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2-5 játékos részére, 10 éves kortól. Játékidő: 60-120 perc.

Egy elismert XV. századi kereskedő vagy, aki a stratégiailag fontos mediterrán
városokba hajózik, hogy ezekben a városokban raktárházakat építsen, majd
erődöket, hogy megvédje azokat. A célod az, hogy a térség legelismertebb és
legsikeresebb kereskedőjévé válj. Azonban csak akkor fogsz sikerrel járni, ha olyan
sok városban építesz raktárházakat, amennyiben csak tudsz, továbbá ha a raktár-
házaidat és az erődöket a legvirágzóbb városokban építed meg. 
A játék végén a legnagyobb vagyonnal rendelkező játékos lesz a térség leghíresebb

Ki lesz a középkor leghatalmasabb kereskedője?

kereskedője, és ezzel együtt a játék győztese.



ÖSSZETEVŐK
- 1 játéktábla,
- 5 fa hajó (5 különböző színben),
- 90 fa raktárház (5 színben, minden színben
 18),
- 15 erőd (5 színben, minden színben 3),
- 1 kezdőjátékos jelző (El Capitan) ,
- 54 hajózás kártya (18 útirány/tengeri útvonal 
 kártya és 36 városok közötti kapcsolat kártya),
- 3 elosztás bónusz kártya (15 Florin, 10 Florin, 
 5 Florin),
- 30 kölcsön kártya (10 Florinból 18 és 16 Florinból
 12),
- 111 érme (30x 1 Florin, 20x 5 Florin, 30x 10 Florin 
 és 20x 50 Florin).

Kiegészítők:
- 3 további város lapka,
- 1 fekete kalózhajó.

A JÁTÉK CÉLJA

 

Minden játékos egy XV. századi kereskedő szerepét
ölti magára, aki a stratégiailag fontos mediterrán
városokba hajózik, hogy ott raktárházakat építsen
és azokat erődökkel védje meg.

A játék három fázisra oszlik, minden fázis a fizetés-
nappal ér véget.

Minden fizetésnapon minden játékos pénzt kap:
- a városok száma után, ahol raktárházakat
 épített (szétosztva),
- minden megépített erődért,
- minden városért, ahol neki van a legtöbb vagy a
 második legtöbb raktárháza (többség).

Az a játékos, aki a játék végén (a harmadik fizetés-
nap után a legnagyobb vagyonnal rendelkezik,
megnyeri a játékot.
 

ELŐKÉSZÜLETEK
Minden játékos választ egy színt és elveszi az annak
megfelelő:
- 1 hajót,
- 6 raktárházat,
- 1 erődöt.

Minden játékos kap 20 Florin kezdőtőkét.

A játékosok lehelyezik a hajójukat, a raktárházaikat,
az erődjüket, és a pénzüket maguk elé. Minden
maradék raktárházat, és erődöt tegyünk a játéktábla
mellé egy közös készletbe. A játékosok pénzét a
többiek előtt is látható helyen kell tartani.

Hajózás kártyák: Két különböző típusuk van, ezeket
elkülönítve, két paklira kell osztani. Az egyik pakli
az útirány/tengeri útvonal kártyákból, a másik a
városok közötti kapcsolat kártyákból áll.

A két paklit külön megkeverjük.

Négy útirány/útvonal kártyát és hat városok közötti
kapcsolat kártyát helyezzünk arccal felfelé a játék-
tábla két oldalára, az arccal lefelé fordított kártya-
paklijuk mellé (lásd az ábrát a következő oldalon).

Kölcsönök: A kölcsön kártyákat tegyük arccal felfelé
két külön pakliba (10 és 16 Florin) a két bank mezőre.

Kijelölünk egy játékost bankárnak, ő fogja kezelni 
az érméket és a kölcsönöket.

A három elosztás kártyát helyezzük elérhető közel-
ségbe a játéktábla mellé.
 

 A JÁTÉKTÁBLA
A játéktábla egy középkori kereskedőhajó kapitá-
nyának az asztalát ábrázolja. A mediterrán térség
kilenc városa szerepel rajta.
 
 Minden város legfelső sorában két kikötő mező és
az erődök számára két erőd mező található. A 
kikötő mezőn lévő szám a raktárház építési költségét
mutatja az adott városban. Az erődön lévő szám az
erőd építési költségét mutatja az adott városban.
A város körüli többi mező (az „U” alakú jelzősávon)
építési hely raktárház számára, kivéve a jobb oldali
utolsó mezőt (rácsozott). Ezeken az építési helyeken
látható számok azt mutatják, a játékos mennyi pénzt
kap fizetésnapon a raktárházai után.
 
 A játéktábla jobb oldalán található két bank mező,
egy banki kikötő, és az elosztás táblázat. A kölcsön
kártyákat szétválogatva tegyük a két bank mezőre.
 
 Az elosztás táblázat azt a pénzértéket mutatja, amit
a játékosok fizetésnapon kapnak attól függően, hogy
mennyi városban építettek raktárházakat.
Az elosztás táblázat két oszlopból áll: a baloldali
oszlop mutatja a városok számát, amelyben a
játékos raktárházakat épített, a jobboldali oszlop azt
a pénzmennyiséget mutatja, amit a játékos minden
fizetésnapon a raktárházai után kap.

 Példa: A játék első fázisának a végén egy játékos a
négy különböző városban épített raktárháza után
10 Florint kap.

 HAJÓZÁSI KÁRTYÁK
 A hajózás kártyák mutatják, hogy a játékosok a
hajóikkal melyikba tudnak elhajózni, és hogy 
mennyit kell fizetniük az útért.

