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Tartozékok
• 26 engedély kártya 

Alap: 4 db tőkehal, garnéla, homár, tonhal és feldolgozó hajó
Kiemelt: 3 db halászkocsma, 3 királyrák

• 96 hajó kártya
20 darab garnéla, homár és feldolgozó hajó
12 tőkehal, tonhal és királyrák

• 4 játék összefoglaló kártya
• 100 halas láda
• 1 kezdő játákos jelző

Történet
Kanadában, Nunavut északnyugati csücskében a Jeges tenger egy korábban 
megközelíthetetlen öblébe egy titkos átjárón keresztül megnyílt az út. Az 
érintetlen és a melegvízű hőforrásoknak köszönhetően élelemmel bőségesen 
ellátott Ridback öbölben nyüzsög az élet. Egy távoli, ősidők óta a tengerparton 
megbúvó kis tengerparti falucskát elárasztották a világ legjobb halászai, hogy 
bebocsátást nyerjenek az öbölbe és hálóikat kivethessék a halaktól nyüzsgő vízbe. 
A kikötők és raktárak újra életre keltek, és itt az idő, hogy elkezdődjön az igazi 
kaland. Menj, építsd meg a flottádat és válj a nyílt tengerek profi halászává!

Áttekintés
Engedélyek megkaparintása, hajók útnak indítása és halászat a nagy kékségben. 
Az a játékos, aki a legjobban kezeli az erőforrásait és a legtöbb győzelmi pontot 
szerzi (VP) halak, szerződések és hajók segítségével , ő fogja megépíteni a 
megerősebb flottát és vezeti győzelemre a legénységét!

Kártyatípusok és tartozékok
Engedélyek: Az engedély kártyák segítségével a játékos hajókat 
indíthat útnak és halászhat. A kártyákon fel van tünteve egy mini
mum ár, a győzelmi pont, illetve a bónuszok is amelyek 
nagyban befolyásolják a játékot. Kétféle engedély van: 
kiemelt ( királyrák és halászkocsma) illetve alap (tőkehal, 
garnéla, homár, tonhal és feldolgozó hajó) A “Kártyák rész 
letes leírása” részben az összes engedély kártya ismertetésre 
kerül.
Hajó kártyák: A hajó kártyák fajtái az elfogható élőlényekkel  
egyeznek meg. A hajó kártyákat hajók útnak indítására és 
pénzként is fel lehet használni. A kártyákon szerepel a hajó 
típusa, az útnak indítás költsége, a győzelmi pont, illetve a 
pénzként való használatkor a kártya pénz értéke.
Halas ládák: Minden kocka egy ládányi halat jelöl.
Kezdő játékos jelző: Az előtt a játékos előtt van,
aki az adott fordulót kezdi.



Fázisok
A Fleet minden fordulója 5 fázisból áll. Minden játékos részt vesz az összes 
fázisban, de lehetősége van passzolásra is. Mindenki befejezi az adott fázist és 
csak utána kezdődik a következő.
Első fázis:  Halászati engedélyek aukciója
A játékosok engedélyeket szerezhetnek ebben a fázisban, méghozzá a kezükben 
lévő hajó kártyákat felhasználva pénzként. Ezután a megszerzett engedélyek a 
játékosok elé kerülnek.
Második fázis: Hajók útnak indítása és kapitányok felfogadása
A játékosok hajókat indíthatnak ( a náluk lévő engedélyekhez igazodva), úgy hogy 
a kezükben lévő lapokból kiválasztanak egyet és maguk elé rakják őket, majd a 
hajó indításának költségét kifizetik a kezükben lévő többi hajó kártyával, azokat 
pénzként használva.
A játékosok kapitányt is bérelhetnek, ha a kezükben lévő egyik hajólapot képpel 
lefelé az egyik, már elindított hajójukra teszik.
Harmadik fázis: Halászat
A játékosok minden olyan hajójukra tesznek egyegy halas ládát, amelyeken van 
kapitány és amelyekre még fér zsákmány.
Negyedik fázis: Feldolgozás és kereskedés
Ha a játékosnak lehetősége van rá, akkor hajónként egy halas ládát feldolgozhat, 
azaz a kockát a hajókról a feldolgozó hajó engedélyére teszi. Ezután ha szeretne, 
egy ilyen feldolgozott halas kockáért cserébe húzhat egy lapot a hajó kártyákat 
tartalmazó talonból.
Ötödik fázis: Lapok húzása
A játékosok 2 kártyát húznak a hajó lapokat tartalmazó talonból, majd ezek közül 
az egyiket eldobják.

