
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy olyan korszakban találjuk magunkat, amikor még sok fehér folt volt 
a térképen, amelyek csak arra vártak, hogy felfedezzék őket. A tengeri 

hatalmak folyamatosan terjeszkedtek, hajókat küldtek az ismert világon 
túlra, hogy ismeretlen területeket, új szövetségeseket és kiaknázatlan 
lehetőségeket találjanak. Az újonnan felfedezett területek gazdagsága 
csábítóan hatott azokra a kapitányokra, akik elég erősek és ügyesek 

voltak ezen kincsek megszerzéséhez…. és aztán megtartásához. 
Egy-egy ilyen feltörekvő birodalom kormányzójaként a játékosok arra 
törekednek, hogy győzedelmes felfedezéseik során a befolyásukat mind 

hazájukban, mind a tengerentúlon növeljék. A felfedezések, a 
kereskedelem, a kizsákmányolás és a háborúk során más 

nagyhatalmakkal kell megküzdeniük az előttük feltáruló erőforrások és 
régiók felügyeletének megszerzéséért. A birodalmuk felvirágoztatásához 

viszont a kulturális, politikai, gazdasági és pénzügyi befolyásuk 
egyensúlyban tartása, a helyes döntések meghozatala szükséges. Az út, 

amit ehhez választanak, a harc, amelyet megvívnak, és a döntések, 
amelyeket meghoznak, mind befolyásolják, hogy fog kinézni az új 

világ… 
A Te birodalmad az, amelyik a többi felé emelkedve meghódítja a 

világot? 
 

12 éves kortól  •  3-5 játékos •  90 perc 
 
A JÁTÉK CÉLJA 

 

A játék célja a legnagyobb dicsőség megszerzése. A játékosok növelik saját 
birodalmuk dicsőségét ipari, kulturális, pénzügyi és politikai befolyásuk 
növelésével, városok elfoglalásával, a városok közötti összeköttetések 
felügyeletével, különböző előnykártyák szerzésével, és épületek építésével. 
A rövid távú célok (mint a hasznos épületek építése, a kereskedelmi korongok 
begyűjtése, az előnykártyák megszerzése, és a különböző régiók feletti uralom 
elnyerése) mind a hosszú távú célt kell, hogy szolgálják, a dicsőség elnyerését. A 
játék csak 7 fordulóból áll, és mindenki arra törekszik, hogy a végén ő szerezze 
meg a legnagyobb dicsőséget! 
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A JÁTÉK ELEMEI 

 

1 játéktábla 
 

A játéktábla 7 régióból áll, 
amelyeket egymástól a színük 
különböztet meg, illetve a 
térképek szegélye határol el; 
Európa és a Földközi-tenger 
vidéke, a Távol-Kelet, India, 
Észak-Amerika, a Karib 
tenger vidéke, Dél-Amerika és 
Afrika. 

 
Minden régióban vannak 
városok, amelyek más 
városokkal vannak összekötve, 
van egy hajózási útvonal, és 
egy hely a kártyapaklinak. 

 
Európát és a Földközi-tenger 
vidékét gyakran a játék 
kiinduló régiójaként nevezik. 
Ebben a régióban egyedi, 
hogy itt két kártyapakli van, 
és nincs hajózási útvonal. 

 
 
 
 
 

Észak- 
-Amerika 

 
 
 
 
 

Karib tenger vidéke 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dél-Amerika 

 
 
 
India 

 
 
 

Távol-Kelet 
 

 
 
 
 
 

Európa és a 
Földközi tenger vidéke 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Afrika 

 
 
 
 
 
Hajózási 
útvonal 
 
 
 
Kártya- 
pakli 
 
 
 
 
 
 
 
Város 
 
 
 
Összeköttetés 

 
 
 
 
 
 
48 előny kártya 
8 különböző, 6 kártyából álló előny kártyapakli van, minden régióban egy, 
plusz a rabszolga kártyák. Az előny kártyák a tulajdonosuknak a befolyás 
sávon való előrehaladást biztosítják, és/vagy győzelmi pontokat adnak, a 
kártyán található ikonoknak megfelelően. Mindegyik kártyán van egy ikon, 
amelyik jelzi, hogy melyik pakliból való az adott kártya. 

 
Minden pakliban van egy kormányzó lap, amelynek speciális tulajdonságai 
vannak. A speciális kártyákat a többitől eltérő módon lehet megszerezni. 
Ezeket a kártyákat a rajtuk lévő kormányzó szalag különbözteti meg a többitől. 

 

95 kereskedelmi korong 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kártya 
Értéke 

 
pakli 
ikon 

 
Status 
Ikonok 
 
Győzelmi
pont ikon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kormányzó 

szalag 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 nagy pontozó lapka 

 

 
 
 
Pont 
oldal 

Ezeket a játék végén a játékosok pontjainak összeszámolásakor 
használjuk. Mindegyiknek van 10 és 50 pontot jelző oldala is. 

8 fajta különböző kereskedelmi korong van. A barna hátterű 
korongok a befolyásjelző sávon való előrehaladásnál, a kék hátterűek 
pedig a megfelelő akció végrehajtásánál segítenek a játékosnak. 
Minden egyes korong hátulján egy-egy győzelmi pontot  jelző 
ikon található. A korongok a győzelmi pontot jelző felükkel lefele 
maradnak egészen a játék végéig, amikor is megfordítjuk, és pontozó 
korongként használjuk fel azokat. 



 

 
5 játékos tábla 

 
       IKONOK

 
 

IPAR SÁV 
ÉPÍTÉSI SZINT 

 
KULTÚRA SÁV 

NÖVEKEDÉS MÉRTÉKE 
PÉNZÜGY SÁV 
JÖVEDELEMSZINT 

POLITIKA SÁV 
KÁRTYA KORLÁT 

 
COLONIAL HOUSE 

A játék során számos alkalommal 
találkozunk a következő 

szimbólumokkal. Ezek a szimbólumok a 
birodalmad naggyá válásának kulcsai! 

 
 
 

IPAR 
Minden játékos új épületet épít minden 

egyes körben. A nagyobb ipari 
befolyással rendelkező játékosok 

képesek hatékonyabb és hatásosabb 
épületeket emelni, ezáltal nagyban 
elősegíteni birodalmuk fejlődését. 

