
Gil d’Orey játéka
2-4 játékos részére; játékidő kb. 60-90 perc; 8 éves kortól

Ez a játék inspirációját azon rendkívüli fér�ak tetteiből meríti,
akik a 15. század végén Európa legnyugatibb csücskéből kiha-
józtak az ismeretlenbe. Ekkortájt még úgy gondolták, hogy a
világ lapos, a navigációs eszközeik kezdetlegesek voltak, de a
portugálok mégis nekivágtak, hogy új földrészeket fedezzenek
fel - hogy a régi romjain egy új világot teremtsenek.

Ekkoriban minden hajónak, amely hosszú útja végén megérke-
zett Lisszabon kikötőjébe, Vintena de Pimentát, vagyis borsadót 
kellett �zetnie. Ebből épült a Santa Maria de Belém-negyedben
a hieronimiták (Szent Jeromos rendjének) impozáns kolostora.

SZABÁLYOK
1. Bevezető

Az épület ma a világörökség része, és egyben örök szimbóluma
annak az időszaknak, amikor a portugálok, egyedül hajóstudá-
sukban bizakodva, felülmúlták önnön lehetőségeiket és beírták
a nevüket a történelemkönyvekbe. A játék csupán szerény fő-
hajtás nagyságuk előtt. Ti, játékosok, ti próbára meritek tenni
magatokat a Jóreménység-fok viharaiban?

Olvassátok át a szabályt, de ne féljetek, ha nem sikerült min-
dent megjegyeznetek. Nem is kell. Rakjátok ki a játéktáblát az
asztal közepére, nézzétek át a szabályfüzet ábráit. Kezdjetek el
játszani, miként az ismertetlen tartó hajósok, és ha valami új
kérdés merül fel, nézzetek utána a szabálykönyvben. 

Jó szelet!
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Árukockák
32 kocka, minden
színben 4. Valami-
féle értékes árut,
fűszert jelképeznek.

3. Tartozékok

A játékosok tartozékai

Emlékművek
80 emlékmű van, minden játékosszínben 20.

Játékosjelzők
4 ilyen jelző van, minden játékosszínben 1.
Ezek jelölik a játéksorrendet. 

Pontkorongok
4 ilyen pontkorong van, minden játékos-
színben 1. Ezek mozognak a játéktábla felső
és alsó részén a pontsávon, jelölve, hogy 
kinek hány győzelmi pontja van.

Játékostáblák
Négy ilyen tábla van, minden 
játékosnak egy. 

Karavellák 
Ezekkel mozogtok a játéktáblán. Mindenegyik 
bábu egy egész �ottát jelképez, de az egyszerűség
kedvéért a szabályban csak “hajó” a nevük.

Közös tartozékok

csilipaprika        brazílfa     elefántcsont          bors

     fahéj            selyem              ezüst      szerencsendió

2. A játék célja
Az győz, aki közületek a legtöbb győzelmi pontot (GyP) gyűjti
össze. Győzelmi pontot háromféleképpen szerezhettek: felfedezé-
sek révén, kereskedéssel, vagy pedig a hieronimiták kolostorának
felépítése útján. A játék azzal a fordulóval ér véget, amelyben 
megveszitek az utolsó kolostorlapkát (vagyis még mind sorra
kerültök ebben a fordulóban).

Szélkártyák
86 ilyen kártya van.

Kolostorlapkák
A lapkák a hieronimiták épülő kolostorát
jelképezik.

Dobókocka
Egyetlen hatoldalú
dobókocka.

Hajótöréskorongok
8 fekete korong, ezekkel kell jelölni a játékostáblákon
az elsüllyedt hajókat.

Navigációkorongok
(Pont úgy néznek ki, mint a pontkorongok.)
48 ilyen korong van, minden játékosszínben 12.
Ezeknek a helye a játékostáblákon van.

Célkártyák
32 ilyen kártya van.

A PORTUGÁL FELFEDEZŐK
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4. Előkészületek
Mind válasszatok magatoknak egy színt és rakjátok le hajótokat 
Lisszabon hexájára (sárga keret jelöli). Vegyétek magatok elé a játé-
kostáblátokat, ez jelképezi majd a �ottátokat, ezek látjátok, hány
hajó alkotja a �ottátokat és milyen állapotban vannak. Rakjatok le 
a táblátokra 10-et navigációkorongjaitókból: kilencet a Krisztus-
rend keresztjeire, és még egyet alul a 4-es (fehér) hajóra annak jel-
zésére, hogy az nincs használatban. A 32 célkártyát válogassátok
szét két 16 lapos paklira. Az elsőben legyenek a nyugati félgömb
célkikötői, valamint a Jóreménység-fok (Cabo de Boa Esperança)
és Mozambik (Moçambique); a másikban a keleti félgömb többi
célkikötője.

Rakjátok ide a kolostorlapkákat; hogy pontosan
mennyit, az attól függ, hányan játszotok:
 · 2 játékos: 1-es, 2-es és 3-as lapka
 · 3 játékos: 1-es, 2-es, 3-as és 4-es lapka
 · 4 játékos: mind az öt lapka

Rakjátok pontkorong-
otokat a pontsáv 0-s
mezőjére.

Fontos: Amikor győ-
zelmi pontokat kap-
tok, ezeket azonnal
lépjétek le a pont-
sávon.

A hajótokat ide rak-
játok le, Lisszabon
hexájára (sárga keret-
tel jelölve).

A szélkártyák paklija
itt legyen, képpel
lefelé lerakva.

Mielőtt eldöntenétek
a játéksorrendet (6.
fejezet), véletlenszerű
sorrendben rakjátok le
ide a játékosjelzőite-
ket. 

5. A játék menete
A játék fordulókból áll, és minden fordulóban mind sorra kerültök
egyszer (ennek a neve a játékos köre). Saját körötökben hajózhattok,
kereskedhettek, felfedezhettek.

Az előkészületek végén így kell
kinéznie egy játékostáblának.

Mindkét paklit külön-külön jól keverjétek meg, majd mind a kettő-
ből osszatok ki 4-4 lapot minden játékosnak. Ha csak ketten vagy
hárman játszotok, a megmaradt célkártyákat rakjátok vissza a doboz-
ba anélkül, hogy megnéznétek azokat.

A PORTUGÁL FELFEDEZŐK
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Az alábbi képeken látható, hogy hogyan változhat
meg a játéksorrend. A játék elején (mielőtt még 
bárki sorra került volna) a zöld játékos eldönti, 
akar-e licitálni a játéksorrendre. (1. ábra)

De ő nem akarja egy navigációjelzőjét sem elpa-
zarolni, így passzol, miként a sárga játékos is. A
A vörös játékos viszont nem akar hátul lenni, így
ő egy korongját elhasználja.