 A játékos egy ilyen kártya megvásárlásával egy
hajóutat létesít, melyen egy alkalommal hajózni tud.

 A hajózás kártyáknak két típusa van:
- útirány és tengeri útvonal kártyák,
- városok közötti kapcsolat kártyák.

ÚTIRÁNY ÉS TENGERI
ÚTVONAL KÁRTYÁK
Ezek a kártyák kétféleképpen használhatók fel:

- Útirány kártya: A játékos közvetlenül a kártyán
lévő város szabad kikötő mezőjére hajózik (a
kapitány asztalán a város helyét maga a kártya
mutatja).

- Tengeri útvonal kártya: A játékos abból a városból
hajózik ki, ahol épp horgonyoz. Annyi városon
keresztül folytathatja az útját, ahány pecsét látható
a kártyán. Minden pecsét lehetővé teszi, hogy 
tovább hajózzon a következő városba vízszintes



A: 4 útirány kártya
B: Lefordított pakli (készlet)
C:  Elobott útirány kártyák 
     paklija

A B C
G: Elosztás táblázat
H: Kölcsön kártyák
I:  Banki kikötő mező

E

D

D: 3 elosztás bónusz
     kártya

E: Érmék

G

H

I
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J: 6 városok közötti kap-
csolat kártya
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F: Tanger, a 9 város egyike F

EGY VÁROS (MARSEILLE)
A: Kikötő: Kikötő mezők hajók számára. Ha egy játékos
egy raktárházat és/vagy egy erődöt akar építeni ebben a
városban, akkor ki kell kötnie a két kikötő mező egyikén.
A mezőn levő szám egy raktárház építésének a költségét
mutatja a városban. Akinek a hajója az első kikötőmezőre
kerül 4 Florint fizet minden raktárházért, aki pedig csak a
második kikötő mezőn tud kikötni, az 5 Florint.

B : Erőd: Ha egy játékos egy erődöt akar építeni, akkor a hajó-
jával a két kikötő mező egyikén kell állnia, és az egyik erőd
mezőnek, még szabadnak kell lennie. Az első erőd mezőn
való építkezésért 8 Florint fizet a játékos, utána ráteszi egy
erődjét, ami a játék végéig ott marad. A második erőd mezőn
10 Florinért építhető erőd.
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C: Az első két raktárház erre a
két mezőre építhető. Csak az
első raktárházat felépítő játé-
kos választhat, hogy az első vagy
a második mezőre épít.

D: A sötét háromszöges mező egy 
további lezáró mező 2 vagy 3 játékos
esetére. 4 vagy 5 játékos esetén nincs 
szerepük.

D E E

E

E: A sötét színű mezőket lezáró mezőknek nevezzük. Amikor
egy játékos a raktárházát a lezáró mezőre építi, a raktárházak
láncolatának első raktárháza bezáródik. A bezárt raktárházat
helyezzük a városkép közepére. Fizetésnapon ez a raktárház
nem számít többé az elosztás és a többség megállapításában.

F

G

F: Az utolsó építési mező.

G: Raktárház nem építhető erre
a mezőre (rácsozott).

K: Lefordított pakli (készlet)
L: Eldobott városok közötti
    kapcsolat kártyák paklija



vagy függőleges irányban. Ahány pecsét van a
kártyán, annyit vagy kevesebbet haladhat (az
irányok váltogatása megengedett).

VÁROSOK KÖZÖTTI
KAPCSOLAT KÁRTYÁK  
Ezek a kártyák olcsóbban megszerezhetők, de a játékos
csak a két város egyikből a másikba tud hajózni.
Például, ha megveszed a Venezia-Tanger kártyát,
akkor 3 Florint kell fizetned. Ezzel a kártyával el-
hajózhatsz egyszer Veneziából Tangerbe, vagy
Tangerből Veneziába.  Hogy ezt a kártyát használhasd,
a rajta szereplő két város egyikében kell horgonyoznod.

ÁTTEKINTÉS
A játék három fázisból áll, mindegyik fázis több
körre oszlik. Minden fázis végén fizetésnap van.
A legfiatalabb játékos lesz az első fázis kezdőjátékosa,
tehát ő kezdi a játékot. Megkapja az „El Capitan”
kezdőjátékos jelzőt és lehelyezi azt maga elé.
A játékos a körében először hajózhat, majd a
következő akciók közül kell végrehajtani egyet:

1. Raktárház építése (vagy újra megnyitása) 
Azon játékos hajójának, aki raktárházat akar építeni
vagy újra megnyitni, a város egyik kikötőjében kell
állnia. Az építkezés előtt és után vehet hajózás kártyákat.
A köre alatt csak egy raktárházat építhet/nyithat meg.

2. Erőd építése 
Azon játékos hajójának, aki erődöt akar építeni, a
város egyik kikötőjében kell állnia. Az építkezés
előtt és után vehet hajózás kártyákat. A köre alatt
csak egy erődöt építhet.

3. Kölcsön felvétele 
Azon játékos hajójának, aki kölcsönt akar felvenni,
a bank kikötőjében kell állnia. Semmilyem más  
akciót nem hajthat végre a körében. A köre alatt   
csak egy kölcsönt vehet fel.

Megjegyzés: Két játékos esetén eltérőek a szabályok,
ezek magyarázatát lásd a „Játék vége” résznél.