 
ÉPÍTÉSI TERÜLET 

 

KIKÖTŐ 
 

KÁRTYA HELYEK 
 

SZABAD 
KORMÁNYZÓ 

MEZŐ 

45 épület lapka 

 
 
 

KULTÚRA 
A játék során a birodalmad fejlődik. A 

fejlettebb kultúrával rendelkező 
játékosok több embert vonzanak 

társadalmukba, így biztosítva a terveik 
megvalósításához szükséges létszámot. 

  

PÉNZÜGY 
ÉPÜLET NEVE 

 
 
 
 
 
 
 

BEFOLYÁS JEL 

ÉPÍTÉSI SZINT 
 
 
 
 
 
 
 
      AKTIVÁCIÓS KÖR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCIÓ IKONOK 

Pénz és a fenntartási költségek fedezete 
nélkül az emberek nem dolgoznak. A 

jobb pénzügyi helyzetben lévő játékosok 
képesek jól fizetett munkaerőről 

gondoskodni, akik újabb feladatokra és 
kinevezésekre vágynak. 

150 népességjelző korong 
30 korong mind az 5 játékos színében. Minden játékos 
ezeket a korongokat használja a játéktábla különböző 
régióiban tett hajózási erőfeszítéseinek, a városokban 
való jelenlétének jelölésére, és az épületeinek 
aktiválására. 
20 befolyásjelző kocka 
4 kocka mind az 5 játékos színében. Ezeket 
a jelzőket használjuk a játékos táblákon a 
játékos ipari, kulturális, pénzügyi és 
politikai befolyásának jelzésére. 

 

1 kezdő játékos jelző 
Ez a korona alakú jelző mutatja az 
aktuális kezdő játékost. 

 

POLITIKA 
A politikai nagyság tükrözi a tehetséget a 

jó üzletek kötéséhez és egy birodalom 
irányításához. A nagyobb politikai 

befolyással rendelkező játékosok több 
erőforrással és holdingokkal 

rendelkeznek, amelyek segítik növelni a 
fejlődési erőfeszítések minden aspektusát. 

 
 
 

DICSŐSÉG 
Dicsőséget a kereskedelem, a hódítás, 
és a terjeszkedés során lehet szerezni. 
A legnagyobb dicsőséggel rendelkező 

játékosok valóban bizonyítják 
birodalmuk nagyságát! 

Minden játékos tábla segít a játékosnak nyomon követni az ipari, kulturális, 
pénzügyi és politikai befolyását. A játékosok épületeket is építenek itt, és itt tartják a 
népességjelző és a kereskedelmi korongjaikat, valamint az előny kártyáikat. 

15 féle különböző épület van. Minden egyes épület különböző befolyás bónuszt 
és/vagy akciót ad annak a játékosnak, aki felépíti azokat. Az épület építési szintje 
jelzi, hogy milyen nehéz felépíteni azt. 



 

 

ELŐKÉSZÜLETEK 
Tegyétek a játéktáblát az asztal közepére. 

Véletlenszerűen osszátok szét a kereskedelmi 
korongokat a táblán, a győzelmi pontot jelző 
oldalukkal lefelé fordítva tegyetek egyet-egyet 
minden egyes hajózási útvonal mezőre, 
városra és összeköttetésre. 
Típus szerint válogassátok szét az előny 
kártyákat, és minden paklit tegyétek 
felfordítva a megfelelő helyre a táblán. 
Minden pakliban a kártyák sorrendje alulról 
felfelé: 5-4-3-2-1-Kormányzó kártya. (vagy 
5-4-3-2-1-0 a rabszolgaság és az Európa és 
Földközi-tenger vidéke pakli esetén, ahol 
nincs kormányzó kártya) 
Helyezzétek egymásra az azonos épületeket. 
Legyen: 

 
5 minden 1. szintű épületből 
(piac, hajógyár, műhely) 
4 minden 2. szintű épületből 
(bank, kaszárnya, céhház) 
3 minden 3. szintű épületből 
(kikötő, erőd, színház) 
2 minden 4. szintű épületből 
(térképész, kereskedőház, egyetem) 
1 minden 5. szintű épületből 
(árutőzsde, múzeum, parlament) 

Tegyétek az épületeket a tábla mellé, a különböző 
szinteket egymás alá. A játékosok így a játék 
során könnyebben ki tudják majd választani, 
melyik épületet akarják felépíteni. 

 
Minden játékos vegyen el egy játékos táblát, 4 
befolyásjelző kockát és mind a 30 népességjelző 
korongot egy színből. Tegyétek vissza a 
dobozba a használaton kívüli játékos táblákat, 
befolyásjelző kockákat, és népesség korongokat. 
Minden játékos maga elé teszi a játékos tábláját, 
felteszi a 4 befolyásjelző kockáját mind a 4 
befolyásjelző sáv 0. mezőjére, és a táblája mellé 
teszi a 30 népesség korongjait. 
Véletlenszerűen válasszátok ki a kezdő játékost. 

 

Tegyétek félre a nagy pontozó lapkákat, 
mivel ezekre csak a játék végén lesz 
szükség. 
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A JÁTÉK MENETE 
 
BEFOLYÁS JUTALMAK

 
 

1. FÁZIS: ÉPÍTÉSI FÁZIS 
A játékosok új épületeket építenek. 
2. FÁZIS: NÖVEKEDÉSI FÁZIS 

MINIMUM 
SZÜKSÉGES 

IPAR 

 

ÉPÍTÉSI SZINT: 
MEGMUTATJA, MILYEN 
SZINTŰ ÉPÜLET ÉPÍTHETŐ 

A játékosok új népességjelző korongokat kapnak. 
3. FÁZIS: JÖVEDELEMSZERZÉSI FÁZIS 
A népességjelzők, amik az épületek aktiválásához szükségesek, újra elérhetővé válnak. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. FÁZIS: ÉPÍTÉSI FÁZIS 

 
 
 
 
MINIMUM 

SZÜKSÉGES 
KULTÚRA 

 
 
 
 

NÖVEKEDÉS MÉRTÉKE: 
MEGADJA A KIKÖTŐBE KERÜLŐ 
NÉPESSÉG KORONGOK SZÁMÁT

Játékos sorrendben minden játékos épít egy épületet.  
 