A kék játékos végképp nem akar hátul lenni, ő
két korongját használja el. A zöld és a sárga játé-
kos továbbra is passzol, a piros játékos viszont
mindenképp kezdőjátékos szeretne lenni, ezért
elhasználja még két navigációkorongját. A kék
játékos feladja és passzol. (A 4. és 5. ábrán lát-
ható a kék és a piros játékos játékostáblája jelen
pillanatban.)

A zöld és a sárga játékos újra csak passzol. Még
egyszer mindenki megváltoztathatná döntését,
de nem teszi senki sem.

A játékosok most átrakják jelzőiket (l. 2. ábra)
licitsorrendben (akik nem licitáltak, azok relatív
sorrendje nem változik), és a forduló további
részének már az új játéksorrenddel veselkednek
neki. (l. 3. ábra)

4. és 5. ábra: A kék, 
illetve a piros játékos 
játékostáblája a licit
végén (a táblák bal
szélén láthatók az
elhasznált navigáció-
korongok).

3. ábra: A forduló továb-
bi részé már az új játék-
sorrend szerint zajlik
majd. A piros játékosnak
már elhasználta három,
a kék játékos pedig két
navigációkorongját.

2. ábra: A licit befejezté-
vel megváltozik a játékos-
jelzők sorrendje.

1. ábra: Az előkészületek
során véletlen sorrendben
le lettek rakva a játékos-
jelzők.

6. A játéksorrend meghatározása
Minden forduló elején navigációkorongjaitok elhasználásával 
megváltoztathatjátok a játéksorrendet. Az elhasználás csak annyit
jelent,h hogy a korongot alsó állásából a felsőbe csúsztatjátok át
(l. a 3. és a 4. ábrán), és ezzel azokat erre a fordulóra elveszítitek.
A már elhasznált navigációkorongotokat nem használhatjátok
újra ebben a fordulóban - kivéve, ha szélkártya révén visszakap-
játok.

Először a kezdőjátékos dönti el, elhasználja-e egy vagy több na-
vigációkorongját, majd a második játékos, és így tovább, míg
már senki sem akar több kockázatot vállalni. Aki licitál, annak
mindig többet kell licitálnia, mint amennyi az előző licit volt.

Bárki passzolhat, nem kötelező navigációkorongot, -korongokat
elhasználni. Aki passzol, az utóbb beszállhat a licitbe, ha újra
sorra kerül. 

Ha senki se licitál, a játéksorrend nem változik.

Akié a legnagyobb licit (a legtöbb navigációkorongját használta
el), az játékosjelzőjét lerakja egy tetszőleges helyre - általában az
első helyre, hogy ő legyen a kezdőjátékos, de ez nem kötelező.
Ezután a második legnagyobb licit tulajdonosa rakja le saját 
játékosjelzőjét, majd sorra a többiek.

Az első fordulóban - és csak ekkor - a játéksorrend meghatáro-
zása után szélkártyákat húztok:

kezdőjátékos: 4 szélkártya
2. játékos: 5 szélkártya
3. játékos: 6 szélkártya
4. játékos: 7 szélkártya

Fontos! Csak az 1. fordulóban kerül
sor székártyák kiosztására!

A 2. és a további fordulókban saját köre 
végén minden játékos annyi szélkártyát

húz, hogy a kezében 5 szélkártya 
legyen.

Ezeket csak a következő fordulóban
használhatja majd fel.

A PORTUGÁL FELFEDEZŐK
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7. A játéktábla
A játéktáblán az óceánok mezőkre (jórészt hexákra) vannak osztva. A hajóitok ezeken
a hexákon lépkedve szelik a hullámokat.

A kék szimbólum
azt jelzi, hogy itt át-
haladva szélkártyát
kell kijátszani.

Erről a táblázatról
olvasható le, hogy az
egyes áruk hány győ-
zelmi pontot érnek.

Nyolc olyan kikötő
van, ahol árut szerez-
hettek; ezeket színük
is megkülönbözteti a
többitől, és az áru-
kocka rajza is, amely
az adott kikötőben
beszerezhető. Ez itt
például Tanegasima
kikötője Japánban,
ahol ezüstöt (kék
árukockát) szerezhet-
tek. (l. a 11. fejezet-
ben)

A kalózszimbólumos
hexákon áthaladni 
pluszköltséggel jár. 
(l. a 8. fejezetben)

Az összes kikötő, ahol 
nincs felvehető áru, azonos
színű, csak a nevük és a 
felfedezésük ideje van fel-
tüntetve. 

Az egyik mezőn a 
szélkártyák paklija
van (képpel lefelé), a
másikon az eldobott
szélkártyák paklija
(képpel felfelé).

Viharban eszerint a
szélrózsa szerint űzik
a szelek �ottátokat. 
(l. a 10. fejezetben)

A piros szimbólum 
azt jelzi, hogy itt át-
haladva dobni kell a
kockával. (l. a 8. feje-
zetben)

A két félgömböt
elválasztó vonal 
(l. a 10. fejezet-
ben)

A világoskék részek
erős áramlatokat, 
uralkodó szélirányt
jelölnek. 
A nyíl az áramlat
/szél irányát mutatja. 

Az áramlat/szélirány
végét egy apró pont
jelöli. 

(l. a 11. fejezetben) 

A PORTUGÁL FELFEDEZŐK
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8. Tengerek, szelek, kalózok

Az óceánok mezőkre (általában hexákra) vannak osztva, ezeket
a szárazföld, illetve fehér vonalak határolják. Néhány mezőn 
szimbólumok is láthatók. Kikötőnél annak pontos helyét (mező-
jét) a kör jelöli a számmal, és nem a téglaplap a kikötő nevével.

Ezeken a mezőkön
áramlat/uralkodó szél-
riány van, és a nyilak
jelzik ennek irányát.

Esemény (kék)
Ilyen mezőn a �otta tulajdonosának a kezé-
ben lévő szélkártyák közül ki kell játszania
egyet. (A szélkártyákat l. a 9. oldalon.)

A hajók mindig a szomszédos mezőkre mozognak át.
A hajók nem mehetnek át olyan szomszédos mezőre, ahol a két
mező között nincs tengeri átjáró, csak szárazföld.

Itt, Lisszabonban 
kezditek a játékot, a 
Krisztus-rend kereszt-
jével megjelölt mezőn
(ennek ráadásul nem
fehér, hanem sárga a
kerete).

A piros nyilak tiltott mozgásokat jelölnek, a zöld nyilak viszont lehetséges
mozgásokat.

A pirossal jelölt mező-
kön kikötők találha-
tók.

Az áramlatokat, illetve az uralkodó szélirányt követő mozgásnak
nincs költsége, és a játékos annyi mezőt mozoghat így, amennyit
csak akar.