Előkészületek
Minden játékos kezdésként minden hajótípus lapból kap egyet (tőkehal, királyrák, 
garnéla, tonhal, homár és feldolgozó hajó) a kezébe A megmaradt hajó lapokat 
összekeverés után a játéktér közepére kell tenni. Ez a hajó lapok talonja. Ha a játék 
folyamán bármikor elfogynak innen a kártyák, akkor a korábban eldobott hajó 
lapokból keverés után egy új húzópaklit kell készíteni.
4 játékos esetén:Mind a 6 kiemelt engedély kártyát és a normál engedély kártyák 
közül tetszőlegesen kiválasztott 8at félre kell tenni. A 6 kiemelt szerződés lapot 
bele kell keverni a megmaradt alap engedélyek közé, majd ezután a félretett 8 alap 
engedély lapot az előbb megkevert kupac tetejére kell helyezni.
3 játékos esetén:Mind a 6 kiemelt engedély kártyát és az alap engedély kártyák 
közül tetszőlegesen kiválasztott 8at félre kell tenni. Ezek közül 2 kiemelt és 2 
normál engedély lapot ki kell venni, ezek kikerülnek a játékból. A 4 kiemelt 
engedély lapot bele kell keverni a megmaradt alap engedélyek közé, majd ezután a 
félretett 6 alap engedély lapot az előbb megkevert kupac tetejére kell helyezni.
2 játékos esetén:Mind a 6 kiemelt engedély kártyát és a normál engedély kártyák 
közül tetszőlegesen kiválasztott 10et félre kell tenni. Ezek közül 3 kiemelt és 6 
normál engedély lapot ki kell venni, ezek kikerülnek a játékból. A 3 kiemelt 
engedély lapot bele kell keverni a megmaradt alap engedélyek közé, majd ezután a 
félretett 4 alap engedélyt az előbb megkevert kupac tetejére kell helyezni.



A játéktér közepére a játékosok számával megegyező engedély kártyát kell felfor
dítani. Az itteni engedélyekre lehet majd licitálni.
A halas láda kockákat egy kupacba téve a játéktér közepe mellé helyezzük el. 25 
kockára van szükség játékosonként, tehát 4 játékos esetén mind a 100 kocka 
szükséges, 3 személyes játékban csak 75, míg két személyes játékban csak 50 
kockára van szükség.
Gyakorlott játékosoknak: A tapasztaltabb Fleet játékosok választhatják azt is, hogy 
az összes engedély kártyát (miután a 2 illetve 3 személyes játék esetén kivették a 
pakliból a megfelelő számú lapot) egybe keverik és így csapják fel a játéktér 
közepére a kezdő engedélyeket. Amennyiben kiemelt engedély kerülne elő, akkor 
azt vissza kell keverni a pakliba és újat kell helyette húzni. Csak a legelső fordu
lóban nem lehetnek kiemelt engedélyek a felcsapottak között.