Az építési fázis során minden játékosnak választania kell egy épületet az elérhetőek 
közül, és azt felépíteni a játékos táblája egyik üres építési területére. Minden játékos 

ipari befolyása határozza meg, hogy milyen szintű épületet építhet. Minden épület 
az 5 építési szint valamelyikéhez tartozik, amit egy ikon jelöl. A játékosok az aktuális 
saját építési szintjükkel azonos vagy alacsonyabb szintű épületet választhatnak. (Ha 
nem maradt már ilyen épület, akkor a játékos választhat épületet a következő építési 
szintről is.) 

IPARI 
BEFOLYÁS(5) 

 
ÉPÍTÉSI 

SZINT (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINIMUM 

SZÜKSÉGES 
PÉNZÜGY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JÖVEDELEMSZINT: MEGADJA A 

MEGENGEDETT FIZETÉSI 
AKCIÓK SZÁMÁT. 

 
Példa: a zöld játékos ipari befolyása 5, így 
3 vagy alacsonyabb szintű épületet 
választhat. A zöld játékos a színházat 
választja, és felépíti azt saját játék tábláján 
a még szabadon álló építési területen. 

 
 
• A játékosok építhetnek újra olyan épületet is, amelyet korábban már választottak. 
• A játékosok nem választhatnak 5. szintű épületet, ha már építettek korábban egy 5. 
szintű épületet. 

• Pár épületen található 1 vagy több        ipari,         kulturális,  pénzügyi és      politikai 
befolyás szimbólum. Ha ilyen épületet épít a játékos, megnövelheti a megfelelő 
befolyásjelző pontjainak számát, és a befolyásjelző kockáját az épületen látható ikonok 
számának megfelelő mezővel előre mozgatja. 

 
 
 
 
MINIMUM 

SZÜKSÉGES 
POLITIKA  

 
 
 
 
KÁRTYA KORLÁT: MEGADJA A 
KÖR VÉGÉN BIRTOKOLHATÓ 
ELŐNY KÁRTYÁK SZÁMÁT. 

 

Példa: a zöld játékos új színház lapján 2        kultúra 
ikon van. Zöld játékos       a kultúra sávon 2 mezővel 
előre mozgatja a befolyásjelző kockáját. 

 
Mikor minden játékos megépített egy épületet, tovább léphetünk a következő fázisra. 
Figyelem, ha a játékosok tábláján betelik az utolsó építési terület is, akkor ez a játék 
7. és egyben utolsó fordulója! 

A játék 7 fordulóból áll, minden forduló 4 fázisból. A játékos a kezdőjátékos jelzővel 
kezdi minden egyes fázist, a többiek óramutató járásával megegyezően követik őt. Az 
első 3 fázis során minden játékos egy cselekedetet hajt végre, de az akció fázis köre 
addig tart, míg mindannyian nem passzolnak. 

A befolyásjelző sávon történő 
előrelépés egyre jobb akciókat 

biztosít. 

4. FÁZIS: AKCIÓ FÁZIS A játékosok körönként különböző akciókat hajthatnak végre 
az épületeik aktiválásával, vagy a kereskedelmi korongok felhasználásával. Hajózást az 
erőforrások begyűjtéséhez, a régiókban való jelenlét megalapozásához, és a régiók más 
akciókhoz történő megnyitásához. Letelepedést az üres városok feletti irányítás 
megszerzéséhez. Támadást az ellenséges erők kiűzéséhez az elfoglalt városokból. 
Kifizetést az aktivált épületek felfrissítéséhez, és a népesség új feladatokra való 
bevetéséhez. Kizsákmányolást a régió erőforrásainak begyűjtéséhez, és a befolyás sávon 
való előrelépéshez. 



 

 
2. FÁZIS: NÖVEKEDÉSI FÁZIS 
Játékos sorrendben a játékosok népességjelző korongokat kapnak. 

 
A növekedési fázis során minden játékos a készletéből a kikötőjébe helyezi a 
népességjelző korongjait.     Minden játékos kulturális befolyása határozza meg a 
növekedés mértékét, és ezáltal az újonnan kapott népességjelző korongok számát. 

 
Ha egy játékosnak már nincs elég népességjelző korongja a készletében, annyi 
népességjelző korongot kap, amennyi lehetséges. 

 
Miután minden játékos betette a népességjelző korongjait, a következő fázisra kerül 
a sor. 

 
3. FÁZIS: JÖVEDELEMSZERZÉSI FÁZIS 

 
 
 
 
 
 
Példa: a lila 
kulturális befolyása 
2, így a növekedési 
fázisban 3 
népességjelző 
korongot tehet 
készletéből a 
kikötőjébe. 

 
 
KULTURÁLIS 
BEFOLYÁS (2) 
 
NÖVEKEDÉS 
MÉRTÉKE (3) 

Játékos sorrendben a játékosok jövedelem kifizetési akciókat hajtanak végre. 
A jövedelemszerzési fázisban a játékosok meghatározott számú kifizetést 
hajthatnak végre. (Egy kifizetés végrehajtása azt jelenti, hogy a játékos az 
egyik épületéről levesz egy népességjelző korongot és visszateszi azt a 
kikötőjébe.) A játékos pénzügyi    befolyása határozza meg a jövedelem-
szerzés mértékét. Minden szint meghatározza, hogy mennyi kifizetés 
lehetséges. 

.Ha a játékosnak több népességjelző korongja van épületein, mint a lehetséges 
kifizetéseinek száma, kiválaszthatja, melyik épületén maradnak népességjelző 
korongok és melyikről kerülnek vissza a kikötőbe. 

.Ha a játékos több kifizetést hajthat végre, mint amennyi népességjelző korongja 
van az összes épületén, minden népességjelző korongja visszakerül a 
kikötőjébe, a többi kifizetése pedig elveszik. 

 

A kifizetések során szabaddá váló épületek az akciófázisban újra aktiválhatóak 
lesznek, azokat az épületeket viszont, amelyeken népességjelző korongok 
maradnak, nem lehet majd újra aktiválni. 
 
Megjegyzés: A játék első fordulójában nincsenek az épületeken népességjelző 
korongok, így az első fordulóban ezt a fázist átugorjuk. 

4. FÁZIS: AKCIÓFÁZIS 

 
PÉNZÜGYI 

BEFOLYÁS (3) 
 

  JÖVEDELEMSZINT (2) 
 

 
Példa: a fehér játékos pénzügyi befolyása 
3, így jövedelemszerzésének mértéke 2 
kifizetést tesz lehetővé. A fehér játékos 2 
népességjelző korongját a használt 
épületeiről a kikötőjébe teszi. 