Ha valaki a nyilaktól eltérő irányban szeretné mozgatni hajóját
(vagy olyan mezőkön, ahol nincsenek nyilak), minden ilyen
mezőért/mozgásért el kell használnia 1 navigációkorongot (l. a
7. oldalon). Ilyenkor játékostábláján egy korongját az alsó körről
a felső, üres körre csúsztatja. Navigációorongjaitokat mindig
balról jobbra kell elhasználnotok.

Kalózok
Amikor egy hajó kalózos mezőn halad ke-
resztül, plusz egy navigációkorongot kell
a mozgásért elhasználni.

Hajók azonos mezőn
Egy mezőn bárhány hajó lehet.

Hajózás közben a �ották áthaladhatnak olyan mezőkön,
              ahol különféle szimbólumok találhatók.

A PORTUGÁL FELFEDEZŐK
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A sárga hajó mozgásához egy navigációkorongot
sem kellett elhasználni, hiszen végig az áramlat-
tal/széllel haladt, a nyilak irányába. Ami viszont
a piros hajót illeti, annak mozgása során el 
kellett használnia 2 navigációkorongot, még-
hozzá egyet-egyet a piros karikákkal jelzett 
pontokon.

A piros játékos játékos-
táblája így néz ki azután,
hogy �ottája megkerülte
Afrikát a Jóreménység
fokánál. Amikor egy 
piros szimbólumos 
mezőn haladt át, a játé-
kosnak dobnia kellett a
dobókockával. Az eredmény 1-es volt, így egy karavellája elsüllyedt. Az 1-es
hajójára rakta le a hajótöréskorongot. Ha majd visszatér Lisszabonba, az
elsüllyedt hajóját nyomban visszakapja.

Esemény (piros)
Itt nem kerül sor szélkártya kijátszására, hanem
dobni kell a piros dobókockával. Ha egy üres 
oldal az eredmény, a �otta különösebb károk 
nélkül átvészelte az itteni viharokat. Ha viszont
az eredmény 1-es oldal, a �otta karavellái közül
egy zátonyra futott. Ekkor a játékostábla alsó részén az egyik
hajóikonra egy fekete korongot kell rakni - a �otta az adott két
árufajtát többé nem szállíthatja. Ha ilyen árukból volt a �otta
rakterében, ezek az áruk elvesznek.

A sárg hajó két mezőt
mozog. Ehhez 3 na-
vigációkorongot kell
elhasználni, mivel 
két mezőn halad ke-
resztül úgy, hogy se
áramlat, se szél nem
segíti, valamint az
egyik mezőn kalóz-
szimbólum is talál-
ható.

A piros hajó is két mezőt mozog, de ehhez csak
1 navigációkorongot kell elhasználni. Végig
egy áramlatot/szelet követ, a nyilak irányában,
így emiatt nem kell egy korongot sem elhasz-
nálni; azonban ez a hajó is áthalad egy kalóz-
szimbólumos mezőn, ami egy navigációkorong
elhasználását követeli meg.

A PORTUGÁL FELFEDEZŐK
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9. Felfedezések
A játéktáblán nagyjából 32 kikötő talál-
ható. Amikor egy hajó kikötős mezőre
lép, a hajója befut az adott kikötőbe.
Aki először érkezik egy adott kikőtbe,
felfedezi azt, és enenk
jelölésére lerakja a kikötő karikájára 
egy emlékművét, valamint annyi győ-
zelmi pontot kap, amilyen szám látha-
tó az adott kikötő körén. 
A kikötőbe utóbb másik is megérkez-
hetnek, de ők már nem állítanak ott 
emlékművet, nem kapnak a felfedezés-
ért győzelmi pontot, pontokat.

A soron lévő játékos köre akkor ér véget, amikor az alábbiak
közül egy megvalósul:

› A játékos már nem akarja a hajóját mozgatni.

› A játékos már elhasználta összes navigációkorongját, és nincs
is rá esély, hogy visszakapjon azokból. Ha egy játékos elhasznál-
ja utolsó navigációkorongját, köre azonnal véget ér. A hajója
már nem mozog, akkor sem, ha olyan mezőn van, ahonnét
az áramlat/uralkodó szél továbbvihetné.

› A játékos kijátszik egy szélcsend szélkártyát (l. a következő 
oldalon).

A sárga játékos körében 4 navigációkorongot használ el (a piros karikák jelzik, hogy pontosan hol). Eddig
még senki sem fedezte fel Ceylont, miként Malakkát sem. A játékos lerakja egy-egy emlékművét e két ki-
kötőre, és ezért 4 győzelmi pontot kap (2-t Ceylonért, 2-t Malakkáért).

A kapott pontokat
azonnal le is lépi a
pontsávon pontko-
rongjával.

Továbbá Ceylon ki-
kötőben berakodhat
egy fahéjat (barna 
kocka).

› A játékos befut Lisszabon kikötőjébe. Miután végrehajtotta
az ottani akciókat (l. a 13. oldalon), nem hajózhat tovább, a
köre véget ért.

10. A szél- és célkártyák
Amikor egy hajó kék szimbólumos mezőn halad át, ott meg kell állnia, és a játékosnak a kezéből ki kell játszania egy
szélkártyát. A kijátszott szélkártya hat rá, miként a többiekre is (ez utóbbit l. a 10. oldalon).
Először azt kell végrehajtani, ahogy a kártya a többi játékosra hat, és csak azután azt, ahogy saját magára. Ezután, ha
képes és akar, a játékos folytathatja a hajózást.
Ha egy játékos kezében nincs szélkártya, nem mozoghat keresztül hajójával kék szimbólumos mezőn.
A játékban négyféle szélkártya található: kétféle vihar, kedvező szél és szélcsend.

A játékos körének vége

Az a játékos, aki befejezte a körét, visszakapja összes elhasznált na-
vigációkorongját (azokat a felső, üres körről az alsó, a Krisztus-rend
keresztjével jelölt körre csúsztatja), valamint annyi szélkártyát húz,
hogy a kezében 5 szélkártya legyen.

A PORTUGÁL FELFEDEZŐK
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› SZÉLKÁRTYA: Vihar (szélrózsaszim-

A vihar kénye-kedve szerint dobálja a �ot-
tát. Aki ilyen kártyát játszik ki, annak a
kártya megszabta irányba 2 mezőt kell 
mozgatnia hajóját. Ha erre nem képes (a
hajó szárazföldre kerülne, vagy lekerülne
a játéktábláról), természetesen a hajó csak
1 mezőt mozog, vagy egyet sem. Az irányt
a játéktáblán lévő szélrózsa szerint kell
nézni, eszerint kell eldönteni, hogy a 
hajó mozoghat-e a kártya által megszabott
irányba vagy sem.
A vihar által űzott hajó mozgása közben
nem számítanak sem a kék, sem a piros,
sem a kalózszimbólumok, ahogy az 
áramlatok/szélirányok sem; ugyanakkor 

e kikényszerített mozgás közben sor kerülhet felfedezésre és 
kereskedésre is.

