnal megkapják 5. akciójelzőjüket a saját színükben, 
melyet az adott fordulótól kezdve szintén a játék végéig használhatnak.

Korlátlan akciózónák: A következő akciókat egy vagy több játékos 
akár többször is végrehajthatja: a 6 nyersanyag megszerzését, a toborzást, 
az építkezést, a kereskedelmet és a vándorlást. Csak helyezzük egy kupacba a 
különböző akciókorongokat ugyanazon a zónán (az akció ikonját ne fedjük le). 
Az ilyen akciókon korlátlan mennyiségű akciókorongot halmozhatunk fel.

Korlátozott akciózónák: Az adózáshoz, a szaporodáshoz 
és a felfedezéshez csak korlátozott számú akciókorongot 
helyezhetünk, ahogy azt az akciózónákon látható színes körök

is mutatják. A játékos, aki szeretné az adott akciót végrehajtani, akciókorongját a 
saját színének megfelelő körre kell helyeznie, ha az még nem foglalt. Ha foglalt, 
akciókorongját az egyik tarka körre kell helyeznie, ha van még szabad.

piac

kikötő

A piacot és a kikötőt nem tekintjük akciózónának. Ide ak-
ciókorongok helyett florint kell beadnunk (lásd a Kikötő és a 
Piac részt).

Lázadó polgár:
hátán fekvő alattvaló

Aktív polgár:
álló alattvaló
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gyümölcsHal

FaKő Vas

Az akciókorongot ne helyezzétek az ikonokra!

Aktív játékos: az a játékos, aki éppen soron van

Egység: bármelyik hajó          vagy polgár

(aktív              vagy lázadó           )

Aktív egység:
egy aktív polgár        vagy egy hajó

(A hajókat mindig aktívnak tekintjük, hiszen nem tudnak 
lázadni.)

ADÓZÁS

Az adózás akciót egy forduló során korlátozott 
számban hajthatjuk végre.

A lázadásjelzőt    mozgassuk 1 mezővel előre 
minden alkalommal, amikor valaki végrehajtja

ezt az akciót. Az aktív játékos minden tulajdonában lévő 
és irányítása alatt álló aktív polgárért, hajóért, városért 
és templomért annyi florint kap a bankból, amennyi az 
adózási táblán látható.

Emlékeztető: A lázadók nem hoznak pénzt az 
adózás során.

NYERSANYAGSZERZÉS

Válasszunk egy nyersanyagfajtát. Az aktív játékos 
annyi aktív, nem elfoglalt egységet használhat 

tfel annak megszerzésére, amennyi csak a szigetvilágban
található. Ehhez egy egységet a választott nyersanyag 
ikonjára kell helyeznie; 
egy ikonon csak egy 
egység állhat.
Az egységnek ugyanab-
ban a régióban (lapkán) 
kell maradnia, melyet az 
akció végrehajtása előtt 
elfoglalt.
Halat csak hajókkal 
szerezhetünk. A többi 
nyersanyagot csak aktív 
polgárok szerezhetik meg.

KERESKEDELEM

Kereskedelem: egy nyersanyagkocka megvásár-
lása vagy eladása a hazai vagy az export piacon.

Az aktív játékos végrehajthat egy kereskedelmi 
akciót a hazai vagy az export piacon.

Vásárláskor a kiválasztott nyersanyagzóna legalsó sorá-
nak jobboldali kockáját vegyük el. Eladásnál a kiválasz-
tott nyersanyagzóna legfelső sorának balról az első ren-
delkezésre álló mezőjére helyezzük a nyersanyagot.

A játékos minden alkalmazott egységért elveszi a megfelelő 
nyersanyagkockát a bankból és a paravánja mögé helyezi azt.

Egy nyersanyagszerzés akció során bármennyi nyer-
sanyagkockát begyűjthetünk. Egy nyersanyagszerzés akció 
során azonban csak egy típusú nyersanyagot szerezhetünk.

A nyersanyagszerzésben résztvevő egységeknek a learatott 
nyersanyagjelző ikonokon kell maradniuk, míg sor nem kerül 
a következő felszabadítás fázisra. Ők  elfoglaltnak számítanak.

Elfoglalt egységek: Bizonyos akciók, mint a nyer-
sanyagszerzés, egy épület építése, a kikötő vagy a piac 
meglátogatása az akciót végrehajtó egységet elfoglalttá 
teszik. Ez azt jelenti, hogy ők nem tudnak majd másik 
akciót végrehajtani, melyhez mozogniuk kéne. Viszont saját 
régiójukban továbbra is tudnak szaporodni és toborozni.

Egy játékos nem szerezhet nyersanyagot egy 
olyan régióban, mely egy másik játékos irányítása 
alatt áll, kivéve, ha azt a játékos engedélyezi
(lásd a Városok részt).

Megjegyzés: A nyersanyagkockák korlátozottak. 
Ha egy nyersanyag már majdnem kifogyott a bankból, 
előfordulhat, hogy a nyersanyagszerzésből nem tudunk 
majd annyi kockát szerezni, ahány helyen arattunk.

A kereskedelem költségét az a sor jelzi, amelyből a kockát 
elvettük, vagy amelyikbe lehelyeztük. Az ott látható összeget 
a bankba fizetjük be, vagy a bankból vesszük el.

Megjegyzés: Ha egy adott piac nyersanyagzónája tele 
van, nem adhatunk el újabb nyersanyagot arra a piacra.

Példa: Egy halkocka megvétele 4ƒ -be kerül, egy 
második szintén 4ƒ  lenne, a harmadik pedig 6ƒ . halkoc-
ka eladása 4ƒ -t hozna, a második már csak 3ƒ -t.
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FELFEDEZÉS

A felfedezés akciót egy adott fordulóban csak 
korlátozott számban lehet végrehajtani.

Az aktív játékos eldönti, hogy szeretné-e 
elvenni a régiólapkákat tartalmazó pakli

 legfelső lapkáját. Ha nem, eldobja azt egy külön
dobópaklira és elveszi a következőt. Ezt a döntést úgy 
kell meghoznia, hogy nem látja a következő lapkát és 
nem nézheti meg az első lapka hátoldalát sem. A hat-
szögletű lapkáknak mindig a számukra fenntartott tároló 
rekeszben kell maradniuk. A játékos a lapka kiválasztása 
után megnézheti annak mindkét oldalát, majd eldön-
theti, melyik régiót választja.

Megjegyzés: Ha a régiólapkák tároló rekesze bármikor 
kiürül, keverjük meg az eldobott lapkákat, és az így keletkezett új 
paklit tegyük vissza a tároló rekeszbe.

Bizonyos feltételeknek teljesülnie kell
F Az új régiónak legalább két másik régióval szom-
szédosnak kell lennie.

F A régiót úgy helyezzük le, hogy a tengerek, a szárazföldek 
és a hegységek összekapcsolásával a táj összefüggő maradjon.

F  A játékosnak kell hogy legyen egy aktív, 
nem elfoglalt egysége az egyik szomszédos régión (lásd 
az Elfoglalt egységek részt).