Játékmenet
A játék elején a kezdőjátékos kiválasztása tetszőleges, ezután ő megkapja a kezdő 
játékos jelzőt. Minden fázist sorrendben hajtanak végre a játékosok, elsőként az, 
akinél a kezdő játékos jelző található.
Első fázis: Licitálás
Ebben a fázisban a játékosoknak lehetőségük van egy halászati engedély megvá
sárlására. Minden engedélyen megtalálható annak minimális ára. Ez a minimum 
összeg, amivel a licitálás elkezdhető az adott engedélyre. Az első játékos kivá
lasztja azt az engedélyt, amit meg akar szerezni, és mond egy összeget, ami egyen
lő vagy nagyobb, mint az engedélyen feltüntetett minimum. Ezután a bal oldalán 
ülő játékos vagy felüllicitálja, vagy passzol. Ha valaki passzolt az egyik licitálós 
körben, akkor addig kimarad a további licitálásból, amíg az adott engedély gazdára 
nem talál. A licitálás óramutató járásával megegyező irányban folytatódik, addig 
ismétlődve, amíg ki nem derül mi a legnagyobb tét.
Az engedélyeket a kézben lévő hajó kártyákon található pénzösszegekkel és/vagy 
az engedély bónuszokkal és/vagy feldolgozott hallal lehet kifizetni (lásd lejjebb). A 
játékos kiteszi a kezéből a megfelelő hajó kártyákat és annyi feldolgozott halas 
ládát, amennyi szükséges a fizetéshez. Ha a játékos nem tudja pontosan kifizetni a 
nyertes összeget, akkor többet kell adnia. NINCS VISSZAJÁRÓ!
Amikor véget ér egy licitálás, a győztes, aki nyerte a licitet, már nem vehet részt 
több aukciőban az adott fázisban. Ha a kezdő játékos nyerte meg a licitálást, akkor 
a második játékos kezdi az új licitet, úgy hogy kiválaszt egy engedély kártyát a 
megmaradt felcsapott lapok közül és mond rá egy összeget. Ha nem a kezdő játé
kos nyerte a licitet, akkor ismét ő kezdi az új licit kört, úgy hogy egy másik enge
dély kártyát választ és mond egy licit összeget rá. Ha valaki, amikor sorra kerül, 
hogy válasszon egy engedély kártyát és tegyen rá egy kezdő licitet, úgy dönt, hogy 
nem választ, akkor  kimarad az adott aukció fázis hátralévő részéből és ebben a 
fordulóban nem fog engedélyt szerezni. A fenti licitálási folyamat egészen addig 
folytatódik, amíg minden játékos vagy nyert egy aukciót, vagy úgy döntött, hogy 
ebben a fordulóban nem vesz engedély kártyát.
A játékosok a megvásárolt engedélyeket képpel felfelé maguk elé helyezik. Az auk
ció fázis végén, miután mindenki kifizette az engedélyét, az aukciós rész frissül: új 
engedély lapok kerülnek ide és annyi újat kell húzni, hogy ismét a játékosok számá
val megegyező lap legyen felfordítva. Ha senki nem vett engedélyt az aukció fázis 
során, akkor az összes engedélykártyát le kell venni és újakat kell húzni a helyükre, 
annyit amennyi a játékosok száma. Az eltávolított lapok kikerülnek a játékból, nem 
szabad visszakeverni őket az engedély lapok talonjába.MEGJEGYZÉS: A játékosok  
csak akkor licitálhatnak, ha ki is tudják fizetni a tétként bemondott összeget.