› SZÉLKÁRTYA: Vihar (piros szimbó-
lummal)
Aki ilyen kártyát játszik ki, annak annyi
navigációkorongját el kell használnia,
amennyi a kárta jobb felső sarkában lát-
ható. Csak akkor játszható ki ilyen lap,
ha a játékos el tud használni ennyi navi-
gációkorongot - ha például valakinek csak
3 el nem használt navigációkorongja van,
nem játszhat ki -4-es vihart (vagy másik

szélkártyát játszik ki, vagy nem is mozog hajójával a kék szim-
bólumos mezőre).

› SZÉLKÁRTYA: Kedvező szél 
Az ilyen kártya kétféleképpen is kijátszható:
vagy kedvező szélként kék szimbólumos
mezőn, vagy a kalózok elleni védelemként
kalózszimbólumos mezőn.

Aki kék szimbólumos mezőn ilyen kártyát
játszik ki, az az ebben a körében elhasznált
navigációkorongjai közül visszakap 2-t.
(Ha valaki úgy játszik ki ilyen kártyát, hogy
nincs el nem használt navigációkorongja,
semmilyen előnyben nem részesül).

VAGY
Aki kalózszimbólumos mezőn ilyen kártyát játszik ki, annak 
nem kell elhasználnia egy navigációkorongját a kalózok miatt.
Mivel ilyenkor nem kedvező szélként lett kijátszva a lap, nem a
zöld szimbólum hatása jön létre, hanem az alatta lévő szürke
szimbólumé, ilyenkor a lap nem hat a többi játékosra.

› SZÉLKÁRTYA: Szélcsend
Aki ilyen kártyát játszik ki, annak köre
azonnal véget ér, akkor is, ha még nem
használta el összes navigációkorongját.
Ez a lap nem hat a többi játékosra.

Az, hogy a kártyák hogyan hatnak a többi játékosra, a következő oldalon olvasható.

A piros játékos kék szim-
bólumos mezőre lép, és
ezért kijátszik egy kedve-
ző szelet. Két, már elhasz-
nált navigációkorongját
visszakapja, és így azokat
e körében újra elhasznál-
hatja majd.

A PORTUGÁL FELFEDEZŐK
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A sárga hajó kék szimbólumos mezőre lép, és a játékosa kijátszik
egy szélrózsaszimbólumos, északnyugati irányú viharkártyát. Mivel
a piros hajó ugyanazon a féltekén van, mint a sárga, egy vagy két mezőt mozoghat
északnyugati irányba, és eközben nem számítanak a piros szimbólumok. A zöld
hajó nem képes kihasználni a vihart, minthogy tőle északnyugatra szárazföld van.
Miután a többi hajó mozgot (vagy nem, ha nem akart vagy nem tudott), a piros
hajó is mozog, méghozzá mindenképp két mezőt északnyugati irányba. E moz-
gása során sem a piros, sem a kék szimbólum nem számít. A szélkártyák révén
meg lehet kerülni a Jóreménység-fokot anélkül, hogy kockára kellene tenni a 
�otta épségét.

A piros hajó kéks zimbólumos mezőre lép, és a játékos kijátszik
egy szélrózsaszimbólumos, északnyugati irányú viharkártyát.
Először a másik három játékos mozoghat, és csak utána fog mozogni a piros hajó. 
A fehér nyilak mutatják, hogy mely mezőkre léphet a sárga, illetve a kék hajó (a
sárga hajó a szárazföld miatt csak egy mezőt mozoghat, a kék egyet vagy kettőt).
A zöld hajótól északnyugati irányban a szárazföld van, így az egyáltalán nem 
mozoghat.

A TÖBBI JÁTÉKOS MOZGÁSA
       A SZÉLKÁRTYA MIATT

A kijátszott szélkártya hathat a többi játékosra. Ha így van, elő-
ször a többiekre hat a szélkártya, csak azután a lapot kijátszó
játékosra. A kártya az azonos féltekén lévő összes játékosra hat,
akkor is, ha kikötőben van a hajójuk. Ezekre a játékosokra a 
hatás játéksorrend szerint hat, ellenben nem kötelező, mind
külön eldönthetik, akarják-e, hogy hasson rájuk a lap. A szabá-
lyok:

› Csak azokra hat a szélkártya, akiknek hajói ugyanazon a félte-
kén vannak, mint a kártyát kijátszó játékos hajója. A két félte-
két a Jóreménység-fokánál lévő vonal osztja két részre.

 
› Aki úgy dönt, hogy hat rá a lap, az hajójával legfeljebb annyi
mezőt mozoghat, amilyen szám a kártyán szerepel, tetszőleges
irányba - ez alól a szélrózsaszimbólumos vihar kivételt jelent,
ilyenkor aki mozogni akar, az csak a kártya megszabta irányba
mozoghat. E mozgáshoz nem kell navigációkorongokat elhasz-
nálni - ha például valaki -4-es vihart játszik ki, a többiek legfel-
jebb 4 mezőt mozoghatnak, ingyen.

› E mozgás során nem használhatók ki az áramlatok/szélirányok:
mozogni legfeljebb annyi mezőt lehet, amennyit a kijátszott szél-
kártya engedélyez.

› E mozgás során nem számítanak sem a kék, sem a piros,
sem a kalózszimbólumok (vagyi e mozgásuk során a játéko-
sok nem játszanak ki szélkártyát, nem dobnak a piros dobókoc-
kával, valamint a kalózok miatt sem kényszerülnek plusz navigá-
ciókorongok elköltésére). 

› E mozgás közben sor kerülhet felfedezésre és kereskedésre 
is.

A PORTUGÁL FELFEDEZŐK
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11. Az áruk
Nyolc olyan kikötő van, ahol felvehető áru.
Ezeket a kikötőknél látható az ott felvehető
áru kockája. Az áru felvételéhez elegendő,
ha a hajó a kikötő mezőjére mozog; ekkor 
az árukockát a játékostábla megfelelő részé-
re kell rakni. Egy játékostáblán egyfajta 
áruból csak egy kocka lehet (ha egy hajó
már felvett egy adott árukockát, nem vehet
fel abból újabbat). Csak olyan árukocka
vehető fel, amely elhelyezhető a raktérben,
vagyis az ahhoz tartozó hajón nincs navi-
gációkorong vagy hajótöréskorong.

Példának okáért a játék kezdetén még egy
játékos sem vehet fel hajójára szerencsen-
diót (sárga árukocka) vagy ezüstöt (kék
árukocka) - ehhez ugyanis előbb fejleszteni
kell �ottájukat.