F Ezt az egységet át kell mozgatni az újonnan felfedezett 
régióra, és át kell tudnia jutni a tengeren hajóval vagy 
szárazföldön, ha egy polgárról van szó (hajókaraván nem 
megengedett, lásd a Vándorlás részt). Minden felfedezésnél 
csak egy egységet kell átmozgatnunk az új régióra.

A felfedezés hatásai
F Ha az aktív játékos nem tud új lapkát lehelyezni, 
felfedezése kudarcba fullad és a lapkát el kell dobnia.

F Ha a felfedezés sikerrel jár, az aktív 
játékos kap egy felfedező jelzőt az első 
rendelkezésre álló kupacból és az a 
paravánja mögé helyezi.

F
= +1

Amikor ez a kupac elfogy, 
minden játékos azonnal kap 
egy extra akciókorongot a saját 
színében (amiből legfeljebb 5
lehet).

F Az aktív játékos választ egyet az új régión 
termelhető nyersanyagok közül és elveszi a megfelelő 
kockát a bankból, melyet a hazai piacra helyez.

F Ha azon a régión más nyersanyagjelző ikonok 
is láthatóak, az aktív játékos ezek közül választ egyet és 
elveszi a hozzá tartozó kockát a bankból. Ha a régió csak 
egyetlen nyersanyagot termel, az a hazai piacra kerül és 
a játékos nem kap semmit.

1. példa: A régión két nyersanyagjelző ikon látható, egy 
fáé és egy egzotikus gyümölcsé. A játékos egy egzotikus 
gyümölcskockát helyez a hazai piacra. Mivel nincs több 
egzotikus gyümölcs, neki csak egy fakocka maradt.

2. példa: A régión két marhajelző ikon látható. Az 
egyik marhakocka a hazai piacra kerül, a másik marhakoc-
ka pedig a játékoshoz.

F A felesleges munkások jelzőjének
szintjét annyival növeljük, ahány 
kunyhó a régión látható.

SZAPORODÁS

A szaporodás akciót egy játékos fordulónként csak 
egyszer hajthatja végre.

Ajátékos minden olyan régióra, ahol pontosan
2 polgára áll, 1 újabb polgárt helyezhet, melyet a

dobozból vesz ki. A lakosságjelzőt       annyival mozgas-
suk előre, ahány új polgár született a szaporodás során.

Emlékeztető: A lakosságjelzőnek      mindig pon-
tosan ugyanannyi lakost kell jeleznie, mint amennyi a 
szigetvilágban jelen van.

A lázadók nem szaporodnak; az aktív, elfoglalt pol-
gárok azonban igen.

Egy játékos sosem irányíthat több mint 10 polgárt a 
saját színében. Egy játékos sosem szaporodhat egy olyan 
régióban, ahol 3 polgára áll, függetlenül attól, hogy azok 
aktívak vagy lázadóak.

3 polgáros korlátozás : Egy adott 
régión egy játékosnak sosem lehet háromnál több pol-
gára, függetlenül attól, hogy azok aktívak vagy lázadók. 
Egy régión több különböző játékos polgárai is állhatnak, 
ám egy játékosnak akkor is csak legfeljebb 3 polgára állhat 
ott. A hajók száma nincs korlátozva.

TOBORZÁS

AAz aktív játékos egyetlen akcióval annyi munkást 
toborozhat, amennyit csak szeretne, feltéve, hogy

ki tudja őket fizetni és el tudja őket helyezni.
Egy munkás toborzásának ára a felesleges munká-
sok tábláján (IV) látható a sor mellett, amelyben a 
felesleges munkások jelzője     áll. A toborzás árát a 
bankba kell befizetnünk.

Példa: Ha a toborzás előtt 5 felesleges munkás volt, 
az aktív játékosnak 1 munkásért 3ƒ-t kell fizetnie, egy 
2. munkásért pedig újabb 3ƒ-t. Ezzel szemben egy 3.
munkás már 4ƒ-ba kerülne.

A játékos annyi alattvalót vesz el a készletből a saját 
színében, amennyi munkást toborzott és elhelyezi őket a 
választása szerinti régiók szárazföldjein, ahol van már 
legalább egy aktív egysége, legyen az elfoglalt vagy 
sem. Olyan régiókra nem helyezheti őket, ahol már 3
polgára van (lásd a 3 polgáros korlátozást).

Csökkentsétek a felesleges munkások jelzőjének      szintjét 
annyival, ahány munkás toborzásra került és ugyanennyivel 
növeljétek a lakosságjelzőt      .

Emlékeztető: A lakosságjelzőnek      mindig pon-
tosan ugyanannyi lakost kell jeleznie, mint amennyi a 
szigetvilágban jelen van.

Megjegyzés: Ha a felesleges munkások száma 
nulla, nem toborozhatunk!10
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VÁNDORLÁS

Az aktív játékos összes aktív, nem elfoglalt
egységét mozgathatja. Minden egység átmozoghat

egy szomszédos régióra vagy egy szabad épületre egy adott régión 
belül. A hajóknak a tengeren kell mozogniuk és nem kerülhetnek 
szárazföldre. A polgárok csak szárazföldeken mozoghatnak, és 
csak akkor kelhetnek át a tengeren, ha a saját játékosukhoz tar-
tozó hajó szállítja át őket (lásd a Hajókaraván részt).

Egy a vándorlási akciója befejezésekor nem lehet több mint 3
polgára egy régión (lásd a 3 polgáros korlátozást).

ÉPÍTKEZÉS

Város, piac, kikötő vagy templom 
építése

Az aktív játékos a fenti építési táblázatban látható 
áron megépíthet egy építményt. Az építésnek egy

olyan régióban kell történnie, ahol a játékosnak van 
legalább egy aktív, nem elfoglalt polgára vagy alternatív 
esetben egy saját hajója, ha kikötőt szeretne építeni.

Egy régióban egy fajta építményből csak egy lehet. En-
nek megfelelően egy régióban legfeljebb egy város, egy 
kikötő egy piac és egy templom lehet. A megépíthető 
építmények száma korlátozott, csak annyit építhetünk 
belőlük, amennyi lapka a játékban található.

Ha a játékos befizette a bankba az építmény nyersanyag- 
és florin költségét, a régióra helyez egy lapkát, melyen 
a megépített építmény látható. A város-, templom- és 
piaclapkákat szárazföldre kell helyezünk úgy, hogy ne 
takarjanak el egyetlen nyersanyagjelző ikont sem. A 
kikötőlapkákat a part mentén a vízre helyezzük.

Az építést végrehajtó egységet az épít-
ménylapkára helyezzük. Ez az egység 
most elfoglalt.

Hajó építése

Az aktív játékos épület helyett 
építhet egy saját színű hajót egy 
olyan régióban, ahol van tenger.

A hajót egy aktív, nem elfoglalt 
polgár építheti meg.

Egy hajó megépítése nem foglalja el az azt 
megépítő polgárt. Az újonnan megépített hajó a 
tengerre kerül és azonnal rendelkezésre áll.

