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Bretagne

Játék menete (5 teljes évet kell játszani, alább az évek 5 fázisa A-E)

A. Erőforrások feltöltése

1. Pointivy 2. sorának sorrendjében minden játékos választ egy bárkát és az annak megfelelő 
sorrendszámra átteszi a lapos hengerét => kap mérnököket és pénzt!

2. (első körben nincs) a kikötőkben lévő munkások után erőforrásokat kapsz (ha 3 világítótorony meg 
van építve egy régióban, akkor a kikötő lapot át kell fordítani a másik oldalára és azt hozza)

3. tégy Bresztre mérnököket (3x1 felős ill. 2x2 alsó) ill. a 4 féle nyersanyagből 3-3-at

4. húzz egy termelési kártyát és a rajta mutatott számoknak megfelelő nyersnyagagokat tedd 
Quimperre (van 3x ill. 5x lap is)

5. (első körben nincs) töltsd fel az építési lapokat (mindhárom sort)

6. (első körben nincs) dobd el az érvényes időjárás lapot (bal) és tedd át a jobb oldali pakli tetején lévő
lapot a helyére valamint fordítsd meg egy lapot (következő év)    

B. Nyersanyag szerzés

- bárkák feltöltése nyersanyagokkal 

- a sorrendnek megfelelően megyünk körbe-körbe, elsőként az egyes lap tulajdonosa

- nyersnyagokat Quimperről kell levenni és csak a legfelső bárkára lehet tenni mindig

- csak egyforma nyersanyagot lehet választani egy bárkára, lehet ugyanazt választani 
többször is

- addig megyünk körbe míg vagy el nem fogy a nyersanyag v tele vannak a bárkák

- egy bárkát csak 1x lehet tölteni, azaz pl. ha 3 hely van és csak 2 nyersanyag, a 3. hely üres 
marad

C. Akciók 

körbe körbe, az egyes bárka tulajdonosa kezd és addig megy a fázis míg mindenki passzol

1. Építés

1.1 végy meg egy építési lapkát, a szükséges nyersanyagokat fizesd a készletbe hozzá

1.2 minden vásárláskor kapsz bónuszt, mely Quimper és Poitivity között látható 

(kapsz pénzt ill. felszerelés kártyát), annyit amennyi nyersanyagot költöttél 



1.3 építsd be a lapkát megfordítva egy világítótórony legalsó szintjére

1.4 az építés nyersanyagba kerül, a szükséges nyersanyagokat lásd a világítótorony lapon 
ill.      ! ha nem a legalsó szintre építesz minden esetben szükséges lesz egy fa is

1.5  szükséges az építéshez mérnök is, a mérnökök számát a segédtábla mutatja , mely  az 
időjárástól függő (egyre több) 

figyelj: 3. bárka tulajdonosa 1-el kevesebb mérnőkkel dolgozhat (min. 1)       

1.6 ha a világítótornyon van pénz, azt elveheted

1.7  annyi munkást kell feltenned, ahány nyersanyagot költöttél a lépésedben (azaz vásárlás + 
építés), ha nincs annyid, akkor annyit amennyi van

1.8 ha fehér vagy piros világítótornyot építesz viharos időben 1 munkásod megsérül és 
visszakerül a dobozba (lásd segédtábla)

1.9 el kell döntened, hogy a munkásiadat fenn hagyod a táblán (ott dekkolnak míg teljesen kész
nem lesz a világítótorony) vagy visszaveszed magadhoz 2GYP-ért (viszont az értékelésben 
nem vesz már ugye részt)

2. Kereskedés

helyek: Brest és Lorient

- mindkét helyen kereskedhetsz akár egy körben! de nem kombinálhatod a lépésedet

- minden akciódhoz fel kell használnod egy munkást -> oda kell tenned a sor mellé

- minden sort egy évben csak egyszer használhatsz, de egy városban akár az összes lehetőséget 
kihasználhatod

- ha Brestnél eladsz nyersanyagot, nem a táblára kerül hanem a készletbe

- Bresztnél annyi nyersanyag ill. mérnök van, amennyit felhelyeztünk a pályára, míg Lorientnél a 
készlet korlátlan

3. Passzolás

passzolás után már nem léphetsz többet

3.1 lapos hengeredet Pointivy-nél tedd az alsó sor llegelső elérhető helyére (első passz, 1.)

alábbiakat lehet akkor is, ha mindenki passzolt már

3.2 max. 3 nyersanyagod lehet, többit vissza kell tenned (de pénz nem korlátozott!)

