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A 17. századi Amszterdamban járunk, ahol a legvagyonosabb kereskedők küzdenek a
hatalomért.  Most  nyílt  meg  egy  új  kikötő;  a  játékosok,  ravasz  és  merész  terveiket
követve,  itt  emeltetnek  különféle  épületeket,  hogy  ezáltal  markukban  tarthassák  a
három fontos importcikk – a tea, a bor és a fűszer – kereskedelmét. 

Az új kikötő számos területből áll, ahová a kereskedők felépíthetik raktáraikat
és  daruikat  – célszerűen  úgy,  hogy  egy-egy  ilyen  területen  ők  kereskedhessenek  a
legtöbbet. A játék akkor ér véget, ha már az egész játéktér elkészült. A játékosok egy
győzelmi pontot kapnak minden olyan kikötői területért, ahol ők vezetnek. A játékot az a
kereskedő nyeri, akinek a legtöbb győzelmi pontja van.

A szabályok könnyebb megértése végett a szabálykönyvet két részre tagoltuk.
Először az alapjáték szabályai olvashatóak: ez akkor javallott,  ha először játszotok a
Kontorral, és ketten vagytok. A haladó, illetve a négyszemélyes játék szabályaira csak
akkor érdemes rátérni, ha az alapjátékot már jól ismeritek.

A játék elemei

Vannak  kikötő-,  és  vannak vízkártyák;  közösen  ezekből  kell  összeállítani  a
kikötőt. 

Minden kártya bal felső sarkában található egy szám. Ennek színe – vörös vagy
fekete – mutatja, hogy a kártya melyik játékoshoz tartozik. A vízkártyák semlegesek. 

Néhány kártya jobb felső sarkában egy érme látható, egyes kártyákon ugyanitt
pedig egy hajó – ám a hajószimbólumnak csak a haladó játékban van szerepe.
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44 kikötőkártya: 22 vörös, 22 pedig fekete számmal a bal felső sarkában. A
legtöbbön a három árucikk (tea, bor, fűszer) különféle kombinációi láthatóak. Ezenfelül
mindkét játékosnak van két darus és egy kocsmás kikötőkártyája.

 
44  vízkártya: Ezek  csupán  a  bal  felső  sarokban  látható  számban,  illetve  a

rajtuk  található  szimbólumokban  különböznek.  A  legtöbb  vízkártyán  nagyobb szám
látható, mint a kikötőkártyákon. A kikötő közepét jelző kártyán nincsen szám, viszont
egy nagy horgony látható rajta.

 
2 segítségkártya: Ezek az árucikkek egymáshoz viszonyított értékét mutatják

(a bor többet ér, mint a fűszer; a fűszer többet ér, mint a tea; és a tea többet ér, mint a
bor).

 
6 különleges kártya: 2-2 dagály, híd és vámház. 

 
20 érme
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48  raktár: Ahogy  háromféle  árucikk  látható  a  kikötőkártyákon,  háromféle
raktár  is  létezik:  a  barna raktárban  bort,  a  bézsszín  raktárban  teát,  a  zöldben pedig
fűszert lehet tárolni.

 
5 vörös és 5 fekete raktárőr.

 
1 hajó: Ez az amszterdami városi  tanács hajója;  csak a  haladó játékban jut

szerephez.

 

Előkészületek – alapjáték, 2 játékos
Nincs szükség sem a hajóra, sem a 6 különleges kártyára.
Mindkét játékos kap egy segítségkártyát.
Külön kupacba kell rakni a kikötő-, külön kupacba a vízkártyákat.
Ki kell keresni és képpel felfelé az asztal közepére kell rakni a kikötő közepe-

kártyát. (Ez az a vízkártya, amelyiken a nagy horgony található.) Ez lesz az új kikötő
középpontja. A többi vízkártyát össze kell keverni, és képpel lefelé lerakni úgy, hogy
mindkét játékos elérhesse.