Megjegyzés: Minden játékosnak legfeljebb

4 hajója lehet.
Egy épület irányítása

E gy játékos akkor irányít egy épületet, ha van 
rajta egy aktív egysége.

Ha az egység elhagyja az épületet, az nem áll többé 
az irányítása alatt és az első egység, aki vándorlás 
útján rákerül – még ha az másik játékoshoz is tar-
tozik, – átveszi az épület irányítását.

Hajókaraván
Egy hajó segítségével egy vagy több polgár átkelhet a tengeren. A polgárok hajókaravánnal 
történő vándorlása nem használja el a hajók vándorlási akcióját. Azok a polgárok azonban, akik 
hajókaraván használatával akarnak utazni, elhasználják vándorlási akciójukat.
Hajókaraván létrehozásához a karavánban résztvevő hajót helyezzük a kiinduló régióját és a célba 
vett régióját elválasztó vonal mellé úgy, hogy az saját régiójában maradjon, vagy helyezzük egy 
adott régión lévő, két szárazföldet elválasztó vízre. Ez a hajó saját vándorlási akcióját végrehajt-
hatja a hajókaraván akciója előtt vagy után is.

Összekapcsolt karaván: Ha több hajót használunk, melyek karavánként kapcsolódnak össze, egy polgár több 
mint egy régión átutazhat egyetlen vándorlási akcióval.
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vándorlás egy másik 
régió épületére

a hajó elhagyja a kikötőt, hogy egy 
szomszédos régióra vándoroljon



Városok
Egy aktív, nem elfoglalt polgár megépíthet 
egy várost, elfoglalhatja és működtetheti azt.

A míg a játékos egyik aktív polgára egy városon 
áll, lehetősége van a város régiójának irányítására. 

Egy régió irányítása azt jelenti, hogy a játékos a régió összes 
többi épületét irányítja – kikötőt, piacot, templomot, - még 
ha nincs is aktív egysége elhelyezve a többi épületre. Így a 
játékos hozzájuthat az adott régió kikötője, piaca és temploma 
által biztosított előnyökhöz, amíg ő irányítja a várost. Az
ellenfelek ebben a régióban nem vehetik át egyik 
kikötő, piac vagy templom irányítását sem.

melyhez mozognia kellene. Az viszont lehetséges, hogy egy 
körben egy kikötőt használ, egy másikban pedig egy piacot.

Aratás irányítása: Egy város lehető-
séget ad a régióban található nyersanyagok 
kezelésére is. Ha más játékosok szeretnék 
ezeket a nyersanyagokat learatni, a város 
irányítójától kell rá engedélyt kérniük.

Ez újabb lehetőséget ad az alkudozásra, és arra, hogy 
az általunk biztosított szolgáltatásokért cserébe benyújtsuk 
kártérítési igényeinket.

Több játékos egy régióban: Ha az A játékos 
egy olyan régióba épít várost, melyben egy elfoglalt 
kikötő, piac vagy templom is található, vagyis azt a B 
játékosirányítja, a B játékos addig fogja azt az irányítása 
alatt tartani, míg az egysége rajta áll és nem lázad fel:

F Amint a B játékos elhagyja a kikötőt/piacot/
templomot, az elhagyott épület azonnal automatikusan 
az A játékos irányítása alá kerül.

F Ha egy krízis feloldásának végén a B játékoshoz tar-
tozó egység, mely elfoglalja a kikötőt/piacot/templomot, 
lázadóvá válik, az A játékos dönthet úgy, hogy kiteszi

őt az épületből és átveszi az épület irányítását, hiszen ő 
irányítja a régió városát. Ez esetben eltávolítja a lázadót 
az épületből és a régión belül áthelyezi máshová, továbbra 
is fekvő (lázadó) pozícióban.
A B játékos megkísérelheti egy kikötő/piac/templom 
megépítését egy olyan régióban, ahol a várost az A játékos 
irányítja. Itt is a fenti szabályok lesznek érvényben, tehát 
amíg a B játékos egysége az épületen áll, ő irányítja azt, 
de amint elhagyja az épületet, vagy az egysége lázadóvá 
válik, az A játékos átveszi az épület irányítását.

Return all used action discs to their respective 
players. T he 1ƒ  coins on the port and market zones 
of the action wheel go to the bank.

At any given time, the evolution track contains 
5 cards representing the current set of evolution 

cards available for purchase. 

Starting with the first player and continuing in the order 
of play,

each player must either:

Purchase an evolution card and 
rotate one of the remaining 

cards—in that order
or

Rotate two different cards.

The red triangles on the evolution track point 
towards the cost icon of each card (in florins). 

When purchasing a card, the player pays the cost indicated 
by the red pointer to the bank; then he takes the card and 
places it in front of him, visible to all players.

When rotating a card, rotate it 90°clockwise.

The cost of the card will change, going up or 
down depending on the card. If the red pointer 

points to the skull on the card after the card is rotated, 
discard the card.

Once a card is purchased and/or cards are rotated, if any 
spaces on the evolution track become empty as a result, fill 
them with cards drawn from the evolution deck, one at a 
time, to fill the empty spaces. Each new card is oriented 
upright such that it can be read, like the Merchant on the 
example shown.
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Kikötők
Egy aktív, nem elfoglalt polgár vagy hajó 
megépíthet egy kikötőt, elfoglalhatja és 
működtetheti azt.

Egy kikötő segítségével az azt irányító játékos 
két kereskedelmi akciót hajthat végre az export piacon  (lásd 
a Kereskedelem részt) akciókorongjai használata nélkül. Egy 
kikötő irányításához a játékosnak el kell foglalnia azt egy ak-
tív egységével vagy a városból kell azt irányítania.

Egy játékos a saját körében egy kikötőt 
vagy piacot használhat. Ehhez a játékosnak

be kell fizetnie 1ƒ - t a paravánja mögül az akciókorong 
saját színének megfelelő kikötőmezőjére. Minden irányítás 
alatt álló kikötő csak egyetlenegyszer használható az egész 
akciófázis során. Így egy olyan játékos, aki 2 kikötőt 
irányít, mindkét kikötőjét egyszer használhatja, ha a 
saját színű kikötőmezőjére összesen 2ƒ -et helyez.

A kikötő által biztosított előnyöket élvező 
egység elfoglalttá válik, így az nem lesz képes 

másik olyan akciót végrehajtani, melyhez elfoglalttá kel-
lene tenni, vagy el kellene mozgatni.

Piacok
Egy aktív, nem elfoglalt polgár megépíthet 
egy piacot, elfoglalhatja és működtetheti azt.

Egy piac segítségével az azt irányító játékos két 
kereskedelmi akciót hajthat végre a hazai piacon (lásd a 
Kereskedelem részt) akciókorongjai használata nélkül. Egy 
piac irányításához a játékosnak el kell foglalnia azt egy 
aktív polgárával vagy a városból kell azt irányítania.