Ha egy játékos már eladta Lisszabonban
összes áruját, visszatérhet ezekbe az áruval
teli kikötőkbe, és újra berakodhat azokban
egy-egy kockát. Egyazon mozgás során 
egy játékos betérhez egy kikötőbe, felfedez-
ve azt (amennyiben ő érkezett oda először),
megkapva az azért járó 1-3 győzelmi pon-
tot, valamint berakodhat ott egy árukockát.

› CÉLKÁRTYÁK  
E kártyák révén a játékosok plusz győzelmi
pontokhoz juthatnak. A játék végén 5 győ-
zelmi pontot kap minden játékos minden
olyan kikötőért, ahol egyrészt emlékműve 
van, másrészt nála van a kikötőhöz tartozó
célkártya. 

Mivel mindenki 8 célkártyát kap a játék 
kezdetén, célkártyáival akár 40 győzelmi
pontot is szerezhet egy játékos.

A két félteke.

A jobb felső képen az látható, hogy a sárga hajó a Jóreménység fokánál egy kék
szimbólumos mezőre mozog. A játékos egy -4-es vihart játszik ki. Mivel ugyan-
ezen a féltekén tartózkodik, a zöld hajó nyomban kihasználja a vihart:  négy mezőt
mozog, és közben �gyelmen kívül hagyja a kék és piros szimbólumokat.

Az nem számít, hogy mozgása közben átkel az Atlanti- és az Indiai-óceánt elválasz-
tó vonalon, csak az a lényeg, hogy indulásakor azonos féltekén volt a szélkártyát
kijátszó játékos hajójával. Mozgása közben betér Fokváros kikötőjébe - s mivel
elsőként az összes játékos közül, lerakja oda egy emlékművét és kap 1 győzelmi
pontot. Mozgása közben nem használhatja ki az áramlatokat/szélirányokat. Mi-
után mozgását bevégezte, a sárga játékos hajtja végre szélkártyája hatását és folytat-
ja mozgását.

A fenti képelen az a 8
mező látható (piros ke-
rettel megjelölve), ahol
azok a kikötők vannak, 
amelyekben árukockák
szerezhetők.

A PORTUGÁL FELFEDEZŐK
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3. ábra

1. ábra: A piros hajó kék
szimbólumos mezőre tart.
Ehhez egy navigációko-
rongot sem használ el, 
mivel végig az áramlatot/
szelet követi, a nyíl szerin-
ti irányba. Amikor viszont
elér a kék szimbólumos
mezőre, a hajónak meg
kell állnia a szélkártya
kijátszása miatt.

1. ábra

2. ábra

Ezen az oldalon a piros játékos körének vége látható, hiszen a já-
tékos már 7 navigációkorongját elhasználta. A képeken az emék-
művek mutatják, hogy az egyes kikötőket kik fedezték fel - bár
ennek a példában nincs különösebb szerepe.

2. ábra: A játékos úgy dönt, egy -2-es viharkártyát
játszik ki, vagyis el kell használnia 2 navigációkorong-
ját. Mivel ugyanezen a féltekén tartózkodik, a sárga 
hajó mozoghat két mezőt; a játékosa ezt kihasználva
behajózik Porto Seguro kikötőjébe. E mozgása során
�gyelmen kívül hagyja a kék szimbólumot útközben,
viszont a kikötőben kereskedhet: be is rakodik egy
rakomány brazílfát (egy fekete árukockát rárak játékos-
táblájára).

3. ábra: Miután végrehajtották a kijtászott szélkártya összes hatását, a piros hajó
tovább követi az áramlatot/szelet (vagyis nem használ navigációkorongot) és beha-
józik Guineába. Itt a piros játékos berakodik egy rakomány csilipaprikát (piros 
árukocka), ezzel teljesen feltöltve �ottája összes rakterét. Végül még mozog 3 
mezőt, de mivel eközben
sem áramlat, sem szél nem
segíti, ehhez  elhasználja
maradék 3 navigációko-
rongját. Ezzel köre véget
is ért.

A PORTUGÁL FELFEDEZŐK
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Bead 3 árukockát, hogy fejlessze �ottáját. A játékos
megkapja 4-es hajóját, valamint mostantól nem 9,
hanem 12 navigációkorongja van.

= 10 GyP

= 10 GyP

13. Lisszabon: az áruk eladása, a kolostor építése,
a �otta fejlesztése  

Lisszabon: A játékosok keresztülhajózhatnak Lisszabon mezőjén,
de ekkor nem térnek be az otthoni kikötőbe, nem hajtják vége 
az ottani akciókat. Ha viszont valaki úgy dönt, hogy behajózik a
kikötőbe, sorra végrehajtja az alábbiakat:

A játékos bead egy zöld árukockát (borsot), építve a kolostort.
A játékos elveszi a soron következő kolostorlapkát és kap 10 győ-
zelmi pontot (nyomban le is lépve a pontsávon).

A játékos eladja megmaradt két árukockáját, 5-5 győzemi
pontot kapva mindegyikért (és nyomban le is lépve a pont-
sávon).

 A sárga játékos egzotikus árukkal megrakott hajó-
ival hazatér Lisszabonba (mivel még fejlesztette 
�ottáját, ezüstöt és szerecsendiót nem szállít). 5
navigációkorongot használt el ahhoz, hogy elérje
Lisszabon mezőjét.

A játékos akciói Lisszabon kikötőjében

A játékos tehát fejlesztette
a �ottáját, valamint szer-
zett 20 győzelmi pontot.
Mostantól �ottája 4 ha-
jóból áll, és minden for-
dulóban 12 navigációko-
rong áll a rendelkezésére.

A játékos köre véget ért, készen áll a következő
forduló megkezdésére.

› A játékos �ottáját kijavítják - az elsüllyedt hajóit mind visszakapja.
A játékos leveszi játékostáblájáról az összes hajótörésjelzőt.

› A játékos köre ezzel véget ért; aki használja Lisszabon kikötőjét, az
ebben a fordulóban nem távozhat onnét.

› Először is eladja az összes áruját az alábbiak szerint:

· Részt vehet a hieronimiták kolostorának
felépítésében, elvéve a soron következő ko-
lostorlapkák a játéktábláról. Ehhez egy rako-
mány borsot (zöld árukockát) kell beadnia. Az elvett kolostorlapkáért
azonnal kap 10 győzelmi pontot. Fontos, hogy ha elfogynak a kolostor-
lapkák, a játék véget ér.

· Fejlesztheti a �ottáját. Ha bead 3 különböző színű
árukockát (lemondva az ezekért járó győzelmi pon-
tokról), megkapja a negyedik hajóját: játékostábláján
a 4-es hajóról leveszi a navigációkorongot, megkapva
azt és a félretett két másikat - mostantól nem kilenc,
hanem 12 navigációkoronggal gazdálkodhat minden
fordulóban.