A kezdőjátékostól kiindulva sorban minden játékos az óramutató járásának megfelelően egy-egy akciót hajthat végre, 
mindaddig, míg az összes játékos nem passzolt (mivel vagy nem tudnak, vagy nem akarnak több akciót végrehajtani). 
AZ AKCIÓFÁZIS ALAPSZABÁLYAI 

-Az akciósfázis során a játékos előnylapokhoz, kereskedelmi korongokhoz juthat,  ipar,   kultúra,   pénzügy és   poli-
tika jelek lehetnek rajtuk. Ha a játékos ilyen szimbólumokkal rendelkező kártyát vagy korongot szerez, azonnal előre lép a 
megfelelő befolyásjelző sávon, vagyis a befolyásjelző kockáját annyi mezővel jobbra tolja, amennyi szimbólumot éppen szerzett. 

 
Példa: Piros játékos megszerezte a Távol-
Kelet kormányzó lapját, amin      2 ipar  
jel,     1        kultúra jel és    1       győzelmi 
pont jel van. Ipari    befolyását 2, kulturális   
      befolyását 1 mezővel növeli. 1        győ-
zelmi pontot kap, ha még a játék végén is 
nála lesz ez a kártya. 

-A játékosok kártyákat és korongokat más játékosokkal nem cserélhetnek el. 

Példa: A piros játékos egy 
kereskedelmi korongot szerez, 
      politika jellel,  ezért 
megnöveli a       politikai 
befolyását 1 mezővel. 

-A játékosok nem dobhatnak el saját maguktól kártyákat és korongokat. (Egyébként előfordulhat, hogy a játékos arra 
kényszerül, hogy kártyát dobjon el, miután passzolt. Lásd később.) 

- Ha egy játékos passzolt, ebben a fordulóban nem hajthat végre több akciót, vagyis nem léphet vissza egy akcióval a játékba. 
- Miután minden játékos passzolt, véget ér az akciófázis. A forduló végére értünk. 



 

 
AKCIÓK VÉGREHAJTÁSA 

 
ALAP VS. KEVERT 

Két lehetőség van az akciók végrehajtására. 
 

’A’ LEHETŐSÉG: EGY ÉPÜLET AKTIVÁLÁSA 
A szokásos módja egy akció végrehajtásának, egy saját épület aktiválása. Egy épület 
aktiválásához a játékos egy népességjelző korongját a kikötőből az épületen található 
üres körre teszi. (Egy épületet nem lehet aktiválni, ha már van rajta népességjelző 
korong, vagy az épületen nincsen kör.) Ezután a játékos végrehajthatja az épületen 
látható akció(ka)t. 

 
Példa: A fekete játékos egy 
népességjelző korongot tesz a 
kikötőjéből a hajógyár épületén 
található körre. Ez lehetővé teszi, 
hogy végrehajtsa a hajógyáron 
látható hajózási akciót. A bankot nem 
tudta volna aktiválni, mivel azon az 
épületen nincsen ehhez szükséges kör. 

 
’B’ LEHETŐSÉG: EGY KERESKEDELMI KORONG FELHASZNÁLÁSA 

Az épületek és kereskedelmi korongok 
különböző akciók végrehajtását teszik 

lehetővé. Az alap akciók leírása a 
szabálymagyarázatban külön-külön 

megtalálható, de vannak különböző kevert 
akciók is, amelyekre eltérő szabályok 

vonatkoznak. Minden alap és kevert akció 
a következőkben bemutatásra kerül. 

ALAP AKCIÓK 
 

HAJÓZÁS 
A szabályokat lásd a 7. oldalon. 

LETELEPEDÉS 
A szabályokat lásd a 8. oldalon. 

 
 

 A szabályokat lásd a 9. oldalon. 

KIFIZETÉS 
A szabályokat lásd a 9. oldalon. 

  
KIZSÁKMÁNYOLÁS 

A szabályokat lásd a 10. oldalon. 

KEVERT AKCIÓK 

AZ AKCIÓK  

   HAJÓZÁS 
A játékos elvesz egy népességjelző korongot a kikötőjéből, és leteszi azt egy régió 
szabad mezővel rendelkező hajózási útvonalára, a kártyapaklitól legmesszebb 
található helyre. A játékos jutalmul megkapja az ezen a mezőn lévő kereskedelmi 
korongot, és azt a kikötőjébe teszi.  

HAJÓZÁS/ 
KIZSÁKMÁNYOLÁS 

A játékos választhat, hogy a kettő közül 
melyik akciót hajtja végre. 

LETELEPEDÉS/ 
KIZSÁKMÁNYOLÁS 

A játékos választhat, hogy a kettő közül 
melyik akciót hajtja végre. 

LETELEPEDÉS/ 
TÁMADÁS 

A játékos választhat, hogy a kettő közül 
melyik akciót hajtja végre.  

LETELEPEDÉS & 
HAJÓZÁS 

A játékos végrehajthatja az egyik, vagy 
mindkét akciót, tetszőleges sorrendben. 
Mindkét akciót ugyanabban a régióban kell 
végrehajtani. 

HAJÓZÁS & HAJÓZÁS 
 

népességjelző korongját a kikötőjéből a Távol-Kelet hajózási útvonalának 3. mezőjére 
teszi. (Az első és második mezőt már korábban elfoglalták a fekete és fehér játékos 
korongjai.) Fehér jutalmul megkapja az ezen a helyen lévő  politikai szimbólum-
mal rendelkező korongot. 

-A játékos hajózási akciót hajthat végre olyan régióban is, amelynek hajózási útvonala 
már telítődött, ilyenkor a népességjelző korongot a hajózási útvonal mellé kell tenni, és 
ezért nem jár jutalmul kereskedelmi korong. 
-Mivel a kezdő régión (Európa és a Földközi-tenger vidéke) nincsen a 
kártyapaklikhoz vezető hajózási útvonal, nem hajtható végre hajózási akció. 

A játékos egyszer vagy kétszer 
végrehajthatja a hajózási akciót. Ha kétszer 
hajózik, mindkét akciót ugyanabban a 
régióban hajthatja végre. 