Második fázis: Hajók útnak indítása és kapitányok felfogadása
Hajók indítása: Most, hogy a játékosok engedélyeket szereztek, itt az ideje a hajók 
útnak indításának és a pénzkeresésnek a Ridback öbölben. A játékosok sorrendben 
egyegy hajót indíthatnak útnak miután kifizették ennek a költségét.
A játékos kiválaszthat a kezéből egy olyan hajó kártyát, amelyiknek a típusa 
megegyezik az egyik engedélyének a típusával, majd képpel felfelé a megfelelő 
típusú engedélye alá teszi. Ezután a játékosnak ki kell fizetnie az útnak indítás 
költségét a kezében lévő hajó lapokon található összegekkel és/vagy az engedély 
bónuszok segítségével és/vagy feldolgozott hallal. A fizetéshez felhasznált hajó 
lapokat és feldolgozott halas ládákat a játékos eldobja. Ugyanúgy mint a szerződés 
vásárálásakor, a játékos nem kap visszajárót, ha 
többet fizetett! A játékosnak ki kell tudnia fizetni az 
útnak indítás költségét.
Mindenki csak EGY hajót indíthat fordulónként, 
kivéve ha valamilyen bónusz meg nem enged többet.
Ha valakinek van olyan bónusza, amely lehetővé teszi,
hogy több hajót indíthasson egy fordulóban, akkor 
minden elindított hajót külön kell kifizetni (azaz tőkehalas 
hajó indítása, 2 $ fizetése, ezután újabb tőkehalas hajó indí
tása, 2 $ fizetés). Minden olyan hajó kártya bónusz, amely a 
hajók indításhoz kapcsolódik, a hajók indítása után kell 
végrehajtani, megelőzvén a kapitányok felfogadását.
Kapitányok felfogadása: Miután a játékos elindította a hajóit,
kapitány keresésének van itt az ideje. A játékos kiválaszt
hatja BÁRMELYIK hajó lapját a kezéből és képpel lefelé az 
egyik, kapitány nélküli, már útnak indított hajójára teszi. Ez 
a lap akár a hajók indítása után bónuszként járó felhúzott 
lapok közül is kikerülhet. Minden hajónak maximum egy 
kapitánya lehet. Egy fordulóban mindenki csak EGY kapi
tányt bérelhet, kivéve ha a játékosnak valamilyen bónusz 
meg nem enged többet. Nem lehet kapitányt felfogadni, ha 
a játékosnak nincs olyan hajója, amelyen még nincsen kapitány 
(azaz vagy minden hajónak van kapitánya, vagy egyáltalán nincs 
útnak indított hajó). A kapitányokhoz kapcsolódó bónusz hajó 
lapokat csak a második fázis végén kell felhúzni.
Harmadik fázis: Halászat
Miután útnak indultak a hajók a kapitányokkal, fogni is kellene valamit. Minden 
olyan hajó, amelyet kapitány irányít, függetlenül a hajó típusától, egy halas ládát 
kap a közös kupacból. A kockák a képpel lefelé fekvő kapitány lapokra kerülnek. 
Minden hajóra, függetlenül annak típusától, maximum 4 halas láda fér fel. Ha egy 
hajón négy kocka van, akkor a hajó megtelt, ettől kezdve nem lehet rá több halas 
láda kockát tenni.
MEGJEGYZÉS: Egy hajónak mindig kell legyen kapitánya, mielőtt halászni kezd!
Negyedik fázis: Feldolgozás és kereskedés
Feldolgozás: A halászat végeztével minden olyan játékos, akinek van feldolgozó 
hajó engedélye, hajóként feldolgozhat egy halas ládát. A kockákat egyszerűen át 
kell tenni a feldolgozó hajó engedélyre. A játékosoknak a halfoldolgozáshoz 
NINCS szükségük feldolgozó hajóra, csak engedélyre.
Kereskedés: A feldolgozás után a játékos eldobhat egy kockát a feldolgozó hajó 
engedély kártyáról és cserébe húz egy lapot a hajó kártyák talonjából. A beadott 
halas láda kocka kikerül a játékból, NEM kerül vissza a közös készletbe.



Minden olyan halas láda kocka, amely a feldolgozó hajó engedélyen maradt, 
felhasználható bármilyen fizetési tranzakciónál, illetve elcserélhetőek egy hajó 
kártyára a 4 fázis során egy későbbi fordulóban. Minden feldolgozott halas láda 
értéke 1$.  A fizetéshez felhasznált halas láda kockák kikerülnek a játékból és nem 
kerülnek vissza a középen lévő kockák közé.
Ötödik fázis: Húzás
Sorrendben mindenki 2 lapot húz a hajó kártya talonból és ezek közül az egyiket 
eldobja. Bizonyos engedélyek ezt módosíthatják.
Minden forduló befejező fázisa a húzás. Miután mindenki húzott, a kezdő játékos 
jelző az óramutató járásának megfelelő irányban egy játékossal tovább lép és a 
fázisok megismétlődnek, kezdve az aukciókkal egészen addig, amíg a játék vége 
feltételei közül egy be nem következik.