AZ AKCIÓK RÉSZLETEZÉSE
Hajózás kártyák vásárlása
Ez az akció nem kötelező, és nem számít a három
akció egyikének, amit a játékos a körében végre-
hajthat. Mindig négy útirány/tengeri útvonal és
hat városok közötti kapcsolat kártya van felfordítva.
A játékos a körében annyi kártyát vásárolhat,
amennyit akar, vagy amennyit tud. A megvásárolt
kártyákat a kezébe veszi, a pénzt befizeti a banknak.
A kártyákat felhasználhatja azonnal, vagy később is.
A játék kezdetén minden játékosnak vennie kell
legalább egy kártyát, hogy a hajóját játékba hozza.

Ha a játékos köre végetért, új kártyákat fordítunk fel
a pakliból az asztalra, amennyiben szükséges. Így
mindig minden játékos az összes lehetőségből
választhat. Ha a pakli elfogyott, a dobott lapokat
megkeverjük és új paklit alkotunk belőlük.

Hajózás
A játék kezdetén minden játékosnak vennie kell
legalább egy útirány kártyát, és a hajójával a
kártyán jelölt városba kell hajóznia.

A játék folyamán a hajózás egy szabadon választható
akció, de ha egy játékos vitorlát akar bontani, akkor
azt csak építkezés előtt teheti meg. Ekkor a játékos
kijátszik egy hajózás kártyát (amit ebben a körben
vagy egy korábbiban vásárolt), és elhajózik a kártyán
szereplő városba közvetlenül, vagy legfeljebb annyi
tengeri útvonalat tesz meg, ahány pecsét a kártyán
éátható. Ha az első kikötő mező foglalt, akkor a 
hajóját a második kikötőre kell lehelyeznie. Ha mind-
két kikötő mező foglalt, akkor nem horgonyozhat
le, tovább kell hajóznia. A játékos annyi hajózás
kártyát játszik ki, amennyit szeretne. Ha több kártyát
is kijátszik, csak abban a városban kell lennie
szabad kikötőnek, amelyben építkezni szeretne.

Példa: A játékos elhajózik Tangerbe egy útirány kártyá-
val, utána Tangerből Alexandriába egy megfelelő,
városok közötti kapcsolat kártyával.

A játék kezdetén, és a banki kikötőből a játékosok
csak egy útirány kártyával tudnak kihajózni. A
banki kikötőbe való behajózáshoz nem kell kártya,
ez az utazás ingyenes. A kijátszott hajózási kártyák
két külön dobott pakliba kerülnek.

A: Piros pecsétek száma =
az útvonalak száma,
amennyit hajózni tud
bárhonnan indulva.

B: A kártya megszerzésé-
nek költsége.

C: Úticél: Bármely városból,
banki kikötőből indulva,
vagy a játék kezdetén
elhajózhatsz közvetlenül
ebbe a városba.

D: A város helyét jelzi a
játéktáblán.

A

B

C

D

Ezt a kártyát használva a játékos közvetlenül Marseille kikötőjébe
hajózhat, függetlenül attól, hogy épp hol horgonyoz, vagy
legfeljebb három tengeri utat haladhat attól a várostól. Például
ha épp Valenciában van, a játéktábla minden városát elérheti.

A: A kártya megszerzésé-
nek költsége.

B: Ezzel a kártyával a játé-
kos Veneziából Tangerbe
vagy Tangerből Venezi-
ába hajózhat.

C: A két város helyét jelzi
a játéktáblán.

A

B

C



Egy raktárház építése
Csak egy olyan városban tudsz raktárházat építeni,
amelynek egyik kikötő mezőjén horgonyoz a hajód.
A raktárház megépítéséhez ki kell fizetned azt az
összeget, amely azon a kikötő mezőn szerepel,
amelyen a hajód áll, majd le kell helyezned a raktár-
házadat a következő szabad építési mezőre.

Aki először épít az adott városban raktárházat,
kiválaszthatja, hogy az első építési mezőre („0”-s
mező, vagy a másodikra épít. Ha a városban az első
raktárház a második építési mezőre épült, akkor
a másodikként felépített raktárházat a város első
építési mezőjére kell építeni, függetlenül attól, hogy
azt ugyanaz vagy egy másik játékos építi.

A harmadik és minden további raktárházat mindig
a sorban következő építési mezőre kell lehelyezni
az „U” alakú sávon. A sáv utolsó mezője (rácsozott)
nem építési mező, ezért oda raktárház nem építhető.
Az építési mezőkön szereplő számok csak a fizetési
napon fontosak.

A játékos a következő körében maradhat abban a
városban, ahol a hajója horgonyoz, és építhet további
raktárházat vagy erődöt. De természetesen elhajózhat
egy másik városba, hogy ott építkezzen, vagy a bankba,
hogy kölcsönt vegyen fel.

Ha a hajód a drágább kikötő mezőn horgonyoz, nem
mozoghat át a kedvezőbb értékű kikötő mezőre, ha
az szabaddá válik.

Egyik játékosnak sem lehet háromnál több, egymást
követő raktárháza egy városban. Ha egy játékos 
épített (vagy újra megnyitott) három egymást követő 
raktárházat, csak azután építhet újabbat, miután egy 
másik játékos is épített raktárházat a városban.

Egy erőd építése
Csak egy olyan városban tudsz erődöt építeni,
amelynek egyik kitöző mezőjén horgozonyoz a
hajód.

Az erőd megépítéséhez ki kell fizetned az egyik üres
erőd mezőn szereplő összeget a banknak, majd rá
kell helyezned az egyik erődödet.