KIZSÁKMÁNYOLÁS & 
KIZSÁKMÁNYOLÁS 

A játékos egyszer vagy kétszer kizsákmá-
nyolja az adott régiót. Ha kétszer hatja 
végre az akciót, mindkét kártyát ugyan-
abból a pakliból szerezheti csak meg. 

A kék hátterű kereskedelmi korongokon 
befolyásjelző jelek helyett akció 
szimbólumok vannak. Ha egy 
játékosnak van ilyen korongja a 
kikötőjében, felhasználhatja a rajta 
szereplő akció végrehajtásához. Ezután 
kikerül a játékból, vissza a dobozba. 

Példa: A fekete 
játékosnak a 
kikötőjében van 
egy támadás jelű 
korongja. 
Felhasználja ezt 
a korongot és 
végrehajt egy 
támadás akciót. 

TÁMADÁS 

Hajózás   Letelepedés   Támadás    Kifizetés 
   Kizsákmányolás   Passzolás/Kártyák eldobása 

Példa: A fehér játékos végrehajt egy 
hajózási akciót, amelynek során egy 



 

 
HAJÓZÁS (folytatás)  
EGY RÉGIÓ MEGNYITÁSA 
Amikor egy régió hajózási útvonalának utolsó szabad mezője 
elfoglalásra kerül, a régió megnyílik. 

 
A régió legfelső előny kártyáját, vagyis a kormányzó kártyát, az a 
játékos kapja, akinek a legtöbb népességjelző korongja van a régió 
hajózási útvonalán. (Ha két vagy több játékosnak azonos számú 
korongja van itt, a kormányzó kártyát az a játékos kapja, akinek a 
később letett korongja a kártyapaklihoz közelebb van.) Csak ezen a 
módon kaphatja meg egy játékos a 6 kormányzó kártya egyikét. 

 
Ha egy játékos kormányzó kártyát kap, azt a tábláján vagy a 
kormányzó kártya helyére teszi, vagy egy másik üres kártyahelyre 
(vagy a táblája mellé, ha nincs már üres helye). A játékos azonnal 
megnöveli a kártyán szereplő szimbólumoknak megfelelően a 
befolyását. 

 
Ha egy régió megnyílt, ezután már a Letelepedés, a Kizsákmányolás 
és a Támadás akciókat is végre lehet itt hajtani. A kezdő régió (Európa 
és a Földközi-tenger vidéke) már a játék kezdeténél megnyitott 
régiónak számít. 

 

LETELEPEDÉS 

akcióval éppen elfoglalta Afrika hajózási útvonalának 
legutolsó mezőjét, ezzel megnyitotta a régiót, és 
kiosztásra kerül a kormányzó kártya. Általában a kártya 
azé lesz, akinek a legtöbb korongja van az útvonalon, de 
most a piros és a fehér játékosnak is 2-2 korongja van 
ott. A második feltétel alapján, így a legutolsónak 
lerakott korongok számítanak, és ez a pirosé. A piros 
megkapja tehát a kormányzó kártyát és a kártyán lévő 
 2 pénzügy és   1 politika  szimbólumnak 
megfelelően növeli a befolyását. 

 
A játékos elvesz egy népességjelző korongot a kikötőjéből, és 
egy el nem foglalt városra teszi azt. Jutalmul megkapja a 
városon lévő kereskedelmi korongot, és azt a kikötőjébe teszi. 

 
• Csak a már megnyitott régiókban lévő városokban lehet 
letelepedni. 

 
• Ahhoz, hogy egy játékos egy városba letelepedhessen, az adott 
régióban jelen kell lennie. Ez azt jelenti, hogy legalább egy 
korongjának már a régióban kell lennie, a régió más városában, 
a hajózási útvonalán, vagy a hajózási útvonala mellett. A kezdő 
régióban (Európa és a Földközi-tenger vidéke) minden játékos 
automatikusan jelen van, akkor is, ha nincs ott korongja. 

 

A városok közötti összeköttetések felügyelete 

Példa: Afrika a fekete 
játékos előző példában bemutatott akciójának köszönhetően 
megnyitott területté válik. A lila játékos egy letelepedési akciót 
hajt végre, és a népességjelző korongját a kikötőjéből az egyik 
városra teszi. (Ha akart volna, ehelyett a másik városban is 
letelepedhetett volna.) A    politika szimbólummal rendelkező 
korongot a lila játékos megkapja jutalmul. 

 
A játékban sok város más várossal össze van kötve. Ha egy 
játékosnak az összeköttetés mindkét oldalán lévő városában 
egy-egy népességjelző korongja van (letelepedés vagy támadás 
következtében) felügyeli ezt az összeköttetést. 

 
A játék kezdetén minden egyes összeköttetésre véletlenszerűen 
egy-egy kereskedelmi korong kerül, amelyet minden esetben az 
a játékos kap meg jutalmul, és helyez a kikötőjére, aki először 
felügyeli az összeköttetést.  
*Megjegyzés: miután a korongok lekerülnek az 
összeköttetésekről, továbbra is fontos szerepel játszik az 
összeköttetések  felügyelete,  mivel  egy-egy  győzelmi 
pontot érnek a játék végén. 

 

mindkét városába kerül népességjelzője, ezért ettől kezdve 
felügyeli a két város közötti összeköttetést. (Nincs különbség 
aközött, hogy a városokat letelepedés, támadás vagy mindkét 
akció segítségével szerezte meg.) Mivel ő az első, aki ebben a 
játékban ezt az összeköttetést felügyeli, jutalmul megkapja az 
ott található, ipar jellel  rendelkező korongot. 

Példa: A fekete 
egy hajózási  

Példa: egy kicsivel később 
a lila játékosnak Afrika 
 



 

 
  TÁMADÁS 

 
A KORONGOK TÁROLÁSA

Ez az akció 2 népességjelző korongba kerül. A játékos először a kikötőjéből visszatesz 
egy népességjelző korongot a készletébe, aztán választ egy várost, amiben egy másik 
játékos telepedett le, és kicseréli a kikötőjéből elvett következő korongjával az ellenfél 
korongját. (Az ellenfél korongja visszakerül az ellenfél saját készletébe.) A támadás 
végén a várost tehát elfoglalja a támadó. 