Példa egy folyamatban lévő partira

Játék vége
A játék véget ér, ha bekövetkezik a következő feltételek közül valamelyik:
Nincs több engedély lap a talonban, így nem lehet feltölteni a kiürült helyeket 
az aukció fázis végén. Ha ez történne, akkor az adott fordulót és minden fázist 
teljesen be kell fejezni és ezután ér véget a játék.
Nincs több halas láda kocka. Ha az utolsó kockát a játékosok a Halászat fázisban 
használták el, akkor a halászat fázis végén ér véget a játék. Ebben az utolsó 
fázisban azok is megkapják a halakat, akiknek már nem jutott kocka; a játékosok 
bármivel helyettesíthetik a kockákat.



Pontozás és a győztes
A játékosok a következő 4 módon szerezhetnek győzelmi pontokat:
1. A megszerzett engedély kártyákon látható győzelmi pontok összege.
2. Az elindított hajókon látható győzelmi pontok összege.
3. Minden olyan kockáért, amely a hajókon található (feldolgozott halas kockákért 
nem jár pont).
4. Bónusz győzelmi pont a királyrák engedélyek után.
Mindenki összeaadja a pontjait. Az nyert, akinek a legtöbb győzelmi pontja van!
Egyenlőség esetén az a játékos nyert, aki a legtöbb hajót indította útnak. További 
egyenlőség esetén az nyert, akinek a legtöbb halas láda van a hajóin. További 
egyenlőség esetén megosztoznak a győzelmen.

Kártyák részletes leírása
Engedélyek
Összesen 26 engedély kártya van. Az engedély 
kártyák határozzák meg, hogy a játékosok 
milyen hajókat indíthanak halászani. A játékos 
csak olyan hajókat indíthat útnak, amelyek 
passzolnak azokhoz az engedélyekhez, amiket 
már megszerzett. Minden engedély kártya, 
kivéve a halászkocsmát, bónuszt nyújt annak, 
aki megszerezte. Egy játékosnak mindenféle 
engedély lehet a birtokában és így minden elérhető bónuszt megkaphat, de 
törekedhet csak az egyik speciális bónuszra is, ugyanis ha valaki több ugyanolyan 
típusú engedéllyel rendelkezik, akkor az azért kapott bónusz erősödik.

Garnéla engedély (összesen 4 darab)
Minden garnéla engedély engedményt nyújt minden tranzakció árából annak, 
akinél van ilyen. Ide tartozik a hajók útnak indítása és az engedélyek megvásárlása 
az aukció fázis során. Több ilyen engedély birtoklása esetén a kedvezmény 
növekszik a következőképpen:
1 garnéla szerződés birtoklása esetén: 1$ engedmény minden tranzakcióból.
2 garnéla szerződés birtoklása esetén: 2$ engedmény minden tranzakcióból.
3 garnélaszerződés birtoklása esetén: 3$ engedmény minden tranzakcióból.
4 garnéla szerződés birtoklása esetén: 4$ engedmény minden tranzakcióból.
MEGJEGYZÉS: A bónusz csak a lap megszerzése és kifizetés után lép életbe.

PÉLDA:
Az 1es játékos megvett egy garnéla engedélyt az aukció fázisban. Most a hajók 
útnak indítása zajlik és az 1es játékos elindíthat egy hajót. Ezt meg is teszi és a 
kezéből egy garnélás hajó lapot rak maga elé. Ennek a hajónak az indítási 
költségeit ki kell fizetnie. A garnélás hajónál ez 1$ , és ezt az összeget csökkenti a 
játékosnál lévő garnéla engedély 1$ral, így nem kell fizetnie semmit.