A piacok ugyanúgy működnek, mint a 
kikötők. A játékos 1ƒ -et helyez az akciókerékre

a saját színének megfelelő piacmezőre.

A piac által biztosított előnyöket élvező egység 
elfoglalttá válik, így az nem lesz képes másik

olyan akciót végrehajtani, melyhez elfoglalttá kellene 
tenni, vagy el kellene mozgatni.

Templomok
Egy aktív, nem elfoglalt polgár megépíthet egy 
templomot, elfoglalhatja és működtetheti azt.

Krízisek feloldásakor a templomon álló pol-
gárokat sosem fektetjük a hátukra. Ezen kívül,

amikor a krízisfeloldások fázisában a templomot irányító 
játékosra kerül sor, ez a játékos ingyen felállíthat 
bármennyit a templom régiójában álló, hozzá vagy 
más játékosokhoz tartozó polgárok közül.

Egy templom irányításához a játékosnak el kell foglalnia azt 
egy aktív polgárával vagy a városból kell azt irányítania.

Különleges eset: Ha egy játékos egy városból irányít 
egy templomot, de a városban lévő polgár lázadó lesz, a 
templomot nem irányíthatja többé. Ahhoz, hogy a templo-
mot használhassa, a játékosnak először fel kell állítania a 
polgárát a saját városában, mielőtt felállíthatná az adott 
régió többi polgárát.

Taktikai megjegyzés: Számos evolúciókártya a 
szigetvilágban található, irányított templomok számával 
arányosan mozgatja vissza a lázadásjelzőt.
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Egy kikötő vagy piac használata: Ha egy 
játékos a városból használja egy kikötő vagy piac

képességét, a várost irányító polgár elfoglalttá válik, 
így nem lesz képes másik olyan akciót végrehajtani, 

Tengeröblök
Két olyan polgár, amely egy tengeröböl 
két oldalán áll, nem szaporodhat egymással.

A polgárok nem arathatnak le olyan nyersanyagokat, 
melyek az öböl túloldalán találhatóak. A hajók az öböl 
bármelyik, vagy akár mindkét oldaláról is toborozhat-
nak munkásokat. Egy város az öböl mindkét oldalán 
lévő nyersanyagokat és nem elfoglalt épületeket irányít-
ja. Egy templom segítségével az öböl mindkét oldalán 
álló polgárok felállhatnak.

A 0. fázisban a felfedezés során polgárainkat az öböl 
bármelyik oldalára lehelyezhetjük.
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Pirate

Destroy an enemy ship present on the same region as one of your ships. The owner of the destroyed ship must give you a resource of his choice. If he has none, he must prove it by lifting his screen up. 
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BishoP 

Az elhasznált akciókorongokat adjátok vissza tulaj-
donosaiknak. Az akciókerék kikötőjében és a piacmezőin 
található 1ƒ  érmék átkerülnek a bankba.

Az evolúciós sávon mindig 5 kártya lesz jelen, melyek 
az aktuálisan megvásárolható evolúciókártyákat

fogják képviselni.

Az első játékostól kezdve, majd a játékosok sorrend-
jének megfelelően haladva

minden játékosnak kötelező:

vásárolnia egy evolúciókártyát és 
egy ottmaradt kártyát elfordítania 

– ebben a sorrendben
vagy

két különböző kártyát elforgatnia.

Az evolúciós sávon látható piros háromszögek a 
kártyák költségeire fognak mutatni (florinban). 

Egy kártya megvásárlásakor a játékosok a piros mutató által 
jelölt összeget befizetik a bankba; ezután elveszik a kártyát 
és maguk elé helyezik, a többi játékos számára láthatóan.

Egy kártya elforgatásakor 90°-al forgassátok azt el.

A kártyától függően annak ára csökkenni 
vagy növekedni fog. Ha a piros mutató egy

kártya elforgatását követően egy koponyára mutat, 
azt a kártyát el kell dobnunk.

Ha egy kártya megvásárlását és/vagy elforgatását 
követően az evolúciós sávon üres hely keletkezik, töltsük 
fel azt az evolúciókártyák paklijából, egyenként feltöltve 
a megüresedett helyeket. Minden új kártyát állítva kell 
elhelyeznünk, ahogyan az olvasható, mint a példában 
látható Kereskedő (Merchant- középső kártya).
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Példa: Az első játékos úgy dönt, hogy inkább elforgat két 
kártyát és nem vásárol egyet sem. Elforgatja a Kalóz (Pirate) 
és a Helyi kereskedelem (Local Commerce) kártyáját.

Két másik játékos is elforgatja a Kalóz kártyáját. A piros háromszög 
most a koponya ikonjára mutat, ezért el kell azt dobjuk.

Az üresen maradt helyet feltöltjük az evolúciós pakli legfelső 
lapjával. Az új kártya az Exportőr (Exporter). A kártyát 
felfelé helyezzük oda, annak olvasási irányában. Az evolúciós 
pakli tetején lévő kártya hátoldalán egy vörössel jelölt terület 
jelenik meg, egy olyan krízis a hazai piacon, melyet azonnal 
fel kell oldani.

F ontos: Ha egy kártya húzását követően a 

pakli tetején lévő, következő kártya hátoldalán egy 

vörössel jelölt terület jelenik meg, az azon ábrázolt 

krízist vagy eseményt a 4 . fázis szabályai 

szerint azonnal fel kell oldanunk. Ebben a 

fázisban nem vesszük figyelembe a vöröstől 

eltérő színnel jelölt területeket. Azok a következő 

forduló 4 fázisában kerülnek majd játékba.

Azonnali krízis a 

hazai piacon

Azonnali krízis 
az export piacon

Azonnali esemény:
1Mozgassuk a lázadásjelzőt      

-gyel vissza minden templomért, mely 

a szigetvilágban található.

Azonnali esemény: 
Mozgassuk a lázadásjelzőt    

1-gyel előre minden városért, 

mely a szigetvilágban található.

ÁZIS 6: evoLÚCIÓKÁRTYA VÁSÁRLÁSA

Megjegyzés: Az is előfordulhat, hogy egyszerre 
két kártya kerül le az evolúciós sávról, így akár két lehet-
séges krízist és/vagy eseményt okozva, melyek mindegyikét 
egyetlen játékos vásárlása alkalmával kell feloldanunk.

Taktikai megjegyzés: a 4. fázisban feloldott, 
normál krízisek feloldásával ellentétben egy azonnali krízis 
során csak azoknak a polgároknak az összege számít, akik 
a krízis feloldásának végén még mindig a hátukon fek-
szenek, mivel azok megnövelik a lázadás szintjét. Nem 
számít, kihez tartoznak, mivel a következő forduló 1.
fázisában az összes polgár újra aktívvá fog válni.

13
Rulebook.EN.indd   13 7/31/12   3:53 PM

F



AZ EVOLÚCIÓKÁRTYÁK 
HASZNÁLATA

Az evolúciókártyákat (karakterek vagy fejlődések) 
csak az akciófázis során használhatjuk. Így tehát

egy kártyát nem használhatunk azonnal a megvásárlása 
után, mivel akkora az akciófázis már véget ér.