Előfordulhat, hogy a kikötőd a játék során 
nagyon megtelik, ha sok kereskedelmi 
korongot kapsz. Ezért a barna hátterű 
korongokat a befolyásjelző sávon is 

tárolhatod. Ez segít könnyen átlátni a 
saját befolyásod aktuális mértékét is, 

különösen akkor, ha a korongokat mindig 
azon a mezőn tárolod, amennyi azonos 

szimbólumú korongod van.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Példa: a fehér játékos egy támadási akciót hajt végre. Először visszateszi egyik 
korongját a kikötőjéből a saját készletébe, majd egy másik korongot vesz el a 
kikötőjéből, amivel lecseréli a lila játékos korongját, ami eddig ebben a városban 
volt. A lila játékos korongja visszakerül a lila játékos készletébe, és a fehér játékos 
korongja átveszi a város feletti uralmat. 

 
● Csak a benépesített városokat lehet megtámadni. 

● Egy város megtámadásához a játékosnak már jelen kell lennie ebben a régióban, vagyis 
legalább egy népességjelző korongjának a régióban, a régió hajózási útvonalán vagy 
amellett. A kezdő régióban (Európa és a Földközi-tenger vidéke) minden játékos 
automatikusan jelen van, akkor is, ha nincs ott korongja. 

 
A városok közötti összeköttetések felügyelete 
Az összeköttetések egy támadási akció során is egy játékos felügyelete alá kerülhetnek. 
Az összeköttetésekre vonatkozó szabályok a 8. oldalon a Letelepedés alatt találhatóak. 

 

KIFIZETÉS 
A játékos levesz egy népességjelző korongot az egyik már aktivált épületéről és 
visszateszi azt a kikötőjébe. Ezáltal az épület is és a korong később újra 
felhasználhatóvá válik. 

 
• Egy épület kifizetési akciója nem használható fel saját magára. 

Példa: A feketének 4  pénzügyi jelű 
  és 3  politika szimbólumú korongja 
van. A befolyásjelző sávon a megfelelő 
számú mezőre helyezi azokat. 
 

SORREND 
A forduló az első 3 fázisa 

összevonható: minden játékos az 
építési, a növekedési és a 

jövedelemszerzési fázisát közvetlenül 
egymás után végrehajthatja, mielőtt a 
következő játékos kerülne sorra. Ez 
meggyorsítja egy kicsit a játékot, és 

segíthet az előretervezésben. 

BEFOLYÁSKORLÁT 
A befolyásjelző sávok 15 értékig 

mennek, ha egy játékos valamelyik 
befolyása meghaladja ezt a mértéket, 
a befolyásjelző kockája a 15. mezőn 

marad. (A további korongokat a kocka 
alá tehetjük, hogy a befolyás valódi 
mértékét jobban lássuk, ha a játékos 

elveszít ebből a szimbólumból és az új 
mértéket meg kell határozni.) 

 
 

Példa: A fekete játékos kifizetési 
akciót hajt végre. A térképészen lévő 
népességjelző korongját választja, és 
visszateszi a kikötőjébe. (Ehelyett 
választhatta volna a piacon lévő 
korongját is.) 

 
 
 
Példa: a fehér   kulturális befolyása 
16, a befolyásjelzője a 15. mezőn van. 
Mivel a kártyalimitet meghaladta, el kell 
dobnia egy lapját, az India 1-t választja. 
A   politikai befolyása 1-t csökken, a 
kockája is 1-t balra megy,   kulturális 
befolyása viszont a 15. mezőn marad, 
mivel ennek 16 volt a korábbi mértéke. 



 

 
KIZSÁKMÁNYOLÁS 

A játékos felveszi egy megnyitott régió legfelső 
előnykártyáját, és felfordítva a tábláján az egyik üres 
kártyamezőre teszi. (Ha éppen nincsen üres kártyamezője, a 
kártyát először a tábla mellé teszi.) A játékos azonnal a 
kártyán található szimbólumoknak megfelelően mozgatja előre 
a befolyásjelző kockáit. 

•Minden régiónak saját kártyapaklija van. Ahhoz, hogy a 
játékos fel tudjon venni egy adott kártyát a régióból, a 
játékosnak a régióban legalább a kártya értékének megfelelő 
számú népességjelző korongjának kell lennie. Ezek a korongok 
a régió városaiban, a hajózási útvonalon, vagy amellett 
lehetnek. 

•A kezdő régióban (Európa és a Földközi-tenger vidéke) 2 
kártyapakli van (Rabszolgaság, és az Európa és a Földközi-
tenger vidéke) 0-5 közötti értékben. Mivel ebben a régióban 
nincs hajózási útvonal, csak a városokban található korongok 
számítanak annak megállapításakor, hogy a játékos felveheti-e 
az adott kártyát vagy sem. Minden város mindkét paklihoz 
számít. A 0 értékű kártyák anélkül is elvehetőek, hogy a 
játékosnak lenne korongja ebben a régióban. 

•Ha az akciófázis során kártyát kell elvenni, nincs korlátozás, 
hogy egy játékosnak mennyi kártyája lehet. Ezenkívül a 
kártyákat a játékos a saját tábláján bárhova elmozdíthatja. 
Miután viszont passzol a játékos, a kártyalimitnek megfelelő 
számú lapja maradhat csak, a többit el kell dobnia. A kártya-
limitet a játékos  politikai befolyása határozza meg. (lásd 
a 11. oldalon a Passzolás / Kártyák eldobása résznél.) 

 
 

Példa: a zöld játékos egy kizsákmányolás akciót hajt végre. 
Észak-Amerika nyitott régió, és mivel a felső kártya értéke 3, a 
zöldnek legalább 3 népességjelző korongra van szüksége ebben a 
régióban. 5 korongja van, 3 a hajózási útvonalon, 2 a 
városokban, így tehát elveheti a kártyát, és leteheti azt a 
táblájára. A kártyán található jeleknek megfelelően növeli az  
  ipari és a  kulturális befolyását 2-2 mezővel.. 