A játékos a következő körében maradhat abban a
városban, ahol a hajója horgonyoz, és építhet további
raktárházat, vagy elhajózhat másik városba, hogy ott
építkezzen, vagy a bankba, hogy kölcsönt vegyen fel.

Egy játékosnak nem lehet egynél több erődje egy városban.

Raktárház bezárása
Minden alkalommal, amikor a raktárház egy sötét színű
építési mezőre épül, a város raktárházak láncolatának
első raktárát be kell zárni, függetlenül attól, hogy az kihez
tartozik. (Amikor egy raktárház kerül az első sötét színű
építési mezőre, akkor az építési sáv „0” mezőjén lévő 
raktárház kerül bezárásra, a második sötét színű építési 
mező beépítésekor az építési sáv második mezőjén lévő
raktárház kerül bezárásra, stb.). A bezárt raktárházat 
vegyük le az építési mezőről, és helyezzük a városkép
közepére. A városkép közepén lévő raktárházak nem 
számítanak fizetési napon, sem az elosztás, sem a többség
megállapításakor. A játékosok csak azután építkezhetnek
az így felszabadult építési mezőkre, miután a város utolsó
lehetséges építési mezőjére (az utolsó előtti mezőre) is
került raktárház.

2 vagy 3 játékos esetén további lezáró mezők vannak
minden városban. Az első raktárház akkor kerül bezá-
rásra, amikor az egyik játékos a raktárházát a sötét
háromszöges mezőre építi meg.

A piros játékos Marseille-be hajózott, és megépítette a város
első raktárházát 4 Florinért. Kiválaszthatta, hogy az első vagy
a második építési mezőre épít, ő a másodikat választotta.

A piros játékos után a zöld érkezett a városba. Négy raktárházat
és egy erődöt épített. Az első raktárházának az első építési
mezőre kell kerülnie. Ha a többi játékos nem épít raktárházat
Marseille-ben, a zöld játékosnak el kell hagynia a várost,
mert nem lehet háromnál több, egymást követő raktárháza.

Raktárház bezárása: A sárga játékos az első sötét színű
építési mezőre építi a raktárházát. Az első raktárházat
bezárjuk és a városkép közepére helyezzük.



Egy korábban bezárt raktárház újra megnyitása
A korábban bezárt raktárház tulajdonosa újra meg-
nyithatja a jelenleg értéktelen raktárházát, amennyiben
az adott városba hajózik (vagy még ott van). Lehor-
gonyoz a város egyik szabad kikötő mezőjén, majd
újra megnyitja a raktárházát ingyen. Ehhez leveszi a
raktárházát a városképről és leteszi az utoljára meg-
raktárház mellé. Ha egy játékos újra megnyitja egy
raktárházát, abban a körben már nem építhet mégegy
raktárházat vagy egy erődöt.

Ha egy raktárházat bezártak, és a tulajdonosa a város-
ban tartózkodik, azonnal újra megnyithatja a raktár-
házát, amint az ő köre következik.

Az utolsó lehetséges építési mezőre is került
egy raktárház
Miután a város utolsó lehetséges építési mezőjére (az
utolsó előtti mezőre) is került raktárház, új raktárházat
építeni (vagy újra megnyitni) csak azokra az építési
mezőkre lehet, amelyek felszabadultak a raktárházak
bezárásával. Ilyenkor az új raktárházat a másik irány-
ban kell építeni, vagyis az első működő raktárház
mellé. Ez azt jelenti, hogy az utolsó felhasználható
építési mező a „0”-s mező lesz. Ha mind a 12 építési
mezőn található raktárház, akkor többé már nem
lehet sem új raktárházat építeni, sem egy meglévőt
bezárni az adott városban.

Amikor „visszafelé” építkezünk, vagyis olyan szabad
építési mezőkre, amelyek korábban foglaltak voltak,
akkor is be kell tartani azt, hogy nem lehet háromnál
több, egymást követő raktárháza egy játékosnak.

Kölcsön felvétele
A játékosnak, aki kölcsönt szeretne felvenni, elhajózik
a jelenlegi tartózkodási helyéről a bank kikötőjébe
(ehhez az úthoz nem szükséges hajózási kártya), és
ott felveszi a kölcsönt. Kétféle kölcsön vehető fel:

A kölcsön felvétele után a játékos elhelyezi maga elé
arccal felfelé a kártyát, amely a kölcsön összegét mu-
tatja, és elveszi a pénzt a bankból. Amikor újra ez a
játékos kerül sorra, maradhat a banki kikötőben és 
felvehet újabb kölcsönt, vagy elhajózhat egy hajózási
kártya felhasználásával.

Megjegyzés: Ha egy játékos nem akar vagy nem tud
építkezni a körében, akkor el kell hajóznia a banki
kikötőbe, és kölcsönt kell felvennie. Ehhez az úthoz
nem szükséges hajózási kártya. A játék első körében
nem lehet kölcsönt felvenni.

A banki kikötőben horgonyzó hajók száma nincs
korlátozva.

Raktárház újra megnyitása: A kék játékos a második sötét
színű építési mezőre épített egy raktárházat, így bezárta a 
második (piros) raktárházat. Ezután a piros játékos újra meg-
nyitotta a raktárházát ingyen. Ahhoz, hogy ezt megtehesse,

Amikor az utolsó építési mezőre is került raktárház , a korábban
foglalt építési mezőkre újra lehet építkezni. A raktárházak
láncolata most „visszafelé” épül, az első építési mező felé
haladva. A „0”-s mező lesz az utolsó építési mező.

Még ha az utolsó három raktárház piros is lenne Marseille-
ben, a piros játékos építhetne a lánc elejére, mivel nem az 
összes raktárháza követi egymást.