Egy játékos minden körében egy evolúciókár-
tyát használhat. Kifizeti a kártya aktiválási költségét, 
használatához az óramutató járásának irányában elforgatja 
egy negyedet, majd alkalmazza annak adottságait. Egy 
kártya nem aktiválható újra ugyanabban a fordulóban. 
Először vissza kell fordulnia a felszabadítási fázisban.

A27 / 48

saWMill 

Példa: Az A játékos fát akar betakarítani. A B játékos 
Fűrészmalmát (Sawmill) használja betakarításának megdup-
lázására, amiért 2ƒ-t fizet a B játékosnak, vagyis a normál
1ƒ költséget, plusz 1ƒ (lásd az Ikon gyűjteményt), és elfor-
gatja a kártyát. Ha 3 polgárt küld el a szigetvilág 3 külön-
böző fa nyersanyagjelző ikonjára, 3 helyett 6 fát fog kapni. A 
B játékos a Fűrészmalom kártyáját addig nem használhatja, 
amíg az újra vissza nem fordul a felszabadítás fázisában.

A02 / 48

Pirate

Destroy an enemy ship 
present on the same 
region as one of your 
ships. The owner of the 
destroyed ship must 
give you a resource of his 
choice. If he has none, he 
must prove it by lifting 
his screen up. 

1AD

Példa: A B játékos használni szeretné Kalóz kártyáját. 
Ezt csak ő használhatja. Elforgatja, 1 akciókorongot 
helyez a kártyára, majd alkalmazza az adottságait.

A CSODÁK MEGÉPÍTÉSE

A

A40 / 48

1AD

great lighthouse 

Példa: A játékosnak legalább egy kikötőt irányítania kell 
ahhoz, hogy megépíthesse a Nagy Világítótornyot (Great 
Lighthouse). Bead 1 vasat, 2 követ, 1 akciókorongot és 
egyik aktív, nem elfoglalt polgárát a kártyára helyezi. Min-
den játékos kap egy hajót az összes régiójában, ahol irányít 
egy kikötőt. A Nagy Világítótorony a játék végén a tulaj-
donosának  1GyP-t hoz.

IKON
GYŰJTEMÉNY

A kártyát csak saját tulajdonosa aktiválhatja 

képességeinek használatához. A kártya florin-

és nyersanyagköltségét a banknak fizeti ki.

A kártyát bárki aktiválhatja képességeinek 

használatához. A játékos a kártya tulajdonosá-

nak kifizeti a költségét florinban, plusz1ƒ-t. 
Ha a kártyának nincsenek florin költségei, akkor is

fizetnie kell 1ƒ -t a tulajdonosának. A nyersanyagkölt-

ségeket a banknak kell kifizetnünk. Ha a kártya 

tulajdonosa használja a kártyát, kifizeti annak 

normál florin- és nyersanyagköltségét a banknak.

Helyezzük a megjelölt mennyiségű 

akciókorongot a kártyára.

Fizessük ki a jelölt költséget florinban.

Fizessük ki a költséget a kártyát jelölt 

módon. Amennyiben a kártya minimális

költségre utal, az a kártya három sarkán lévő 

florin költségek legkisebbikét jelenti.

Fizessük ki a jelölt nyersanyagköltséget 

a banknak.

Bármilyen nyersanyag. További in-

formációkért lásd a kártya szövegét.

Mozgassuk a lázadásjelzőt 

előre vagy vissza az 

ikonok számának megfelelően.

Mozgassuk a felesleges munkások 

jelzőjét előre vagy vissza az 

ikonok számának megfelelően.

Betakarítás során a képen 

látható nyersanyagtípusból 

dupla nyersanyagkockát ka-

punk.

A játékosnak a játék végén 1 GyP-t / 

medált hoz. Ha a kártya egy csoda, 

először meg kell építeni.

További információért lásd 

a Kártyák jegyzékét.
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z építést jelző ikonokkal 
ellátott fejlődéskártyák

c s o dák . 
A csodakártyákon nincsenek aktiváló 

nyilak. Ezeket nem aktiváljuk, hanem megépítjük. 

Az aktív játékos saját körében egy normál evolú-
ciókártya használata helyett megépítheti egyik csodáját, 
melyet egy korábbi fordulóban vásárolt.

Kifizeti a kártya építési költségét, majd végrehajtja annak 
egyszeri képességét; ha megépült, nem építheti meg újra.

Ezután leveszi a szigetvilág bármelyik pontjáról 
egyik aktív, nem elfoglalt polgárát és ráhelyezi az 
éppen megépített csodájára. A lakosságjelzőt     1-
gyel visszamozgatjuk.

Egy megépített csoda a tulajdonosának a játék végén 
GyP-t hoz, ahogy a kártyán az látható.

Megjegyzés: A meg nem épült csodák nem hoznak 
GyP-t a játékosnak. Viszont továbbra is fejlődéskártyá-
nak számít, ha arra vonatkozó feltételt pontozunk.



JÁTÉK VÉGE

Ajáték kétféleképpen érhet véget:

Függetlenségi háború:
A lázadásjelző      túllép a lakosság-
je lzőn    a gyarmat stabi l itásának 
táblá ján (III). A játék azonnal 
véget ér.

Játék végi feltétel teljesülése:
Egy játékos felfedi célkártyáját, amint az 
azon látható játék végi feltétel teljesül. A

játék az aktív játékos köre végén véget ér.

A játék végi feltételek 
listája: 

Lásd a Célkártyák listáját a szabálykönyv végén.

KI NYER?
F Ha függetlenségi háború tör ki, és egyik játékosnál 
sincs ott a Szeparatista célkártya, minden játékos veszít.

F Ha függetlenségi háború tör ki, és az egyik 
játékosnál ott van a Szeparatista célkártya, egyedül ő 
nyer. A többi játékos veszít.

F Ha a játék egy játék végi feltétel miatt ér véget, 
minden játékos nyert. A játékosok összeszámítják 
győzelmi pontjaikat, hogy meghatározzák a végső 
győztest.

Megjegyzés: A szeparatista és a pacifista is 
részt vehet a győzelmi pontok összegzésében, tehát céljuk-
tól függetlenül megnyerhetik a játékot.

A CÉLKÁRTYÁK KIÉRTÉKELÉSE

=1GyP

Fektessük le a játékosok célkártyáit 
egymás mellé. Ha a szeparatista 
vagy a pacifista kártyája is köztük

van, azokat tegyük félre. A megmaradt kártyákon látható 
célok az összes játékosra érvényesek lesznek. A kártyákat 
egyesével sorra véve értékeljük ki a játékosokat a kártyákon 
látható győzelmi feltételek alapján. Aki egy adott feltételben 
a legjobb helyezést érte el,  3 GyP-t kap, a második legjobb
2 GyP-t, a harmadik pedig 1 GyP-t.