Tőkehal engedély (összesen 4 darab)
Ez az engedélytípus a hajók útnak indítása és a 
kapitány bérlése során nyújt előnyöket. A játé
kosnál lévő tőkehal engedélyek számától füg
gően bónuszként húzhat hajó lapokat a talonból
és két hajót indíthat a fordulók 2. fázisában. 
Minden útnak indított hajót külön kell kifizetni. 
A tőkehal engedélyekkel a következő előnyök 
járnak:
1 tőkehal engedély birtoklása esetén: 2 hajót lehet indítani és 1 lapot lehet húzni, 
ha a játékos elindít legalább egy hajót a 2. fázisban.
2 tőkehal engedély birtoklása esetén: 2 hajót lehet indítani és 2 lapot lehet húzni, 
ha a játékos elindít legalább egy hajót a 2. fázisban.
3 tőkehal engedély birtoklása esetén: 2 hajót lehet indítani és 3 lapot lehet húzni, 
ha a játékos elindít legalább egy hajót a 2. fázisban.
4 tőkehal engedély birtoklása esetén: 2 hajót lehet indítani és 4 lapot lehet húzni 
ha a játékos elindít legalább egy hajót a 2. fázisban.
A játékosok a tőkehal engedélyek után járó plusz lapokat a 2. fázisban, a hajók 
útnak indítása szakasz befejeztével vehetik fel, amennyiben a fázis során legalább 
egy hajót útnak indítottak. A bónuszként jár hajó kártyákat a hajó lapok talonjából 
kell húzni. A felhúzott lapok a fázis második szakaszában, a kapitányok 
felfogadásánál már felhasználhatók.
MEGJEGYZÉS: A hajók útnak indításáért járó kártyahúzás bónusz csak egyszer  
történik, függetlenóül attól, hogy hány hajót indított útnak a játékos.

PÉLDA:
A 3as játékonak van egy tőkehal és egy garnéla engedélye. A 2. fázis során úgy 
dönt elindít egy tőkehalas és egy garnélás hajót is, mivel a tőkehal engedély 
birtokában megteheti, hogy két hajóval startoljon egyszerre. A garnélás hajót 
ingyen leteszi maga elé (a garnéla engedély bónusza miatt), majd a tőkehal hajót is 
leteszi maga elé. Ennek a hajónak az útnak indítása 2$ba kerülne, azonban kap 1 
$ engedményt szintén a garnéla engedélye miatt. Végül 1$t fizet és ezzel be is 
fejezte a 2. fázist. Mivel legalább egy hajót útnak indított, ezért a bónuszként járó 
(tőkehal engedély) 1 hajó lapot is felhúzza a talonból.
MEGJEGYZÉS: Két tőkehalas engedély birtoklása után járó bónusz esetén a  
játékos két lapot húzhat még akkor is, ha csak egy hajót indított útnak a 2.  
fázisban (+2 lap ha LEGALÁBB EGY hajó útnak indult)

PÉLDA:
A 3as játékosnak két tőkehal és egy garnéla engedélye van. A 2. fázis során csak 
egy hajót indít  egy garnélás hajót , ennek nincs költsége. A 2. fázis véget ért és 
két bónusz lapot vehet fel a hajó lap talonból.



Homár engedély ( összesen 4 darab )
Ennek az engedélynek a birtoklása esetén a 
játékos egy helyett két kapitányt bérelhet a 
2. fázisban. Továbbá minden fordulóban, a 
2. fázis végén a játékos bónuszt kap a flottájában 
lévő kapitányok száma után. A bónusz értéke 
nő, ha a játékosnál több homár engedély 
található.

1 homár engedély birtoklása esetén: 2 hajóra lehet kapitányt szerződtetni a 2. 
fázisban és a következő bónusz is jár:
1 hajó lap a talonból, ha 13 kapitánya van a játékosnak a fázis VÉGÉN
2 hajó lap a talonból, ha 4 vagy több kapitánya van a játékosnak a fázis VÉGÉN
2 4 homár engedély birtoklása esetén: 2 hajóra lehet kapitányt szerződtetni a 2. 
fázisban és a következő bónusz is jár:
1 hajó lap a talonból, ha 12 kapitánya van a játékosnak a fázis VÉGÉN
2 hajó lap a talonból, ha 36 kapitánya van a játékosnak a fázis VÉGÉN
3 hajó lap a talonból, ha 7 vagy több kapitánya van a játékosnak a fázis VÉGÉN
A bónusz lapokat a játékosok a hajó lap talonból húzzák, miután a 2. fázis véget 
ért.