· Az összes még meglévő árukockáját beadja, és értük
győzelmi pontokat kap - az áru fajtájától függően 
minden kockáért 5 vagy 10 győzelmi pontot. (A zöld
árukocka “simán” eladva csak 5 győzelmi pontot ad, kolostorlapkára
cserélve viszont 10-et.)

› A játékos annyi szélkártyát húz, hogy a kezében 5 szélkártya legyen
vagy eldobja a kezéből az összes szélkártyát, és utána felhúz 5 szélkár-
tyát.

› A játékos visszakapja összes, eddig elhasznált navigációkorongját, le-
csúsztatva azokat a Krisztus-rend keresztjeire.

= 10 GyP

= 5 GyP= 5 GyP
= 5 GyP
= 5 GyP
= 5 GyP

= 5 GyP

= 5 GyP
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13. A játék vége
A játék azzal a fordulóval ér véget, amely-
ben valaki megveszi az utolsó kolostor-
lapkát.
A fordulót ilyenkor még be kell fejezni,
vagyis még végrehajtják körüket azok, akik
hátrébb vannak a játéksorrendben.
Ezután meg kell nézni, kinek mennyi győ-
zelmi pont jár célkártyái után (5 győzelmi
pont minden célkártyáért, ahol az adott
játékosnak van emlékműve).
Ha valaki 100-nál több győzelmi pontot
szerez, a pontsávon a jelzője újra a 0-tól
indul, megjegyezve, hogy 100 pontja már
van.
Holtverseny esetén az számít, az érintettek
közül kinél van több kolostorlapka; ha ez
is egyenlő, az számít, melyiküknél van 
kisebb számos kolostorlapka (azaz melyi-
kük vásárolta meg hamarább az elsőt).

14. Könnyen elfelejthető szabá-
lyok, stratégiai tanácsok

› Ha valakinek elfogy az összes navigációko-
rongja, és már nem szerezheti vissza azokat,
a köre véget ér, akkor is, ha áramlat/szélirány
révén amúgy még “ingyen” haladhatna.

› A �otta fejlesztése valójában azt jelenti, 
hogy a karavellákat lecserélik az óceánokat
jobban bíró, nagyobb rakterű karakkokra.
Fejleszteni minél hamarabb érdemes, mert
a játék végén a �otta fejlesztése már nem 
feltétlen hozza vissza az árát.

› A célkártyákkal elég sok győzelmi pont 
szerezhető, így erre célszerű végig �gyelni. 
A játék végén gyakran a célkártyákkal szerzett
pontok döntenek győzelemről vagy vereség-
ről.

› A többiek szélkártyáinak ügyes kihasználása
döntő fontosságú - meg kell próbálni kitalál-
ni az ellenfelek terveit, és úgy mozogni, hogy
azután szélkártyáik kihasználhatók legyenek.

› A Jóreménység-fokot nem könnyű megke-
rülni. Ügyes taktika megközelíteni a viharos
vizeket, majd az ellenfelek szélkártyáit kihasz-
nálva minden kár nélkül áthajózni azokon.

Idáig tartott a játékszabály.

16. Káté
› Mit jelent a “felfedezés”?
Új vizek, szigetek, földrészek, városok felfedezése és pon-
tos leírása, hogy újra el lehessen jutni oda, valamint az
európai “közvélemény” tájékoztatása. A portugálok előtt
csak véletlenszerű “rátalálások” voltak, nem szándékos
“felfedezések”.

› Mennyi időbe telt ténylegesen eljutni Indiába?
Vasco da Gamának nagyjából 18 hónapjába tellett.

› A hajók karavellák vagy karakkok?
A kezdetben latin karavellákat használtak, ezeknek há-
romszögletű vitorláik voltak (ilyenek láthatók a játék
dobozán). Ezekből fejlődtek ki a keresztvitorlás karavel-
lák, majd még később ezeknél nagyobb karakkok. (A
játékostáblák alsó részén a hajósziluetták már karakkok.)

› Miért latin a latin karavella?
A háromszögletű vitorla miatt (trilatinas = háromoldalú).

› Miért nem jelenik meg a rabszolgaság a játékban?
A rabszolgaság létezett ugyan ebben az időben, de nem
különösebben motiválta a portugál felfedezéseket. A
portugálokat vallási, tudományos és politikai okok haj-
tották, valamint legfőképpen a fűszerkereskedelem
hasznának lefölözése.

› A portugálok csak ezeket a helyeket fedezték fel?
Nem, még sok más vidékeket, kikötőt is, de a játékban
ésszerűsíteni kellett a kikötők számát.

› Mindig is így nézett ki a hieronimiták kolostora?
Természetesen nem, az azóta eltelt évszázadok alatt is
folymatosan változtattak rajta. Az alábbi weblapon továb-
bi információkat találtok: www.mosteirojeronimos.pt.

› A hajókon nem utaztak misszionáriusok, megtérítendő 
a bennszülötteket?
De, a vallási okoknak jelentős szerepe volt a portugál
felfedezésekben. A misszionáriusokkal a játék már túl
hosszú, túl bonyolult lett volna. Talán majd egy későbbi
kiegészítőben...

› A többi országnak nem voltak hajói?
A felfedezések korának kezdetén még csak a spanyol
hajók jelentettek konkurrenciát a portugáloknak. A 
16. század közepére azonban már számos más nép
hajói is a távoli vizeket szelték: angolok, hollandok, 
franciák...

15. Egyszerű játék
Egyszerűbb lesz a játék az alábbi két változ-
tatás valamelyikével:

1) A játékosok nem kapnak 5-5 szélkártyát,
az összes szélkártyát egy húzópakliban le kell
rakni. Amikor valaki kék szimbólumos me-
zőre mozog hajójával, felcsapja a legfelső szél-
kártyát és végrehajtja annak hatását. (Célszerű
ilyenkor a szélcsendek felét eltávolítani.)

2) Navigációkorongok helyett a játékosok 
két hatoldalú dobókockát használnak (nem
részei a játéknak). Nincs szükség se a szél-, 
se a célkártyákra, a kék és piros szimbólumo-
kat �gyelmen kívül kell hagyni. A kalózszim-
bólumok továbbra is egy “mozgásba” kerül-
nek.