 
 
 
 
 

A RABSZOLGÁSÁG FELSZÁMOLÁSA 
 

Az Európa és Földközi-tenger vidéke 
kártyapaklijában az 5. értékű kártya 
különleges, mivel szerepel rajta a 
rabszolgaság felszámolása. Amikor ezt a 
kártyát valaki először felveszi, minden 
játékos azonnal a nála lévő rabszolgaság 
kártyákat félre teszi, és a rajtuk található 
szimbólumoknak megfelelően csökkenti a 
befolyását. Ezután a táblája mellett 
lefordítja ezt a kártyát, ami arra emlékezteti, 

hogy a játék végén rabszolgaság laponként    1-1 győzelmi 
pontot elveszít. Ezek a lefordított kártyák többé nem 
számítanak bele a kártyalimitbe. A játéktáblán szereplő többi 
rabszolgaság kártya kikerül a játékból, vagyis a játék további 
részében nem lehet ezeket a kártyákat felvenni. 
 
Mivel előfordulhat, hogy a játék során nem kerülnek játékba 
ez a kártya, az is lehetséges, hogy senki nem veszít miatta 
győzelmi pontot. 

 
 
 
 
 
 
 
Példa: Egy tetszőleges játékos 
felveszi a rabszolgaság felszá-
molása kártyát. A lila játékos 
idáig 2 rabszolgaság kártyát vett 
fel. Mindkét kártyát lefordítva a 
játékos táblája mellé teszi, majd 
4 mezővel csökkenti   az ipari 
befolyását , a   pénzügyi 
befolyását 2 mezővel, mivel ezek 
a szimbólumok voltak ezen a két 
kártyán. Az összes többi 
rabszolgaság kártyát birtokló 
játékos hasonlóan cselekszik, és a 
táblán maradt rabszolgaság-
kártyákat a játékból teljesen 
eltávolítjuk. 



 

 
PASSZOLÁS / KÁRTYÁK ELDOBÁSA ÉPÜLETEK SZINTEK SZERINT 
Miután egy játékos passzolt, ebben a fordulóban további akciókat nem hajthat végre. 

 

Minden játékosnak van bizonyos kártyalimitje, amit a    politikai befolyása 
határoz meg. A kártyalimit azt jelenti, hogy az adott játékos mennyi előnykártyát 
tarthat meg a passzolása után. A maximum az 5 kártya, egy-egy kártya minden egyes 
kártyajelölő mezőn. 

•A politikai befolyásának megfelelő kártyalimiten felül egy rabszolgaságkártyát 
tarthatnak meg bónuszként a játékosok, de összesen maximum 5 lapot. Egy játékosnak 
több rabszolgaságlapja is lehet, de csak az egyet számíthat bónuszlapnak. 

•A játékos táblán van egy külön hely a kormányzó kártyának. Ez a kormányzó kártya 
nem számít bele sem a játékos kártyalimitébe, sem a maximum 5 kártyába birtoklásába. 
(A játékosoknak több kormányzókártyája is lehet, és nem kötelező azokat a 
kormányzókártya helyre tenni, még akkor sem, ha az üres. Az alap kártyamezőkön lévő 
kormányzókártyák viszont beleszámítanak a kártyalimitbe, és a maximum 5 kártyába 
is.) 
Ha egy játékos passzol, szükség esetén el kell dobnia annyi kártyát, hogy elérje a 
kártyalimitét. A kártyák eldobása a megfelelő szimbólumok elvesztésével jár, ezért a 
játékosnak adott befolyását ennek megfelelően csökkenteni kell. 

*Megjegyzés: A politika jelek vesztése ahhoz is vezethet, hogy a játékos kártyalimitje csökken, 
ez esetben a játékos további lapokat kell eldobjon, míg a kártyalimitje az aktuális értéket el nem 
éri. 

A játékot mindenki egy 
rezidenciával kezdi, amely 
segít letelepedni az első 
városokban.. 
 
 A piac a kizsákmányolás egyik 
alapépülete, amely az egész 
játék során hasznos. 

 Egy a játék korai szakaszában 
felépített hajógyár lehetővé 
teszi a más régiókba való 
hajózást és növeli a játékos 
kulturális befolyását. 
A műhely korai segítség az 
ipari fejlődéshez, és ezáltal 
azonnal új építési lehetőséget 
biztosít. 
A bank felépítése javítja a 
pénzügyi helyzetet, és ezáltal 
segít a munkások kifizetésénél. 
 
A kaszárnya segít a városok 
felügyeleténél, ami a kezdő 
régióban fontos lehet. 
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A céhház érdekes választási 
lehetőséget biztosít: vagy segít 
egy régióba hajót küldeni, vagy 
segít kizsákmányolni azt. 

A dokk a hajógyár 
továbbfejlesztése, ami segít 
ugyanabban a körben hajózni és 
letelepedni is. 
Az erőd kis politikai befolyást 
biztosít, és segít az üres 
városokban letelepedni, vagy 
megtámadni az elfoglaltakat . 
Egy színház építése fontos 
kulturális vívmány, ezáltal 
vonzza az újabb lakosokat. 
 

.  
 
 

 
 
 
 
 

A KÖR VÉGE 
Miután minden játékos passzolt, a kör véget ér. Ez mindig megfelelő alkalom annak 
ellenőrzésére, hogy a befolyáskockák valóban a megfelelő helyen állnak. A kártyák 
eldobása után minden játékos leellenőrzi, hogy az előnykártyákon, a kereskedelmi 
korongokon és az épületeken lévő szimbólumok számának megfelelő értéken áll-e 
mind a négy sávon a befolyásjelző kockája, és korrigálja azok helyzetét, amennyiben 
szükséges. 
Miután minden játékos végzett, a kezdőjátékos átadja a 
kezdőjátékos jelzőt a bal oldali szomszédjának, és elkezdődik a 
következő forduló. Ha mind a 7 forduló véget ért, a játék véget 
ért. (Ezt könnyű felismerni: ha a játékosok minden építési 
területe foglalt, mind a 7 forduló lezajlott.) 

A térképész hajózási ismereteket 
biztosít, ezáltal egy körben 2 
hajózási akció végrehajtását 
teszi lehetővé. 
A kereskedőház építése egy 
körben ugyanabban a régióban 
két kizsákmányolási akció 
végrehajtását teszi lehetővé. 

Az egyetem híresebbé teszi a 
birodalmadat, és a játék végén 
értékes győzelmi pontokat ad. 
 