Ezután  a  vízkártyák  paklijából  húzni  kell  nyolcat,  és  azokat  képpel  felfelé
kirakni úgy, hogy egy egyenlőszárú keresztet formázzanak.
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Mindkét játékos felhúz a kezébe a vízkártyák paklijából kettőt. Ezután az egész
paklit meg kell fordítani – a legfelső vízkártya így mindig látható lesz.

A  kikötőkártyákat  a  vörös  és  a  fekete  számok  alapján  szét  kell  válogatni.
Mindkét játékos megkeveri a saját színéhez tartozó kikötőkártyákat, majd a még képpel
lefelé fordított kártyák közül húz hármat. Ezután a többit képpel felfelé egy pakliban
lerakja maga elé.

Mindkét játékos megkapja a színének megfelelő raktárőröket.
A  raktárakat  színek  szerint  szét  kell  válogatni,  és  olyan  helyre  tenni,  ahol

mindkét játékos eléri azokat.
Mindkét  játékos  kap  4  aranyat,  a  többit  pedig  külön  kell  rakni  – ez  lesz

Amszterdam város pénztára. A játékosoknak pénzüket mindig maguk előtt, ellenfelük
számára is jól láthatóan kell tartaniuk.

A játékmenet
Az egyes fázisok szabott rendben követik egymást, erre figyelni kell. Minden

kör az alábbi fázisokból áll:
1.  Kártya  kiválasztása: Mindkét  játékos  választ  egyet  a  kezében  tartott

kártyák közül, és képpel lefelé leteszi maga elé az asztalra.
2.  Kártya felfedése: A játékosok egyszerre felfedik a képpel  lefelé lerakott

kártyájukat.
3. Adófizetés: Ha a felfedett kártyán aranyszimbólum látható, az ellenfélnek

azonnal  be  kell  fizetnie  egy  aranyat  a  városi  pénztárba.  Ha  nem  tud  fizetni,  nem
építkezhet ebben a körben, és a felfedett kártyáját vissza kell vennie a kezébe.

4. A kezdőjátékos kijelölése: Az a játékos kezd, akinek a kártyáján nagyobb
szám látható. Ő sorban végrehajtja a következő fázisokat:

5. Kártya lerakása: Felfedett kártyáját az asztalra már letett kártyák mellé le
kell raknia.

6.  Raktárak  építése: Ha  ez  a  lerakott  kártya  olyan  kikötőkártya,  amin
árucikkek vannak, úgy a képen látható árucikkeknek megfelelő raktárakat rá kell raknia
erre a kártyára.

7.  Kártya  húzása: Ha  kikötőkártyát  rakott  le,  felhúzza  a  kezébe  a  saját
kikötőpaklija legfelső lapját; ha vízkártyát rakott le, a vízpakli legfelső lapját húzza fel a
kezébe.

8.  Pénz  begyűjtése: Amennyiben  a  játékos  vízkártyát  rakott  le,  kap
Amszterdam  város  pénztárából  egy  aranyat,  amiért  meghosszabbította  a
csatornarendszert.

9. Most a másik játékos következik, ő halad végig az 5-8. fázisokon. Ennek
befejeztével kezdődik az új kör.

Fontos szabály: A játékosok által választott kártyák határozzák meg, kerül-e
sor adófizetésre, azonkívül ezek döntik el, hogy ki lesz a kezdőjátékos – előbb ő megy
végig a cselekedet-fázisokon, s csak aztán ellenfele.
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Az egyes fázisok részletesebb leírása

Adófizetés
Amennyiben az ellenfél olyan kártyát választott, amelyen aranyszimbólum van,

a  játékosnak  azonnal  be kell fizetnie  egy aranyat a  városi  pénztárba.  Ha nem tud
fizetni, akkor a saját kártyáját vissza kell vennie a kezébe. Számára ezzel ez a kör véget
is ért.

Az olyan kártyákért,  amelyet az ellenfél visszavesz a kezébe, nem kell adót
fizetni. Amennyiben mindkét játékosnak adót kellene fizetnie, de egyikük sem képes,
úgy  mindkettejük  köre  véget  ér  – viszont  mindketten  kapnak  egy  aranyat  a  városi
pénztárból.