A PORTUGÁL FELFEDEZŐK
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Kalkutta (Calecute), 1498: Vasco da Gama úticélja, az Indiába
vezető tengeri út végpontja.
Ceylon (Ceilão) , 1505: Lourenço de Almeida fedezte fel. 1517-
ben alapították meg Colombót a tengerparton, hogy növeljék a 
szigeten a portugál befolyást.
Melaka (Melaca), 1509: 1511-ben Afonso de Albuquerque meg is
hódította. A Malaka-szoros uralása kulcsfontosságú volt a fűszerke-
reskedelem biztosításához, de mindmáig nagyon fontos hajózási
útvonal.
Sziám (Sião), 1511: Sziám (ma �aiföld) királyához, Ayutthayához
Afonso de Albuquerque diplomáciai követséget küldött Melaka 
meghódítása után. 1518-ban I. Mánuel követe szövetségi ajánlattal
érkezett a király udvarába.
Mombasa (Mombaça), 1498: Indiába tartva érkezett ebbe a mély-
vízű kikötőbe Vasco da Gama. A várost meghódították a portugálok.
Maluku-szigetek (Molucas), 1512: Avagy a Fűszer-szigetek, több
fűszer, mint például a szerencsendió, csak itt termett meg. A torde-
sillasi szerződés aláírása után vitatott volt, hogy a spanyolok vagy a
portugálok tarthatnak-e rá igényt.
Timor, 1512: Valószínűleg ekkortájt fedezhették fel, mivel első em-
lítése I. Mánuel király 1514. januárjában kelt levelében található.
Makaó (Macau), 1515: A portugálok 1553-ban telepedtek meg itt,
és 1557-ben kaptak végleges megtelepedési engedélyt.
Tanegasima, 1542: A portugálok itt szálltak partra Japánban. Arról
is híres, hogy a japánok itt készítettek először tűzfegyvereket.

18. Megjegyzések, köszönetnyilvánítások
A történelmi adatokban található összes hiba a tervező lelkén szárad.
Ettől még szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik segítet-
ték kutatásaiban: elsősorban történész Manuel Amaralnak, valamint
Joaquim Ferreira do Amaralnak megjegyzéseiért, a Portugál Tenge-
részeti Múzeumból Bruno Gonçalves Nevesnek és Catarina Martins-
nak a karavellákról szóló előadásaikért.
Mindenkinek, aki tesztjátékosként elősegítette a játék létrejöttét, 
tanácsaikért és javaslataikért:
Spiel Portugal: Paulo Soledade, Carlos Ferreira, Paulo Inácio és Nuno
Sentieiro.
Cascais és Lisszabon: Vasco Morais David, Maria João, Teresa és Ber-
nardo Texeira de Abreu, Susana Dagot, Francisco Melo Rêgo, Mário
Ramirez és Pedro Texeira de Abreu, João, Teresa, Manuel és Vasco
Peleteiro, Diogo, Rodrigo, Mónica és Maria do Mar Albuquerque 
d’Orey, Francisco, João Gabriel és João Ferreira do Amaral, Paulo
Gomes, Carlota Vieira, Nuno Viegas és João Martins.
LeiriaCon 2010: Paulo Inácio, Hélio Andrade, Ricardo Gama, Luís
Evangelista, Zé Pedro Carvalho, Celeste Morais, Mafalda Paiva,
Marta Morais.
Galiza: José Gama, Miguel Ucha, Firmino Martínez
Encontros de Quartas de Lisboa: João Rodrigues, Jorge Napoleão, 
Miguel Barreiro és João Leal.
Ludothéque de Boulogne-Billancourt: Bernardo d’Orey, Jean-François
Arnaud, Gwendal és Chantal.
Végül GURUnak, barátomnak.
Portugáliában számos játékklub működik, ahol bárkit szívesen lát-
nak. Kettő közülük:
www.spielPortugal.blogspot.com
www.abrejogo.com
E két klub teljesen független a MESAboardgames-től, a webhelyük
tartalmáért csakis ők felelősek.

17. A célkártyák

A kártyák szövegének nincs közvetlen hatása a játékra.
Labrador, 1500: A vikingek már 1000 körül elérték. A felfedezése a 
testvérpárhoz, Gaspar és Miguel Corte Reálhoz kötődik.
Az Újvilág (Terra Nova), 1498: A vikingek már 1000 körül elérték. 
A felfedezése a testvérpárhoz, Gaspar és Miguel Corte Reálhoz kötő-
dik.
Florida, 1498: Fernão Dulmo, João Afonso do Estreito és a kartog-
ráfus Martinho da Boémia (Martin Behaim) utazása során. Az utób-
bi földgömjén megjelenik Florida, a Mexikói-öböl és az Antillák.
Azori-szigetek, 1427: Kilenc szigetből álló szigetcsoport. Hivatalos
felfedezése 1427-ben történt, Diogo de Silves révén.
Madeira, 1419: Már a 14. században ismert szigetcsoport, hivatalo-
san João Gonçalvo Zarco fedezte fel.
Ceuta, 1415: I. János uralkodása idején hódították meg a portugá-
lok. Az első portugál gyarmat Afrikában.
Bojador-fok, 1434: Tizenöt sikertelen kísérlet után Gil Eanesnek
sikerült áthajózni rajta, megnyitva az utat Nyugat-Afrika felé.
Guinea (Guiné), 1444: A Szenegál torkolatának felfedezése után
Nuno Tristão megkezdte a Guineai-part feltérképezését.
Zöld-fok (Cabo Verde), 1458: A leginkább elfogadott az, hogy
Diogo Gomes és António Noli jutottak el elsőként a szigetcsoportra,
méghozzá Santiago szigetére.
Porto Seguro, 1500: Pedro Álvares Cabral jutott el Vera Cruz szi-
getére, ami mai Porto Seguro Brazíliában.
São Tomé e Principe, 1471: João de Santarém, Pêro Escobar és 
João de Paiva fedezték fel a szigeteket 1471-ben.
Mina, 1482: Diogo da Azambuja parancsnoksága alatt itt épült fel
az első portugál erőd az Arany-parton.
Luanda, 1485: A portugál hajósok 1485-ben érték el N’gola partja-
it, de magát a várost csak 1575-ben alapította meg Paulo Dias de 
Novais.
Kongó (Rio Congo), 1482: Amikor a navigátor Diogo Cão eljutott
a folyó torkolatához, úgy gondolta, már majdnem Indiánál jár.
Jóreménység foka (Cabo da Boa Esperança), 1487: Bartolomeu
Dias érte el II. János király uralkodása idején. Miután megkerülte
a fokot, a navigátor felismerte, hogy elérte Afrika keleti partjait. 
Ez döntő pillanat volt az Indiába vezető tengeri út megnyitásához.
Mozambik (Moçambique), 1498: Pêro da Corvilhã százazföldön
jutott el Mozambik szigetéhez; Vasco de Gama érintette Indiába
tartva.êro
S. Lourenço, 1498: Első európaiként a portugálok jutottak el Ma-
dagaszkár szigetére, amelyet Diogo Dias navigátor São Lourençónak
keresztelt el.
Mauritius, 1505: Az Indiába vezető úton az egyik utolsó megálló, 
ahol feltölthetők a készletek; habár általán nem ezt, hanem a lassabb
és nehézkesebb útvonalat használtak Afrika keleti partjai mentén.
Maldív-szigetek, 1518: Az Indiától délnyugatra található szigetcso-
port 1518 óta ismert, 1558 és 1573 között portugál kereskedőtelep
működött itt.
Maszkat, 1507: Afonso de Albuquerque 1507. szeptember 2-én 
ért ebbe az arab kikötőbe. A helyiek, megijedve a portugálok kato-
nai erejétől, szívélyesen fogadták.
Mogadisu (Mogadíscio), 1499: A város a Vörös-tenger egyik kul-
csa. A 16. században portugál fennhatóság alatt állt.
Bahrein, 1510: 1521-től 1602-ig portugál fennhatóság alatt állt,
mivel Alfonso de Albuquerque igyekezett portugál kézbe venni a
Perzsa-öböl kereskedelmét.
Diu, 1513: Stratégiai fontosságú sziget India északnyugati partjai-
nál. Bahadur Sáh, Gudzsarát szultánja 1531-ben a portugáloknak
ajándékozta. Egészen 1961-ig portugál terület volt.