Az árutőzsde javítja a pénzügyi 
helyzetet, és további kifizetési 
akció végrehajtását teszi 
lehetővé. 
A múzeum építése növeli a 
kulturális tekintélyt, és további 
kifizetési akció végrehajtását 
teszi lehetővé. 
Egy erős parlament jelentős 
politikai befolyást biztosít, és 
további kifizetési akció 
végrehajtását teszi lehetővé., 

Politikai Példa: A piros passzolt: meg kell nézze 
most, hogy el kell-e dobnia kártyát. A 
piros  politikai befolyása 3, ezért 2 lapot 
tarthat meg, plusz egy rabszolgaság 
kártyát és egy kormányzó kártyát az 
annak fenntartott helyen. A piros 1 
kártyával meghaladja a kártyalimitjét, 
ezért eldob egy 1. értékű Dél-Amerika 
kártyát, és visszateszi azt a megfelelő 
paklira. Ezért    2 kulturális befolyást 
veszít, mivel az eldobott kártyán 2 
kultúra szimbólum volt. 

•Az eldobott kártyák minden esetben visszakerülnek a megfelelő pakliba, mindig az 
értéküknek megfelelő sorrendben, vagyis a legalacsonyabb értékű kártya kerül a pakli 
legtetejére, a legmagasabb pedig a legaljára. 
•Ha az eldobott lap rabszolgaság kártya, az nem kerül vissza a rabszolgaság pakliba, 
hanem lefordítva a játékos táblája mellé kerül, és így emlékeztet arra, hogy a játék végén    
1 pontot        veszít minden egyes rabszolgaság kártyáért, mert igénybe vette őket. A 
tábla mellé tett lapok nem számítanak többé hozzá a játékos kártyalimitjéhez. 
Ha kormányzó kártyát dobnak el a játékosok, azok kikerülnek a játékból. 
A játékosok lapjaikat a kártya dobás fázisában a mezőiken átrendezhetik. A kártyalimit 
ellenőrzésére akkor kerül sor, ha a játékosok elrendezték kártyáikat a tábláikon. 



 

 
JÁTÉK VÉGE ÉS PONTOZÁS 
A játék a 7. forduló után ér véget. Az épületek emlékeztetnek erre, 
vagyis amint a játékosok utolsó építési területe is beépül, a játék a 7. 
egyben utolsó fordulójához ért. A 7. forduló után a játék véget ér, és 
megszámoljuk a  győzelmi pontokat. 

 
A játékosok   győzelmi pontokat kapnak az ipari,  kulturális, 
    pénzügyi    és politikai  befolyásukért, az elfoglalt városokért, a 
felügyelt összeköttetésekért, bizonyos előnykártyákért, és a kikötőben 
lévő embereikért. Néhány játékos el is veszít győzelmi pontot a 
lefordított rabszolgakártyákért, amennyiben a rabszolgaság a játék során 
felszámolásra került. 
Az összes fennmaradó kereskedelmi korongot eltávolítjuk a tábláról, és a 
játékos táblákról. (Mielőtt a táblájukról a jelzőiket leszedik, a játékosok 
ellenőrizzék, hogy minden befolyásuk helyes értéket mutat.) A 
számolásnál segítségül használhatjuk a korongokat, ha átfordítjuk azokat 
a    győzelmi pont jelző oldalukra. Minden korong a számolásnál 1-1, 
a nagy pontozó lapkák pedig 10 és 50 pontnak felelnek meg. 

 
Városok és összeköttetések. A játékosok eredményeit egymás után 
számoljátok ki, hogy a tévedéseket elkerüljétek. Minden városra, amin 
van népesség jelzője, tegyetek annyi pontjelzőt, amennyi pont  
     van a városra nyomtatva. (A legtöbb városon csak  1 pont ikon 
van, de néhányon 2 is van.) Most tegyetek       1 győzelmi pont jelzőt 
minden összeköttetésre, amit ez a játékos felügyelt. A megszerzett  
     pontjelző korongokat, a népességjelző korongjaival együtt vegye le 
a játékos a tábláról. Ugyanígy ismételjétek meg minden játékosnál ezt. 

Befolyásjelző sávok. Minden sávon vannak szimbólumot tartalmazó 
mezők, illetve anélküli mezők. A szimbólumokon lévő befolyásjelző 
kockák a helyükön maradnak, a többi kockát pedig a balra toljuk az 
első, jelet is tartalmazó mezőig. A befolyásokért járó    győzelmi 
pontok lesznek ezek az értékek. Minden játékos elvesz ennek 
megfelelő győzelmi pont jelző    korongot. 

 
Kártyák. Sok előnykártyán látható  pontjelző jel. A játékosok a 
lapjaik     pontjelző szimbólumait összeadják, és elvesznek ennyi 
      győzelmi pont jelző korongot. 
 
Kormányzómező. Minden játékos, akinek nincs kormányzólapja a 
kormányzó  mezőn,  3  győzelmi pontot kap. 

 
Egyetem. Minden játékos, aki egyetemet épített, 3 győzelmi pontot 
kap minden egyetemért. 

 
Népességjelző korongok. Minden játékos a kikötőben maradt minden 3 
népesség korongjáért 1-1  győzelmi pontot kap. 

 
Rabszolgaság lapok. Minden játékos, akinek van a táblája mellett 
rabszolgaság lap,  1-1 győzelmi pontot veszít kártyánként. (A 
játékosok tábláján található, képpel felfele fordított, rabszolgaság 
kártyákért nem jár a levonás). 

 
Pontszámösszesítés és  győzelem  
Minden játékos összeszámolja a győzelmi pontjait, és a legtöbb pontot 
elérő játékos nyer. Döntetlen esetén megosztoznak a győzelmen a 
holtversenyben álló játékosok egymással. 

 
 
Példa A játék véget ért, a piros megszámolja a pontjait.: 

16 pont az elfoglalt városokért: (14db 1 
pontos és 1db 2 pontos város) 
9 pont a felügyelt összeköttetésekért. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 pont az ipari   befolyásért. 
7 pont          a   kulturális befolyásért 
(ami 8-ról csökkent le) 
7 pont          a   pénzügyi befolyásért 
(ami 9-ről csökkent le) 
12 pont           a  politikai befolyásért. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont a kártyákon lévő pont jelzőkért. 
3 pont az üres kormányzó kártya helyért 
3 pont az egyetemért. 
1 pont a kikötőben maradt népesség-
jelző korongokért 
Mínusz 2 pont a két lefordított 
rabszolgaság kártyáért. 
A Piros játékosnak 71       pontja 

van összesen. Egy kis szerencsével ez 
elég a győzelemhez! 