{
{Játék végi 

feltétel

Játék-
hossz

Győzelmi 
feltétel

Értékelési feltétel Játékos helyezés

Győzelmi
pontok
(GyP)

Azokat a játékosokat, akiknek semmijük sincs, ami egy 
adott feltételnek megfelelne, nem értékeljük ki. Ha egy 
feltételnél két játékos között döntetlen alakul ki, mindketten 
megkapják a helyezésüknek megfelelő pontszámot. A sor-
rendben utánuk következő játékosok helyezése ettől 
nem csökken: ők az azután következő helyezést 
kapják meg. A játékosok csak akkor kaphatnak GyP-t, ha 
az első 3 hely valamelyikén végeznek.

Példa: sárga és a piros között az első helyen döntetlen alakult 
ki, így mindketten 3 GyP-t kapnak. A kék a második helyezett, 
ezért 2 GyP-t kap, a zöld pedig 1 GyP-t kap a harmadik 
helyezéséért.

Pacifista cél: Ha a játék végén a lakosság-
jelző        s a lázadásjelző        között kialakul a 
Pacifista kártyán jelölt különbség, a pacifista 
játékos egyedül kap 3 GyP-t.

A győzelmi feltételek 
listája: 

Lásd a Célkártyák listáját a szabálykönyv végén.

AZ IRÁNYKÁRTYA KIÉRTÉKELÉSE
A játékosokat az iránykártyán látható feltétel szerint is 
kiértékeljük, mely 2-4GyP-t hozhat.

Értékelési
feltétel

Győzelmi
pontok
(GyP)

Jótevő
A Jótevő kártya különbözik a többi 
iránykártyától. 5 területre van osztva, 
minden játékos színében egyre. Amikor 
egy játékos elkölt egy nyersanyagkoc-
kát vagy egy felfedező jelzőt a paraván-
ja mögül egy krízis feloldásánál, elvesz
1ƒ-t a bankból és a Jótevő kártyán a
saját színű területére helyezi azt. Ugyanígy tesz, amikor 
megépít egy templomot. 
A játék végén az a játékos, aki a legtöbb florint gyűjtötte 
a Jótevő kártyáján, 4 GyP-t kap, a második 3 GyP-t, a 
harmadik pedig 2 GyP-t. Ha a játék során szükségessé 
válna, a játékosok öt 1f értékű érmét átválhatnak egy 5ƒ 
értékű érmére.

AZ EVOLÚCIÓKÁRTYÁK 
KIÉRTÉKELÉSE
Néhány karakterkártya, mint a Király és a Pápa a játék 
végén GyP-t hoznak a játékosnak, melyet a kártyán 
látható medál jelképez. A megépített csodák szintén 
GyP-t hoznak a játékosnak.

ÉS A VÉGSŐ GYŐZTES…

Minden játékos összesíti pontjait. A legtöbb GyP-t 
szerzett játékos lesz a végső győztes. Döntetlen esetén 
az a játékos lesz az érintettek közül a győztes, akinek a 
paravánja mögött több pénze van. 15
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PONTOZÁSI PÉLDA
Egy 4 fős játék úgy ér véget, hogy két nyersanyag elfogy. Az egyik játékosnál ott 
van a Szeparatista célkártya, de mivel nem tudta kiváltani a függetlenségi felkelést, 
a kártyájából nem kap GyP-t. A példában ennek a kicsinyített másolatát láthatjuk.

A másik 3 játékos célkártyáját lefektetjük az iránykártya mellé.
Templom iránykártya: A zöld játékos 4 templomot, a kék 3 templomot, a 
piros 2 templomot, a sárga pedig 1 templomot irányít. A zöld az első, ezért
4GyP-t kap, a kék a második, tehát 3GyP-t kap, a piros pedig harmadikként

2GyP-t. A sárga negyedikként végez, így nem kap GyP-t.
Vas célkártya: A sárga felfedi 6 vaskockáját paravánja mögül, elsőként végez, így 3 GyP-t
szerez. A piros másodikként végez 4 vaskockával és kap 2 GyP-t. A kéknek és a zöldnek 
nincs vas nyersanyaga, így nem vesz részt az értékelésben.
Fejlődés célkártya: A kéknek 3 fejlődéskártyája van, a sárgának szintén 3, a pirosnak 
pedig 1. A kék és a sárga között döntetlen alakul ki, ezért mindketten 3GyP-t kapnak. A 
piros a második helyen 2GyP-t kap.
Templom célkártya: Ahogy a templom iránykártya esetében is, a zöld az első és
3GyP-t kap (kevesebbet, mint az iránykártyáért), a kék a második, ezért 2GyP-t kap, a 
piros pedig harmadikként 1GyP-t.

Csodák: a zöld megépítette a Nagy Világítótornyot, ami 1GyP-t hoz neki.

Karakterkártyák: A kék irányítja a Királyt, mely 1GyP-t hoz neki.

Végső győztes: A pontszámok alapján a kéknek összesen 9GyP-je van, a zöld 8GyP-vel 
a második, a piros harmadikként végez 7GyP-vel, a sárga pedig 6-tal a negyedikként.

Megjegyzés: Mivel két kártya is a templomokra vonatkozott (az irány- és a 
célkártya is), a játékosok ebből a feltételből kétszer gyűjtenek GyP-t.

Tipp: A pontozás felgyorsításának és egyszerűsítésének érdekében használjátok a játékosok tároló 
dobozban található egységeit – vagy ha a készlet üres, a táblán található egységei közül azokat, 
melyek semmilyen célhoz nem kapcsolódnak, - és helyezzétek el őket a kártyákon helyezésük alapján, 
ahogy az a példában is látható. Így könnyebben összesíthetjük a játékosok kártyákért járó pontszámait. 
A pontszámokat úgy is összesíthetitek, hogy átfordítjátok az evolúciós sávot és a hátoldalán található 
pontozósávot használjátok, valamint a játékosok sorrendjelzőit a pontszámok jelzéséhez.

2 SZEMÉLYES 
SZABÁLYOK

A játékot a következő módosításokkal játsszuk:

F Távolítsátok el a Pacifista és a Szeparatista kár-
tyákat a célkártyák paklijából.

F Minden játékos 2 célkártyát húz és azokkal játszik.

F Az egyik játékos a meleg színeket fogja 
irányítani (piros és sárga), a másik pedig a hideg 
színeket (zöld és kék). Ha első színükből elfogyná-
nak a hajók vagy a polgárok, elkezdhetik használni a 
második színüket. A játékosoknak azonban továbbra 
is csak 5 akciókorongjuk lehet, és nem 10.

FA sorrend meghatározásnál döntetlen esetén 
nincs második fogadás. A játékosok sorrendje 
változatlan marad.

VARIÁNSOK
A következő játékvariánsok különböző játékélményeket 
biztosítanak. A játékot akár több variáns kombinálásával 
is változatosabbá tehetjük.