3.3 tedd vissza a bárka lapot és az összes mérnököt

3.4 vedd vissza a munkásaidat Brestről ill. Lorientről, de máshonna ne! (pl. kikötő)

D. Világítótorony értékelés

minden elkészült! világítótorony értékelésre kerül (Lorinet mellettitől kezdve) 3 féle módon



a. Kártyák (GYP)

sorrend: minden egyes világítótoronyban a munkások száma szerint, a legtöbbtől a 
legkevesebbig; döntetlen esetén aki az alsóbb szinten van, az van előbb

- egyszerre kell kijátszanod az összes kártyát amit akarsz, azaz mindenki csak 1x van soron

- 1 lap kijátszásáért 1 munkást le kell venned a készletedbe!

- GYP-ok számát lásd a kártyákon (pl. az első berendezés egy piros világítótoronyban 6GYP)

- minden következő ugyanolyan lap 1 GYP-al kevesebbet ér

b. Kikötők (nyersanyag további években)

sorrend: ahogy fentebb, megmaradt munkások száma alapján 

- mindenki max. 1 munkást áttehet a világítótorony legmagasabb épületéből egy kikötőbe 
azonos régióba

- a kikötőben az első munkás elhelyezése ingyenes, majd minden további annyi pénzbe kerül, 
amennyi munkás már ott van (bárkié)

- 1 kikötőben mindenki csak 1 munkással rendelkezhet

- a munkások a kikötőkben a következő körtől bónuszt hoznak 

c. Munkások (az első GYP)

sorrend: ahogy fentebb, megmaradt munkások száma alpján 

- aki a legtöbb munkással bír kapja a pontot: kék 3, fehér 5, piros 7 GYP

- plusz mindenki minden munkása után 1 GYP-ot kap 

E. év vége

befejezett világítótornyokról:

1. minden kijátszott felszerelés kártya eldobásra kerül 

2. minden mérnök a világítótornyokról a készletbe kerül

3. minden munkás visszakerül a játékosokhoz a raktárba

4. minden épület lapka a saját kupacának aljára kerül vissza

5. a világítótorony lap megfordításra kerül a megépített oldalára

építés alatti világítotoronyról:

1. minden mérnök a világítótornyokról a készletbe kerül

2. ha egy világítótornyon nincs mérnök, tegyél rá egy pénzt

3. minden épület és munkás a helyén marad!



F .  végső pontozás

1. Pontivy-nél lévő helyek: 1. 4GYP, 2. 2 GYP, 3. 1GYP, 4. 0 GYP

2. munkások a kikötőkben: 4GY ha egy munkás egyedül van egy kikötőben, 2GYP ha 2 munkás van ill. 
1GYP, ha 3 vagy 4 munkás van

3. minden 3 pénz után 1 GYP

4. nyersanyagok és a kártyák nem érnek pontot, így azokat célszerű a végén eladni/elcserélni

5. döntetlen esetén az nyer, aki előbb van Pontivy-nél

Set up

1. játékosok kapnak 8 kockát, a raktár lapot a színükben (maradék 6 a készletben marad)

2. lapos henger a játékosok színében a pontozósáv nullására

3. véletlenszerűen tedd fel a játékosok másik lapos hengereit Pointivy-be a második sorra!

4. tedd fel a viágítótornyokat (épülő oldallal) színük szerint passzolva a táblához (alternatíva: történelmi 
scenário 1-15-ig tedd fel a számokat növekvő sorrendben, déli rész jobb oldalról kezdve)

5. tégy mind a 8 helyre 1-1 kikötő lapkát véletlenszerűen a normál oldalával felfelé – 3 nem fog kelleni 
(háttérszínük szerint 3 féle van, mely a tábla régióihoz illeszkedik, ennek megfelelően kell letenni)

6. időjárás kártyákból egyet végy ki, a paklit tedd a jobb oldalra és egyet fordíts fel a folyó évre, tedd balra és a
pakli legfelső lapját is fordítsd meg, ez lesz a következő év időjárása

7. az épület lapkákat szedd szét 3 részre (1-2-3) aklak van rajta és tedd a táblán a helyükre ill. legfelső 4-et 
tedd ki jobbra a készletüktől a táblára

8. többi játékelemet tedd a pálya mellé, mint felszerelés kártyák, mérnökök, nyersanyagok, pénz, bárka lapok