Ha a zöld játékos építene a lánc elejére, a „8”-as mezőre még
építhetne raktárházat, de utána a „4”-es mezőre már nem,
mivel akkor a zöld játékosnak négy egymást követő raktár-
háza lenne.

10 Florin kölcsön
visszafizetendő 12 Florin,
a kölcsön lejárta után 16 Florin
(a kártya hátoldalán)

16 Florin kölcsön
visszafizetendő 20 Florin, 
a kölcsön lejárta után 30 Florin
(a kártya hátoldalán)

újra el kellett hajóznia Marseille-be.



FIZETÉSNAP
Amint egy játékos megépítette az összes raktárházát
és erődjét, a fázis befejeződik az adott kör végén
így tehát minden játékosnak ugyanannyi köre
van). 

Minden játékos pénzt kap az elosztás, a többség és
a megépített erődjei alapján.

Elosztás
Az elosztási táblázat megmutatja, hogy mennyi pénz
kerül kifizetésre. Ha egy játékosnak 3 városban is
van raktárháza, 5 Florint kap, ha mind a 9 városban,
akkor 60 Florint. Ahhoz, hogy a játékos jogosult 
legyen erre, elegendő, ha csak egy raktárháza van
a városban.

Az erődök és a bezárt raktárházak nem számítanak
az elosztás táblázatnál.

Elosztás bónusz
Az a játékos, aki elsőként épít mind a kilenc városban
legalább egy raktárházat (a bezárt raktárházak nem
számítanak), rögtön megkapja az első bónusz kártyát
(15 Florin), és azt maga elé helyezi. A második és a
harmadik játékos, aki eléri ugyanezt, megkapja a
második és a harmadik bónusz kártyát.

Ha egy játékosnak, akinek bónusz kártyája van, be-
záródik egy vagy több raktárháza, és ezáltal nem lesz
lesz jelen mind a kilenc városban, ebben az esetben
a bónusz kártya nála marad, nem veszíti el azt.

A bónusz kártyán szereplő összeget (15, 10 és 5 Florin) 
a harmadik fizetésnapon kapja meg a játékos.

Többség
Minden város külön-külön kerül pontozásra. Csak a
legtöbb és a második legtöbb raktárházzal rendelkező
játékos kap pénzt. A legtöbb raktárházzal rendelkező
játékos az utolsó raktárháztól jobbra lévő építési
mezőn szereplő összeget kapja, a második legtöbb
raktárházzal rendelkező pedig ennek az összegnek a
felét, lefelé kerekítve. Például ha az első játékos 15
Florint kap a raktárházai többsége miatt, akkor a 
második játékos 7 Florint.

Döntetlen: Ha több játékosnak is azonos számban
van a legtöbb raktárháza, az a játékos lesz az első, aki
hamarabb építette meg a raktárházát a városban.
Mindig egy első és egy második helyezett lehet az
első és második helyen.

Amikor az utolsó építési mezőre is került raktárház, a
tőle jobbra lévő utolsó mező (rácsozott mező) mutatja
a játékosnak járó összeget, amely innentől a játék 
végéig változatlan marad.

Erődök
A játékosok minden erődjükért a felét kapják annak
az összegnek, amit a második legtöbb raktárházzal
rendelkező játékos kap. A legfelső ábrát tekintve
a zöld és a piros játékos 10 Florint kapott az erődjéért
(a 20 Florin felét). Abban a városban vagy városokban,
amelyekben a legtöbb raktárház található, a játékosok
ugyanannyi pénzt kapnak, mint a legtöbb raktárházzal
rendelkező játékos. Feltéve, hogy a fenti ábrán lévő
városban van a legtöbb raktárház (nincs másik olyan
város, amelyben 10 raktárház lenne), a zöld és a piros
játékos 20 Florint kapna az erődjéért.

A városkép közepén lévő bezárt raktárházakat figyel-
men kívül kell hagyni az adott városban lévő raktár-
számának megállapításakor.

Ha több városban is azonos számban van a legtöbb
raktárház, a játékosok az összes ilyen városban annyi
pénzt kapnak az erődjükért, amennyit a legtöbb
raktárházzal rendelkező játékos kap.

A zöld és a kék játékosnak ugyanannyi raktárháza van. Mivel a
zöld az első raktárházát a kéknél hamarabb építette meg, így
ő az első, és 20 Florint kap, a kék pedig a második és az összeg
felét kapja (10 Florint). Ha következőnek a piros épít raktárházat,
ő lesz az első, a zöld pedig a második.

A játék előrehaladott állapotában van. A piros, a kék és a
játékosnak azonos számban van a legtöbb raktárháza (a kék
bezárt raktárháza nem számít). Mivel a pirosé az első raktár-
ház a láncolatban, ő az első, és 16 Florint kap. A kék a második,
és 8 Florint kap. A sárga játékos nem kap semmit.



EGY FIZETÉSNAP UTÁN

Kölcsön visszafizetése vagy meghosszabbítása
A fizetésnap után minden játékosnak, kezdve ennek
a fázisnak a kezdőjátékosával és az óramutató járása
szerint haladva, döntenie kell, hogy visszafizeti a
kölcsönt vagy meghosszabbítja. Ha visszafizeti, vissza-
teszi a kölcsön kártyát a megfelelő banki mezőre és
befizeti a kártyán szereplő összeget (10 Florin kölcsön
esetén 12 Florint, 16 Florin kölcsön esetén 20 Florint).