KIINDULÓ SIVATAG
Használjátok a sivatagi falut kezdő 
régióként. A játékosok hajó nélkül kezdik 
a játékot. Minden játékos 2 polgárral 
kezd a sivatagi régión. Mivel a sivatag
régión 5 kunyhó van, a felesleges munká-

sok jelzője         az 5-ös mezőn fog kezdeni. A 0. fordulót 
a rendes tengeri lapkás kezdés szabályai alapján játsszuk le. 
Az első lapka lehelyezése után minden játékos átmoz-
gatja egyik polgárát az újonnan felfedezett régióra. A 
játék többi része a hagyományos módon folytatódik.

BARÁTOK KÖZT 
NINCSENEK TITKOK
A játékosok a játék elején nem húznak 
céllapkákat. A pakliból eltávolítjuk a 
Szeparatista és a Pacifista kártyákat. 
Fordítsunk fel annyi célkártyát, 
ahány játékos van. A játék idejére 
ezeket a játékosok számára látható 
helyen hagyjuk. Ezek a kártyák mu-
tatják az összes játékosra vonatkozó 
játék végi és győzelmi feltételeket. 
Lényegében úgy működnek, mint 
az iránykártyák. Ebben a variánsban 
ne használjuk az iránykártyákat.

Templom iránykártya Vas célkártya Fejlődés célkártya Templom célkártya Szeparatista célkártya
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TÖBB IRÁNYÍTÁS
A játék elején két iránykártyát 
fordítsunk fel.

TÖBB FŰSZER
A játék elején minden játékos két célkártyát húz, 
az egyiket megtartja, a másikat pedig eldobja.

IRÁNY 
VÁLASZTÁSA
A 0. forduló elején, mielőtt a játékosok megkapnák 3 lap-
kájukat, közösen megbeszélhetik, hogy melyik iránykár-
tyát szeretnék használni.

JÓTEVŐ
Használjátok a Jótevő iránykártyáját, 
és húzzatok egy második iránykártyát 
a pakliból. A Szeparatista és a Pacifista 
kártyákat távolítsátok el a célkártyák pakli-
jából. Ezt a variánst akkor válasszátok,
 ha csökkenteni szeretnétek a függetlenségi háború kitörésének 
lehetőségét. A játékosok továbbra is húznak célkártyákat. 
Ezt a variánst két fős játékhoz ajánljuk.

KÁRTYÁK JEGYZÉKE

Amfiteátrum
Kapsz 2ƒ - t a bankból és mozgasd 
vissza 1-gyel a lázadásjelzőt      .

Érsek
A szigetvilágban található templomok 
száma alapján mozgassuk vissza a lázadás-
jelzőt      :

0-2 templom: a jelzőt 1 mozgassuk vissza

3-4 templom: a jelzőt 2 mozgassuk vissza

5 vagy több templom: a jelzőt 3 mozgassuk vissza

Barbár
Az érme a zsákmányolt nyersanyagokon 
marad a játék végéig, mely azt jelenti, 
hogy azokat nem lehet többet learatni.
Megjegyzés: A városok nem védenek meg a 
barbártól.

Katedrális
A katedrális megépítéséhez 
legalább egy templommal kell

rendelkeznünk. Fizessünk be 3 követ és 2 akciókoron-
got. Mozgassuk vissza a lázadásjelzőt      1-gyel minden 
templom után, mely a szigetvilágban található. A kated-
rális a játék végén 2 GyP-t hoz tulajdonosának.

Kolosszus
Fizessünk be 3 vasat és 1 akciókoron-
got. Mozgassuk vissza a felesleges

munkások jelzőjét       1-gyel. A Kolosszus a játék 
végén 1GyP-t hoz a tulajdonosának.

Vándorlás
Mozgassuk vissza a felesleges munká-
sok jelzőjét      1-gyel minden kikötő 
után, mely a szigetvilágban található.

Exportőr / 
Kereskedő

Egy árát az a sor határozza 
meg, amelybe helyeztük, vagy

ahonnan elvettük, ahogy a rendes kereskedelmi ak-
cióknál is.

A papság ajándéka
1. opció: adjunk be egy egzotikus 
gyümölcsöt a bankba és a lázadásjelzőt

    mozgassuk vissza 1-gyel, VAGY:
2. opció: adjunk be egy egzotikus gyümölcsöt és egy marhát 
a bankba és a lázadásjelzőt      mozgassuk vissza 2-vel.

Nagy Világítótorony
Nagy Világítótorony megépítéséhez 
legalább egy kikötővel kell rendel-

keznünk. Fizessünk be 1 vasat, 2 követ és 1 akcióko-
rongot. Minden játékos helyez egy hajót az összes régió-
ba, ahol irányít egy kikötőt. A Nagy Világítótorony a 
játék végén 1 GyP-t hoz a tulajdonosának.

Fejvadász /
Kutató
Az 5  felfordított kártyán 
ne vegyük figyelembe a 
vörössel jelölt területeket.

Ha azonban a  6. felfordított kártyán jelenik meg egy vörössel 
jelölt terület a pakli tetején, azt azonnal hajtsuk végre.

Kalóz
A megsemmisített hajó visszakerül a 
játékos készletébe, és azt később újra meg 
lehet építeni.

Pápa
Mozgassuk vissza a lázadásjelzőt    1-
gyel minden templom után, mely a 
szigetvilágban található. A Pápa a játék 
végén 1 GyP-t hoz a tulajdonosának.

Piramis
Fizessünk be 5 követ és 2 akcióko-
rongot. Mozgassuk a lázadásjelzőt

2-vel előre. A Piramis a játék végén 2 GyP-t hoz a tulaj-
donosának.

Toborzó
A munkás toborzás költségét a felesleges 
munkások táblája (IV) határozza meg, 
ahogy a rendes toborzási akció során is.

Tolvaj
Ha a célba vett játékosnak csak egy nyersanyaga 
van, azt az egyik kezébe helyezi, a másikat 
pedig üresen hagyja. Ha egy sincs, fel kell 
emelnie a paravánját, hogy ezt bebizonyítsa.
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KÉSZÍTŐK

KÖSZÖNJÜK!
Nagyon hálásak vagyunk mindazoknak a játéktesztelőknek, 
akik egészen a kezdetektől végigkísérték az Archipelago 
fejlődését és hozzájárultak ahhoz. Annyian vagytok, hogy 
lehetetlen lenne itt listába foglalni! Köszönjük mindenkinek!

Köszönet a grafikusoknak: Vincent Boulangernek, 
Ismaëlnek és Chris Quilliamsnek, akik tehetségükkel és 
szenvedélyükkel adtak életet a projektnek.

Köszönet a kiváló német fordítónknak és Dungeon 
Twister bajnokunknak: Saskia ’Puk’ Ruth-nak.

Köszönet a szabályok szorgalmas lektorainak: Cecilia 
Moureynek, Alexandre Figuière-nek, Fabrice Wielsnek 
(Sherinford), Xavier Saissynek, Eric Franklinnek, Olivier

Grassininek, Henri Bendelacnak, Vesna Sixnek, Christian 
Senksisnek.

Köszönet Mopsnak, Phalnak és Guidonak a Tric Trac-
től, valamint olvasóinak a támogatásukért és rajongásukért.

