
Pontosítások
Sajnálatos módon a kiadás előtti szokásos hektikus időszak miatt pontat-
lanságok és kisebb hibák maradtak a játékszabályban. Ezeket szeretnénk 
ezúton pontosítani:

Előkészületek (A játékszabály 2. és 3. oldalán)
A kezdő körjelző lap hátulján (amelynek az elején lévő 
pajzson a 9-es szám látható) a kezdő nyersanyagkészlet 
szétosztásához található segítségbe sajnos egy kis pontat-
lanság került. Kérjük, ezért ne vegyétek figyelembe ezt a
segítséget, és az előkészületek 4. pontjában leírt módon egyszerűen tegyé
tek az első körjelző lapot a 9-es számmal felfelé a táblán megadott helyre.
Miután a 6. pontban kiválasztottátok a raktárost, az ossza szét mindenki-
nek a kezdő nyersanyagot az alábbiak alapján::

Minden játékos kap 13          kagylót és  7  lábnyomot. 
Azután minden játékos a sorrendjelzőn elfoglalt helyének 
megfelelően gyümölcsöket kap:

1. játékos nem kap gyümölcsöt 
2. játékos 2 gyümölcsöt 3. játékos 3-at 
4. játékos 4 gyümölcsöt 5. játékos 5-öt  kap

Végső értékelés (A játékszabály 12. oldalán)
A játékszabályból kimaradt, hogy mi a helyzet döntetlen esetén. Döntet-
len esetén megosztott győzelem van. Természetesen ezt a játékszabály-
ban leírhattuk volna. A játék elkezdése előtt a játékosok természetesen 
ettől eltérően megegyezhetnek abban, hogy a játék végén hogyan döntik 
el a döntetlent.



A hajó II. oldala (Melléklet 2. oldal)
A hajó II. oldalán összesen 4 lábnyom található, ame-
lyek közül az egyik már fel van töltve. Ezt a helyet úgy 
kezeljük, mintha a játékos már kifizette volna érte a
lábnyomot. A játékos további 3 lábnyomot vagy gyümölcsöt fizethet, 
hogy a hajót elindítsa. Ha a játékos gyümölccsel fizet, ez nem számít a 
fizetőeszközök keverésének.

Stratégiai tippek
Néhány apró segítség, hogy az első játék megkönnyítsük:

• Szerezzetek be lehetőség szerint már a játék elején 
nyersanyagot adó helylapkákat, mivel a körök elején 
egyre kevesebb nyersanyag kerül alapból szétosztásra.

• A lapkák II. oldala nagyon értékes, de jól gondoljátok át, hogy 
a 3-asnál nagyobb értékű árjelző korongokat megéri-e kétsze-
resen kifizetni értük.

• Alapesetben 2 stratégia közül választhattok:
• megpróbáltok 1-2 falut minél több lapkából 

minél nagyobbra építeni.
• vagy megpróbáltok minél több kisebb falut érté-

kelni.
Természetesen van a 2 között több vegyes stratégia, 
amelyek adott esetben ugyanolyan sikeresek lehetnek.

Mindenesetre próbáljatok meg rugalmasan reagálni az aktuális kíná-
latra és mindenekelőtt az árakra. Nem ritkán pont az orrunk elől viszi 
el a másik játékos a kiszemelt lapkát. Vagy a kívánt helylapka az 
adott körben túl drága.

• A szigetek mindig jó támogatást biztosítanak.

• A legjobb természetesen mindig, ha a számotokra legmegfelelőbb 
stratégiát saját magatok találjátok meg.