Ha meghosszabbítja a kölcsönt, a játékosnak meg kell
fordítania a kölcsön kártyát. Ilyenkor a következő
fizetési nap után kell visszafizetnie a kölcsönt, de
lényegesen többet, ahogy azt a kártya is mutatja. 
Minden kölcsönt csak egyszer lehet meghosszabbí-
tani utána mindenképpen vissza kell fizetni.

A játékosok bármikor felvehetnek kölcsönt, ha a banki
kikötőbe hajóznak, és annyit, amennyit szeretnének.

Azon játékosoknak, akik visszafizetik vagy meghosz-
szabbítják a kölcsönt, nem kell a bankba hajózniuk.

Pénzkészlet ellenőrzése
Minden fizetésnap után a játékosok megszámolják a
pénzüket, levonják a még meglévő kölcsöneik összegét
(a visszafizetendő értéket), és meghatározzák, mennyi
pénzük van. Így a játékosok minden időközi pontozás
után tisztában lesznek az aktuális helyezésükkel.

A következő fázis kezdőjátékosa
A pénzkészlet ellenőrzése után a legkevesebb pénzzel
rendelkező játékos dönti el, hogy ki lesz a következő
fázis kezdőjátékosa. A kijelölt játékos megkapja az
„El Capitan” jelzőt és ő lesz a következő fázis kezdő-
játékosa.

Új raktárházak és erődök
Minden játékos elvesz hat új raktárházat és egy erő-
döt a közös készletből, és hozzáteszi azokat a meg-
lévő készletéhez.

A JÁTÉK VÉGE ÉS
A GYŐZTES
A játék a harmadik játékfázis után ér véget, amikor
legalább egy játékos megépítette az összes raktárházát
és erődjét (nem számít, ha valamelyik raktárháza zárva
van). Az aktuális kör nem kerül megszakításra, így
tehát minden játékos ugyanannyi kört játszhat.

A harmadik fizetési napon a játék végetér. Minden
kölcsönt vissza kell fizetni.

A játékosok, akiknél van elosztási bónusz kártya,
megkapják a kártyájukon szereplő összeget.

A legnagyobb vagyonnal rendelkező játékos nyeri
meg a játékot.

SPECIÁLIS SZABÁLYOK
KÉTSZEMÉLYES EL CAPITAN
JÁTÉK ESETÉRE  

Az alapszabályok változatlanok maradnak, de kibő-
vülnek az alábbi szabályokkal:

Mindkét játékos két színben épít raktárházakat. Mind-
két játékos kiválasztja a fő színét és egy második, 
„semleges” színt. Továbbra is csak egy hajójuk van,
a választott fő színüknek megfelelően.

Minden fizetésnapon csak a többségben lévő játékos 
kap pénzt.

A többség eldöntésekor a semleges házak is számí-
tanak, de pénz nem jár értük. 

A legtöbb raktárházzal rendelkező játékos csak akkor
kap pénzt a többségért, ha a játékos fő színének meg-
felelő raktárházak vannak többségben.

Előkészületek
Minden fázisban mindkét játékos elvesz hat raktár-
házat és egy erődöt a fő színéből, és két raktárházat
a választott semleges színéből.

A megmaradt raktárházakat és erődöket félre kell
tenni egy közös készletbe.

Példa: Az „A” játékos elveszi a piros és a zöld rak-
tárházakat, a „B” játékos a sárgákat és a kékeket.

                  +

  +
   

A fiatalabb játékos lesz a kezdőjátékos. Elveszi az
„El Capitan” jelzőt, és lehelyezi azt maga elé.

Raktárház építése
Amíg egy játékosnak vannak a saját készletében maga
előtt raktárházak, a fő színéből mindig több raktár-
háza kell hogy legyen, mint a választott semleges
színéből.

Ezt a kölcsönt meghosszabbítva
20 Florint kell visszafizetned a
következő fizetésnap után.

Ezt a kölcsönt meghosszabbítva
30 Florint kell visszafizetned a
következő fizetésnap után.



Az „A” játékos raktárházai (6 + 2) a játék kezde-
tén:

A játékos építhet egy piros vagy egy zöld raktárházat.

Az „A” játékos raktárházati (3 + 2) a játék egy későbbi
állásakor:

A játékosnak következő alkalommal egy zöld raktár-
házat kell építenie. Ha pirosat építene, akkor 2 piros
és 2 zöld raktárháza lenne, ami nem szabályos.

Nem lehet ugyanannyi piros (fő színű) és zöld (sem-
leges színű) raktárháza a játékosoknak (ez történt
volna, ha a játékos piros raktárházat épített volna).

Ezután a játékos építhet piros vagy zöld raktárházat.

Ebben a helyzetben a játékosnak meg kell építenie
az utolsó zöld raktárházát.

A játékosoknak nem lehet háromnál több egymást
követő raktárházuk a fő színükből (az építkezést és
az újra megnyitást is beleértve) és nem lehet négynél
több egymást követő raktárházuk a fő és a semleges 
színükből (szintén beleértve az építkezést is az újra
megnyitást is). Csak azután építhet új raktárházat a
városban, miután egy másik játékos is épített egyet.

FIZETÉSNAP 
Amint az egyik játékos megépítette az összes raktár-
házát és erődjét a fő színéből, és az összes raktárházat
a semleges színéből a saját készletéből, a fázis végetér.
Ha ez a kezdőjátékos volt, a másik játékosnak marad
még egy köre.
Ezután kezdődik a fizetésnap.

Elosztás
Csak a két fő színnek megfelelő raktárházak számí-
tanak az elosztás meghatározásakor.