Köszönet Stefan Blessingnek a Ludofacttól hatékony-
ságáért és barátságosságáért. Köszönet a támogatásért 
Lèonidas Vesperininek a Ravage-tól.

Köszönet Stèphane Burgundernek és az ő síelő/játszó hét-
végéinek Valmeinierben, ahol az Archipelago nagyrészt szüle-
tett, fejlődött és a síelő játékosok által tesztelésre került. ;)

Köszönet neked olvasó, aki ezt még mindig olvasod… 
De jobb, ha most indulsz játszani! Egy felfedezésre 
váró szigetvilág vár rád…

Az Archipelago legújabb 
frissítései és egyéb játékok:

www.ludically.com
email: contact@ludically.com18
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a játékban lévő összes 
város száma: 2 fős játék 
esetén 5 város, 3 fős 
játék esetén 6, stb.

a játékban lévő összes 
kikötő száma: 2 fős 
játék esetén 5 kikötő, 3
fős játék esetén 6, stb.

a játékban lévő összes 
piac száma: 2 fős játék 
esetén 5 piac, 3 fős 
játék esetén 6, stb.

3 bármilyen nyersanyag 
elfogy a bankból

a játékban lévő karakter- 
és fejlődéskártya száma: 2
fős játék esetén 12, 3 fős 
játék esetén 16, stb

a játékban lévő összes 
templom száma: 2 fős 
játék esetén 5, 3 fős 
játék esetén 6, stb.

a felfedező jelzők 
mindhárom kupaca 
elfogy

a játékban lévő összes 
hajó száma: 2 fős játék 
esetén 6 hajó, 3 fős 
játék esetén 8, stb.

a felesleges munkások 
jelzője     magasabban 
áll, mint 21

a bankból elfogy a pénz

a játékosok paravánja 
mögött lévő felfedező 
jelzők száma

a játékosok paravánja 
mögött lévő pénz 
összege

a játékosok által 
irányított temp-
lomok száma

a játékosok által 
irányított kikötők 
száma

Minden játékos összead-
ja az összes hal nyers-
anyagot azokban a 
régiókban, ahol ő irányít-
ja a várost.

Minden játékos össze-
adja az összes egzotikus 
gyümölcs nyersanyagot 
azokban a régiókban, 
ahol ő irányítja a várost.

a játékosok által 
irányított karakter-
kártyák száma

a játékosok által 
irányított fejlődés-
kártyák száma

Pacifista: Ha a lakosság-
jelző      és a lázadásjelző

helyzete között a 
különbség több mint 10, 
a Pacifista 3 GyP-t kap.

Szeparatista: Ha a 
lázadásjelző    túlhalad 
a lakosságjelzőn    , a 
Szeparatista egyedül 
győz.
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version: 1

A HOSSZÚ JÁTÉK 
CÉLKÁRTYÁI
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2 bármilyen nyers-
anyag elfogy a bankból

a játékban lévő összes fej-
lődéskártya száma: 2 fős 
játék esetén 4 kártya, 3
fős játék esetén 5, stb.

a játékban lévő összes 
karakterkártya száma: 2
fős játék esetén 5 kártya, 
3 fős játék esetén 8, stb.

a felfedező jelzők 
mindhárom kupaca 
elfogy

a felfedező jelzőkből 
2 kupac elfogy

a játékban lévő összes 
templom száma: 2 fős 
játék esetén 2 templom, 
3 fős játék esetén 3, 
stb.

a játékban lévő összes 
karakterkártya száma: 2
fős játék esetén 4 kártya, 
3 fős játék esetén 5, stb.

a játékban lévő összes 
piac száma: 2 fős játék 
esetén 3 piac, 3 fős játék 
esetén 4, stb.

a játékban lévő összes 
piac száma: 2 fős játék 
esetén 4 piac, 3 fős 
játék esetén 5, stb.

a játékban lévő összes 
templom száma: 2 fős 
játék esetén 4 temp-
lom, 3 fős játék esetén 
5, stb.

a játékban lévő összes 
város száma: 2 fős játék 
esetén 4 város, 3 fős 
játék esetén 5, stb.

A lakosságjelző     eléri 
vagy meghaladja: 2
játékos esetén a 15
polgárt, 3 játékos ese-
tén a 27-et, stb.

a játékban lévő összes 
város száma: 2 fős játék 
esetén 3 város, 3 fős 
játék esetén 4, stb.

a játékban lévő összes 
kikötők száma: 2 fős 
játék esetén 3 kikötő, 3
fős játék esetén 4, stb.

A lakosságjelző    eléri 
vagy meghaladja: 3 játékos 
esetén a 22 polgárt, stb.
(Kétfős játékban nem 
használjuk.)

a felfedező jelzők 
mindhárom kupaca 
elfogy

a játékban lévő összes 
kikötő száma: 2 fős 
játék esetén 4 kikötő, 3
fős játék esetén 5, stb.

a játékban lévő összes 
fejlődéskártya száma: 
2 fős játék esetén 5
kártya, 3 fős játék ese-
tén 8, stb.

3 bármilyen 
nyersanyag elfogy 
a bankból

a bankból elfogy a pénz

a játékosok által 
irányított temp-
lomok száma

a játékosok által 
irányított piacok 
száma

a játékosok paravánja 
mögött lévő hal nyers-
anyagok száma

Minden játékos össze-
adja az összes vas 
nyersanyagot azok-
ban a régiókban, ahol 
ő irányítja a várost.

a játékosok para-
vánja mögött lévő 
pénz összege

a játékosok által 
irányított karakter-
kártyák száma

a játékosok paravánja 
mögött lévő felfedező 
jelzők száma

a játékosok paravánja 
mögött lévő vas nyers-
anyagok száma

Minden játékos össze-adja 
az összes fa nyersanyagot 
azokban a régiókban, ahol 
ő irányítja a várost.

a játékosok által irányí-
tott karakter- és fej-
lődéskártyák száma

a játékosok paravánja 
mögött lévő felfedező 
jelzők száma

a játékosok által 
irányított kikötők 
és piacok száma

a játékosok által 
irányított kikötők 
száma

a játékosok által 
irányított fejlődés-
kártyák száma

Pacifista: Ha a lakosság-
jelző     és a lázadásjelző

helyzete között a 
különbség több mint 15, 
a Pacifista 3 GyP-t kap.

Szeparatista: Ha a 
lázadásjelző    túlhalad 
a lakosságjelzőn   , a 
Szeparatista egyedül 
győz.

a játékosok által 
irányított temp-
lomok száma

a játékosok para-
vánja mögött lévő 
pénz összege

Pacifista: Ha a lakosság-
jelző     és a lázadásjelző

helyzete között a 
különbség több mint 12, 
a Pacifista 3 GyP-t kap.

Szeparatista: Ha a 
lázadásjelző     túlha-
lad a lakosságjelzőn     , 
a Szeparatista egyedül 
győz.
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A RÖVID JÁTÉK 
CÉLKÁRTYÁI

A KÖZEPES JÁTÉK 
CÉLKÁRTYÁI
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