Fordítók: Eva Graburn (angol), Isabel Texeira de Queiroz (német),
Daniel Danze (a német fordítás szerkeztője), Dimitri Dagot (fran-
cia), Lali Talaya (spanyol).
Magyar fordító: �aur (thaur@freemail.hu).
Szerkesztő: Filipa Oliveira.
Illusztrációk: Gil d’Orey,  João Menezes (doboz, szélkártyák, kolos-
torlapkák).
A tervező az alábbi címeken érhető el:
info@mesaboardgames.pt
www.mesaboardgames.pt

A Fekete Hajó-kiegészítő
A kiegészítő az 2010-es Esseni játékvásáron volt beszerezhető, és egy
fekete hajót tartalmaz.

Az előkészületek során a Fekete Hajót Melaka kikőtőjére kell rakni.

A Fekete Hajót a játékosok mozgatják. Az éppen soron lévő játékos
saját körében egy mezőt mozgathat a Fekete Hajón, ha elhasználja
egy navigációkorongját. A hajóra nem hatnak sem a kék, sem a piros,
sem a kalózszimbólumok, ahogy a kikötők, áramlatok, szélirányok
sem.

Ha a Fekete Hajó olyan mezőre lép, ahol van legalább egy hajó 
(vagy megfordítva, egy hajó lép olyan mezőre, ahol ott a Fekete
Hajó), minden ilyen hajó tulajdonosa dob a dobókockával és
elszenvedi annak hatásait (mintha piros szimbólumra mozgott 
volna). Ez akkor is igaz, ha az adott mezőn van kikötő.

Egy fordulóban egy hajót csak egyszer támadhat meg a Fekete
Hajó. A Fekete Hajó nem lépheti át a két féltekét elválasztó vona-
lat. A soron lévő játékos körében egyaránt mozgathatja saját hajó-
ját és a Fekete Hajót; a játékoson múlik, hogy a két hajó között
hogyan osztja meg navigációkorongjait.

A kiegészítő csak az alapjátékkal együtt játszható.

A PORTUGÁL FELFEDEZŐK
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Mindenki választ egy színt és elveszi az
ahhoz tartozó játéktartozékokat.
Ki kell osztani a célkártyákat. (4. fejezet)
El kell dönteni a játéksorrendet. 
(6. fejezet)
Szélkártyákat kell húzni:
  a kezdőjátékos 4 lapot kap
  a 2. játékos 5 lapot kap
  a 3. játékos 6 lapot kap
  a 4. játékos 7 lapot kap

         19. Összefoglaló

 MÁS JÁTÉKOS SZÉLKÁRTYÁJA MIATT (10. fejezet): 
› Nem kötelező mozogni.
› Csak akkor lehet, ha azonos féltekén vannak a hajók.
› Legfeljebb annyi mezőt lehet mozogni, amennyit a kijátszott szél-
kártya lehetővé tesz.

› Az áramlatokat/szélirányokat nem lehet kihasználni.
› E mozgás közben sem a kék, sem a piros, sem a kalózszimbólumok
nem számítanak.

› E mozgás közben lehet felfedezni és kereskedni.

LISSZABON (12. fejezet):
› Minden árut el kell adni.
› Részt lehet venni a kolostor felépítésében.
› Az eladott árukért győzelmi pontok járnak.
› A �otta fejleszthető (4. hajó).
› A játékos annyi szélkártyát húz, hogy 5 legyen a kezében vagy 
eldobja az összes szélkártyáját a kezéből, és húz 5 újat.

› A játékos visszakapja összes elhasznált navigációkorongját.
› A játékos �ottáját kijavítják, a játékostáblájáról lekerül az összes
hajótérsjelző.

 

› A játékos körében ezután már nem mozoghat.

A JÁTÉKOS KÖRE VÉGET ÉR (8. fejezet):
› Ha a játékos így dönt.
› Ha már elhasználta összes navigációkorongját.
› Ha szélcsendet játszik ki.
› Ha behajózik Lisszabon kikötőjébe, az ottani akciók után.

A JÁTÉK VÉGE (13. fejezet):
A játék véget ér, amikor valaki megveszi az utolsó kolostorlapkát. A
fordulót még teljesen be kell fejezni (így még lehet olyan játékos, aki
sorra kerül). 5 győzelmi pont jár minden olyan célkártyáért, amely-
nek kikötőjében az adott játékosnak van emlékműve.

HAJÓZÁS, VIHAROK, KALÓZOK (8. fejezet):
Ha a �otta áramlatot, szélirányt követ a nyilak irányába, az nem kerül
semmibe. Minden más mozgás mezőnként 1 navigációkorong el-
használásával jár.
Kék szimbólumos mezőn a játékosnak ki kell jászania egy szélkártyát
és végre kell hajtania annak hatásait.
Kalózszimbólumos mezőre mozgásért plusz 1 navigációkorongot
kell elhasználni.
Piros szimbólumos mezőn a játékosnak dobnia kell a dobókocká-
val.

1. forduló               2. és további fordulók

El kell dönteni a játéksorrendet. (6. 
fejezet)

A játékos egymás után jönnek. Min-
denki hajózik, közben felfedez és keres-
kedik. A köre végén mindenki vissza-
kapja öszszes navigációkorongját, 
valamint annyi szélkártyát húz, hogy 
a kezében 5 szélkártya legyen.

A játékos egymás után jönnek. Minden-
ki hajózik, közben felfedez és kereskedik.
A köre végén mindenki visszakapja ösz-
szes navigációkorongját, valamint annyi
szélkártyát húz, hogy a kezében 5 szél-
kártya legyen.
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