Elosztási bónusz
Az elosztási bónusz meghatározásakor is csak a két
fő színnek megfelelő raktárházak számítanak.

Többség
Csak azt a színt vesszük figyelembe, amelyből a leg-
több raktárház van.

Ha ez az egyik játékos fő színe, akkor az adott játékos
annyi pénzt kap, amennyi az utolsó raktárháztól jobbra
lévő építési mezőn szerepel.

1. példa: A zöld az „A” játékos fő színe,
a sárga a „B” játékos fő színe.

Az „A” játékos a semleges (zöld) színéből épített egy
raktárházat, a „B” játékos a fő (sárga) színéből. A
zöld raktárház a sárga előtt épült, így a zöld az első
a többség meghatározásakor. Fizetésnapon senki sem
kap pénzt, mivel a zöld csak semleges színe az „A”
játékosnak.

2. példa: A piros az „A” játékos fő színe,
a zöld a semleges színe.

Ahogy a példa mutatja, az „A” játékos építette mind-
két raktárházat a városban. Fizetésnapon továbbra
sem kap pénzt, mivel az első helyen álló zöld szín
csak semleges színe.

EGY FIZETÉSNAP UTÁN

A következő fázis kezdőjátékosa
A pénzkészlet ellenőrzése után a kevesebb pénzzel
rendelkező játékos dönti el, hogy ő lesz a következő
ázis kezdőjátékosa, vagy a másik játékos.

Új raktárházak és erődök
Mindkét játékos elvesz hat új raktárházat és egy erő-
döt a fő színéből a közös készletből, és két új raktár-
házat a semleges színéből, és hozzáteszik azokat a
meglévő készletéhez.

A JÁTÉK VÉGE ÉS
A GYŐZTES
A játék a harmadik játékfázis után ér véget, amikor
egy játékos megépítette az összes raktárházát és erőd-
jét. Ha ez a kezdőjátékos volt, a másik játékosnak
marad még egy köre.

A legnagyobb vagyonnal rendelkező játékos nyeri
meg a játékot.

 +

 +

 +

 +



EL CAPITÁN – 
KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK
Ha már néhány alkalommal játszottál az El Capitán
alap játéktáblájával, próbáld meg hozzátenni az extra
város lapkákat. Amíg csak ismerkedsz ezekkel az új
kiegészítő város lapkákkal, ajánlatos csak egyet hasz-
nálni a háromból. Tapasztaltabb El Capitán játékosok
játszhatnak kettő vagy akár mindhárom kiegészítő
kártyával, négy- vagy ötszemélyes játék esetén.

További összetevők:
- 3 város lapka (Porto, Lisszabon, Kanári-szigetek),
- 1 fekete kalózhajó (csak a Kanári-szigetek kártyával 
 kombinálva).

ELŐKÉSZÜLETEK

A játékosok kiválasztanak egy vagy több speciális 
város lapkát, és lehelyezik azokat az asztalra, a játék-
tábla bal oldalára.

Portonak mindig azonos magasságban (egy vonalban)
kell lennie Marseille-el, Lisszabonnak Valenciával, a
Kanári-szigeteknek Tangerrel függetlenül attól, hogy
egy, kettő vagy mindhárom kártyát használjuk.

Összességében tehát tíz, tizenegy vagy tizenkettő
város lesz, ahova hajózhatsz és ahol raktárházakat
és erődöket építhetsz.

Ha a Kanári-szigeteket is használod, tedd a fekete
kalózhajót a város második kikötő mezőjére.

Lehajózás az alap játéktábláról
Egy olyan várost, amely nem szerepel az alap játék-
táblán, csak tengeri útvonal kártyával lehet elérni (egy
kettő vagy három pecséttel). Továbbá az oda vitor-
lázó hajónak egy város kikötőjéből kell indulnia.

Példa: Ha Lisszabonba hajózol, Valenciából indulva egy
legalább egy pecsétes tengeri útvonal kártya szükséges,
Nápolyból, Marseille-ből vagy Tangerből indulva egy legalább
két pecsétes, Konstantinápolyból vagy Alexandriából pedig
egy legalább négy pecsétes, vagy használhatsz egy városok
közötti kapcsolat kártyát először, utána pedig egy tengeri
útvonal kártyát.

A játék kezdetén vagy a banki kikötőből a játékosok
nem hajózhatnak ezen városokba egyetlen hajózási 
kártyával.

Egy alap játéktáblán kívül várost csak egy másik út-
irány vagy tengeri útvonal kártyával lehet elhagyni,
kivéve, ha kölcsönt akarsz felvenni. Ilyenkor a szokott
módon elhajózhatsz a banki kikötőbe, kártya nélkül.

Az egyik alap játéktáblán kívüli városból egy másikba
a megfelelő tengeri útvonal kártyával hajózhatsz el.
Például Portoból a Kanári-szigetekre egy legalább
két pecsétes tengeri útvonal kártyával juthatsz el.

FIZETÉSNAP
Elosztás
A kiegészítő városok is számítanak az elosztás meg-
határozásakor, tehát lehetséges, hogy egy játékosnak
tíz, tizenegy vagy tizenkét városban is van raktárháza.

Akinek tíz városban van raktárháza, 75 Florint kap,
tizenegy város esetén 90 Florint, tizenkét város esetén
110 Florint.

Elosztási bónusz
Az elosztási bónusz meghatározásánál az első, második
és harmadik hely eldöntésekor a kiegészítő városok
ugyanúgy számítanak, mint az alap játéktábla többi
városa.