PÉLDA:
A 2. játékosnak van egy homár engedélye és összesen három útnak indított hajója, 
mindegyiken kapitány. A 2. fázis végén egy lapot húzhat a talonból, mint a 
kapitányok száma után járó bónusz. A következő fordulókban, ha lesz négy 
kapitánya VAGY szerez egy második homár engedélyt, akkor egy helyett már két 
lapot húzhat majd.
MEGJEGYZÉS: Nem csak a homáros hajókon lévő kapitányok, hanem az összes  
kapitány számít. Ez a bónusz minden fordulóban, a 2. fázis végén jár a játékosnak.

Tonhal engedély ( összesen 4 darab)
Ennek az engedélynek a birtoklása bónusz lapok 
húzását eredményezi az 5. fázisban.
1 tonhal engedély birtoklása esetén: 2 lapot 
húz a játékos és mindkettőt megtartja
2 tonhal engedélybirtoklása esetén: 3 lapot 
húz a játékos és bármelyik lapját eldobhatja 
(nemcsak a húzottat, hanem a kezéből is).
3 tonhal engedély birtoklása esetén: 3 lapot húz és mindhármat megtartja
4 tonhal engedély birtoklása esetén: 4 lapot húz a játékos és bármelyik lapját
eldobhatja (nemcsak a húzottat, hanem a kezéből is).



PÉLDA:
A 3as játékosnak egy tonhal engedélye van, így az 5. fázisban 2 lapot húz a 
talonból és mindkettőt megtartja, ahelyett hogy ez egyiket eldobná. Az 1es 
játékosnak két tonhal engedélye van, így az 5. fázisban 3 lapot húz és eldobja 
egyik lapját, amely akár a kezében van, akár az imént húzott 3 között.
Feldolgozó hajó engedély ( összesen 4 darab)
Ezzel az engedéllyel a játékos minden forduló 
4. fázisa során hajónként egy halas ládát feldol
gozhat, úgy hogy a hajóiról egyegy kockát 
áttesz erre az engedélyre. A kereskedés mindig
a feldolgozás UTÁN történik.
A forduló után az engedélyen maradt kockákat
a játékosok a későbbi fordulók során vagy 
elcserélhetik hajó lapokra a 4. fázisban, vagy 
darabonként 1$ért beszámíthatják őket bármilyen tranzakció folyamán.
1 feldolgozó hajó engedély birtoklása esetén: A játékos minden hajójáról 1 
kockát lehet feldolgozni és 1 feldolgozott kockát lehet beváltani 1 hajó lapra az 
engedélyen lévő kockák közül.
2 feldolgozó hajó engedély birtoklása esetén: A játékos minden hajójáról 1 
kockát lehet feldolgozni és 1 feldolgozott kockát lehet beváltani 2 hajó lapra az 
engedélyen lévő kockák közül.
3 feldolgozó hajó engedély birtoklása esetén: A játékos minden hajójáról 1 
kockát lehet feldolgozni és 1 feldolgozott kockát lehet beváltani 3 hajó lapra az 
engedélyen lévő kockák közül.
4 feldolgozó hajó engedély birtoklása esetén: A játékos minden hajójáról 1 
kockát lehet feldolgozni és 1 feldolgozott kockát lehet beváltani 4 hajó lapra az 
engedélyen lévő kockák közül.
A fenti számok összesen értendők, nem engedélyenként, azaz engedélyek számától 
függetlenül csak 1 feldolgozott kockát lehet beváltani.
PÉLDA:
A 4es játékosnak egy feldolgozó hajó és egy garnéla engedélye van. Az utolsó 
Feldolgozás és kereskedés fázis folyamán egy láda halat dolgoz fel minden 
hajójáról, összesen 4et. Egy feldolgozott halas kockáért egy hajó kártyát húz a 
talonból, a maradék 3 feldolgozott halas kocka a feldolgozó hajó engedélyén 
marad. A következő Licitálás fázisban szerez egy tőkehal engedélyt 4$ért. Az 
összeget a 3 megmaradt feldolgozott halas kockával illetve a garnéla engedély által 
adott 1$os kedvezmény bónusszal fizeti ki. A 3 kocka, amivel fizetett, kikerül a 
játékból, a tőkehal engedélyt pedig leteszi maga elé.
MEGJEGYZÉS: MINDEN TÍPUSÚ hajóról fel lehet dolgozni egyegy halas  
kockát, nem csak a feldolgozó hajón található kockákat.