Figyelem – a játékban nincs hitel!

Kártya lerakása
A soron lévő játékosnak  a maga előtt  lévő kártyát a  már korábban lerakott

kártyákhoz  kell  tennie.  A  kártyát  úgy  kell  leraknia,  hogy  legalább  egy  oldalával
szomszédos legyen egy már korábban lerakott kártyával. Az, hogy ez utóbbi kártya víz-
vagy kikötőkártya, nem számít, ahogy az sem, hogy saját vagy az ellenfélé.

 
Példa: az új kártya csak a két kártya fölé, alá vagy mellé rakható le (az a-f

helyek valamelyikére); a sarkos lerakás érvénytelen.
Tipp: Az első játék első két körében célszerű a két keresztszár találkozásához

kikötőkártyákat  rakni;  ez  elősegíti  a  kis  kikötőterületek  létrejöttét.  (Lásd  az  alanti
példát.)
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Az alapjátékban a már lerakott kártyák nem mozdíthatóak el, és nem is lehet
rájuk másik kártyát tenni.

A kikötőterületek
A  szomszédos  kikötőkártyák kikötőterületet  alkotnak  – az,  hogy  mely

játékosé  ezek  a  kártyák,  lényegtelen.  A  kikötőterületet  mindig  vízkártyák,  vagy  a
játéktér  szélei  határolják,  így  a  területek  könnyen  elkülöníthetőek.  Vízkártyák
lerakásával a területek elszigetelhetőek.

 

Példa: A példán látható 7-es kikötőkártya
külön, lezárt kikötőterületet alkot, minthogy
mind  a  négy  irányból  vízkártyák  határol-
ják. A 3-as, 9-es és 36-os kikötőkártyák egy
másik területet alkotnak; ennek, mivel nem
övezi mindenfelől víz, még vannak növeke-
dési lehetőségei.

A játéktér növelése
A teljes játékteret 6 sorban és 6 oszlopban lerakott kártyák alkotják. Minthogy

a kezdéskor lerakott  kereszt  csak 5-ször  5-ös,  a  játék kezdetekor a  játéktérnek még
nincs  meghatározva  egyik  széle  sem  – még  minden  irányban  növekedhet.  Amint
azonban akármilyen irányban 6 kártya kerül egymás mellé, abban az irányban a játéktér
már  nem  nőhet  tovább.  Egyebekben  a  játék  folytatódik  tovább.  Ha  már  mindkét
irányban van egy sorban 6 kártya,  a  játéktérnek  immár megvan mind a négy széle.
(Lásd az alábbi példán.)
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Daru
A  daru  segítségével  meg  lehet  akadályozni  az  ellenfelet  kikötőkártyák

lerakásában. A játékos nem rakhat le kikötőkártyát ellenfele daruja mellé (lásd az alanti
példát); vízkártyákat azonban igen. Két, nem ugyanazon játékoshoz tartozó daru közé
ilyenformán csakis vízkártya rakható le. A már lerakott kártyákra a daru nincs hatással.

 

Kocsma
Az alapjátékban ezeken a kártyákon látható a legnagyobb szám; más szerepük

itt nincs is.

Raktárak építése
Amikor  valamelyik  játékos  lerakja  egy  területre  első  olyan  kikötőkártyáját,

amelyen árucikkek láthatóak, rá kell raknia erre a kártyára az árucikkeknek megfelelő
raktárakat.

 

Példa: A kártyán egy boroshordó (barna)
és  egy  láda  tea  (bézs)  látható,  ezért  a
játékosnak  egy  barna  és  egy  bézsszínű
raktárat kell a kártyára leraknia.

Ettőlfogva  az  adott  területen  ez  a  kártya  lesz  a  játékos  központi  lerakata.
Amennyiben  az  adott  területhez  újfent  lerak  egy  árucikkes  kikötőkártyát,  az
árucikkeknek megfelelő raktárakat a központi lerakatra kell ráraknia.

 

Példa: Minthogy a kártyán egy zsák fűszer
(zöld)  látható,  a  játékosnak  egy  zöld
raktárat kell a központi lerakatára letennie.