Többség
Minden játékos, aki legalább egy működő (nem bezárt)
raktárházzal rendelkezik egy alap játéktáblán kívüli
városban, megkapja az utolsó raktárháztól jobbra
lévő építési mezőn szereplő összeg felét.

A játékos, akinek a raktárházai többségben vannak 
(az első helyezett) a teljes összeget megkapja.

Ez az ikon jelzi a városkártyákon
a speciális többségi szabályokat.

LISSZABON SPEC. SZABÁLYAI
Egy raktárház építése
Ha a hajód Lisszabon első kikötő mezőjén horgonyoz,
nem kell fizetned a raktárházaid megépítésért ebben a
városban, de ha a második kikötőz mezőn horgonyzol,
minden egyes raktárház megépítéséért 1 Florint kell
fizetned.

Azonnali fizetés
Ha Lisszabonban építesz egy raktárházat, azonnal
pénzt kapsz érte. Ha a raktárház megépítése után
többségben vagy, megkapod a teljes összeget, ami a
az utolsó raktárháztól jobbra lévő építési mezőn szere-
pel, ha nem vagy többségben, akkor a felét.

Példa: A sárga játékos az első, aki Lisszabonban épít, 
és a raktárházát a második építési mezőre teszi, így  



azonnal kap 4 Florint. Ezután a piros épít raktárházat az
első építési mezőre (oda kell építenie), amiért szintén 4
Florint kap. Ha a kék is építene egy raktárházat - a harma-
dik építési mezőre - ő csak 3 Florint kapna (a 6 felét).

Ez az ikon jelzi a városkártyákon a
speciális azonnali fizetési szabályokat.

Raktárház bezárása
Lisszabonban csak két építési mező van, amelyek
egy raktárház bezárását eredményezik.

PORTO SPECIÁLIS SZABÁLYAI
Raktárház és erőd építése
Porto az egyetlen város három kikötő mezővel, tehát
három hajó horgonyozhat ott egyidejűleg. Az alap-
szabályokhoz hasonlóan Portoban sem mozoghat át
a már ott horgonyzó hajód egy üres kikötő mezőre.

Portoban csak egy játékos építhet erődöt.

Raktárház bezárása
Ha Portoban bezárásra kerül egy raktárház, azt nem
lehet újra megnyitni. Ehelyett azonnal ki kell venni
a játékból.

Ez az ikon jelzi a városkártyákon a
speciális raktárház bezárási szabályokat.

A KANÁRI-SZIGETEK
SPECIÁLIS SZABÁLYAI
A Kanári-szigetekkel együtt a kalózhajó is játékba
kerül. A játék kezdetén a második kikötő mezőre
kell helyezni azt.

Arra a kikötő mezőre, amin a kalózhajó horgonyoz,
egyik játékos sem hajózhat be.

Hajózás a Kanári-szigetekre
Ha egy játékos a Kanári-szigetekre hajózik, a szokott
módon lehorgonyozt a két kikötő mező egyikén, majd
ugyanebben a körben elhajózik a kalózhajóval egy
másik városba ingyen (kártya vagy pénz felhasználása 
nélkül), függetlenül attól, hogy a kalózhajó éppen hol 

horgonyoz. A kiválasztott városban a kalózhajót moz-
gató játékos begyűjti a védelmi díjat.

Ha a játékos a Kanári-szigeteken szeretne maradni a
következő körben is, és mozgatni szeretné a kalózhajót,
megteheti, de csak egy hajózási kártyáért vagy pénzért
cserében. Ebben az esetben a játékos nem gyűjthet be
védelmi díjat.

A kalózhajó mozgatása
A kalózhajó csak olyan városba hajózhat, ahol van
legalább egy szabad kikötő mezőe. Az aktív játékos
dönti el, hogy a kalózhajó a szabad kikötő mezőn
horgonyoz le, vagy a fogalt mezőn (ha van ilyen).
Ha a foglalt mezőt választja, az ott horgonyzó hajó
átkerül a másik, üres kikötő mezőre. A kalózhajó
nem változtathat helyet városon belül.

Védelmi díj begyűjtése
Miután egy játékos mozgatta a kalóhajót ingyen
(kártyák vagy pénz felhasználása nélkül), védelmi
díjat gyűjt be abban a városban, ahova a kalózhajó
érkezett. Minden épületért (raktárházért, erődért) a
tulajdonosa 1 Florint fizet az első fázisban, 2 Florint
a második fázisban és 3 Florint a harmadik fázisban
az aktív játékosnak.

Az érintett játékosoknak ki kell fizetniük a díjat, ha 
van pénzük. Ha egy játékosnak nincs elég pénze, 
befizeti az összes rendelkezésre álló pénzét, további
büntetés nélkül.

Megjegyzés: Egy játékos, aki Kanári-szigetekre érkezik,
begyűjtheti a védelmi díjat, majd építkezhet, vagy fordítva.

Kalózhajó mozgatása védelmi díj 
begyűjtése nélkül
Minden játékos mozgathatja egyszer a köre során a
kalózhajót, függetlenül attól, hogy az hol horgonyoz.
Ehhez fel kell használnia egy vagy több hajózási kár-
tyát (akár útirány/tengeri útvonal, akár megfelelő
városok közötti kapcsolat kártyát) vagy fizetnie kell
2 Florint minden lépésért (a szomszédos városok kö- 
zött. A kalózhajó mozgatása során be kell tartani az
erre vonatkozó, fentebb említett szabályokat.

Ez az ikon jelzi a városkártyákon a
speciális kalózhajós szabályokat.
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