Halászkocsma ( összesen 3 darab )
Ennek a birtokosa 10 győzelmi pontot kap a 
játék végén. Semmilyen más bónusz nem jár 
ezzel a lappal.



Királyrák engedély ( összesen 3 darab )
Három féle királyrák engedély szerepel a 
játékban, amelyekkel a játék végén győzelmi 
pontokat lehet szerezni. Bármelyik királyrák 
engedéllyel el lehet indítani királyrákos 
hajókat.

PÉLDA:
A 2es játékosnál van a "Kapitányok száma" 
királyrák engedély. A játék végén összesen 8 
hajója van útnak indítva és ebből 7en van 
kapitány, így a Királyrák engedélyért járó 
bónusz 7 győzelmi pont (ne felejtsük el, hogy 
ez a lap további 5 győzelmi pontnak számít, 
amikor az engedélyeken feltüntetett győzelmi 
pontokat számoljuk).

PÉLDA:
A 4es játékos 7 engedélyt szerzett a játékban: 
egy garnéla, két tőkehal, egy feldolgozó hajó, 
két királyrák és egy halászkocsma. Nála van a 
"Különböző típusú megszerzett engedélyek 
száma" királyrák engedély. A két királyrák 
engedély NEM SZÁMÍT különbözőnek, így az 
ÖT különböző engedélyért 6 győzelmi pontot 
kap.

Hajó kártyák
A 96 hajó lap között van 20 garnéla, 20 homár és 20 feldolgozó hajó, illetve 12 
tőkehal, 12 tonhal és 12 királyrák. A győzelmi pontjaik, útnak indításuk ára és 
pénzértékük a következő:

MEGJEGYZÉS: A játékosok kezében lévő hajó lapok száma nyilvános. Bárki  
megkérdezheti a másiktól, hogy "Hány lap van a kezedben?", de a hajó lapok 
típusa természetesen titkos.



Szerző jegyzete
A Fleet egy egyszerű játék mechanikával indul és a játék előrehaladtával egyre 
nehezebb döntésekre kényszeríti a játékosokat. Minden új halászati engedély és 
hajó indítás a játékost újabb és újabb választási lehetőségek elé állítja. Minél több 
hajót indít a játékos annál nagyobb lesz a flottája ( és így egyre több halat fog). Ez 
azonban pénzbe kerül, de a pénz tartalékolása is fontos, hogy a játékos meg tudja 
szerezni a fontosabb engedélyeket. 
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Miközben a téma kitalálásán fáradoztunk Pat megkérdezte:” Mi a helyzet a 
halászhajókkal?”. Több száz partival később, itt vagyunk.
Matt: Imádott feleségemnek, Carlynak, és gyönyörű lányaimnak a Riddlenettes 
Emmának és Lillneky, szüleimnek és a rokonoknak, barátoknak.
Ben: Rebekahnak, a legjobb barátomnak és feleségemnek, aki mindenkinél jobban 
gyûlöl veszíteni, én már csak tudom, és Tynak, a fiamnak, aki a szemem fénye.
Továbbá: Mindenkinek, aki játszott a Fleettel: Tjoc és Especial, Sdub, Big Steve, 
Lando, Kutone, Joe és Sandra, Spina, Ane, Brancik (és az első grafikai munkáért!) 
Dmart és még sok más.
Szabályt átnézték : Brandon Laprise, Steve Moore, Ryan Metzler és Dianna 
Brodine
magyar fordítás: hakansukur