Ezáltal elég csak a központi lerakatokra nézni ahhoz, hogy kiderüljön, az adott
területen mennyi és miféle árucikkei vannak a játékosoknak.

 

Példa: A területhez az ellenfél is letesz egy
olyan kikötőkártyát,  amelyen árucikk van;
ez a kártya lesz az ő központi lerakata, és
eszerint  letesz  rá  egy,  az  árucikknek
megfelelő raktárat.
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Egy területen egy játékosnak csak egy központi lerakata lehet. Amennyiben a
játék  folyamán  két  olyan  kikötőterület  egyesül,  ahol  egy  játékosnak  van  központi
lerakata,  úgy az egyikről az összes raktár átkerül a másikra, és ez előbbi megszűnik
központi lerakat lenni.

A területek kiértékelése
Egy kikötőterületet akkor kell  kiértékelni, ha már  lezárult – minden oldalról

vízkártyák, illetve a játéktér széle határolja. Ekkor az a játékos, aki a nagyobb értékű
árut raktározza az adott területen, egy győzelmi pontot kap. Csak az ezen a területen
lévő raktárakat kell ehhez összesíteni, játékosok és színek szerint.

1.)  A  terület  azé  a  játékosé,  akinek  bármelyik  árufajtából a  legnagyobb
különbséggel  rendelkezik  az  adott  területen.  A  különbség az,  amennyivel  az  adott
árucikkből az egyik játékosnak több van az adott területen, mint a másiknak.

 

Példa: Ezen a területen a vörös játékosnak
két  bézszsín  áruval  van  többje,  mint
ellenfelének  (+2).  Ugyancsak  két  zöld
áruval  is  többje  van  (+2).  A  fekete
játékosnak azonban hárommal több barna
áruja  van  (+3).  Mivel  ez  a  legnagyobb
különbség, a területért neki jár a győzelmi
pont.

2.) Gyakorta előfordul, hogy egyik játékosnak sincs nagyobb különbsége, mint
ellenfelének;  ilyenkor  azé  a  játékosé  a  győzelmi  pont,  aki  több  árufajtából  bír
különbséggel.

Példa: Egy  másik  területen  mindkét
játékosnak  csak  +1-es  különbsége  van.
Ugyanolyan  erősek  – egyiknek  sincsen
nagyobb  különbsége,  mint  a  másiknak.  A
fekete játékosnak azonban több árucikkből
van  különbsége,  mint  a  vörösnek,  így  ő
kapja a győzelmi pontot.

3.)  Ha  mind a  különbségek mértéke,  mind  a  száma egyenlő,  az  árucikkek
értéke dönt.  A  bor  értékesebb  a  fűszernél,  a  fűszer  értékesebb  a  teánál,  és  a  tea
értékesebb,  mint  a  bor.  (Az  árucikkek  egymáshoz  viszonyított  értéke  a
segítségkártyákon is látható.)

Példa: Megint egy másik területen mindkét
játékosnak csak egy +1-es különbsége van.
Ugyanolyan  erősek  – sem  a  különbségek
mértékében,  sem  azok  számában  nincs
közöttük eltérés. Így hát az árucikkek értéke
dönt:  minthogy  a  bor  értékesebb,  mint  a
fűszer,  a  vörös  játékos  kapja  a  győzelmi
pontot.
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4.) Ha egy területen a két játékosnak ugyanolyan árui vannak, egyikük sem kap
győzelmi pontot; ugyancsak nem jár senkinek pont az olyan területért, amelyen egyetlen
raktár sincsen.

A  területet  megszerző  játékos  egy  raktárőrét  felteszi  a  területre.  Ezután  a
területen lévő összes raktárat vissza kell rakni a készletbe.

A  játék  végén  a  játéktéren  található  raktárőrök  mutatják,  hogy  az  egyes
játékosok mennyi győzelmi pontot szereztek.

Amint egy terület lezárul, azonnal ki kell értékelni; a kiértékelés után a kört ott
kell folytatni, ahol abbamaradt.

Kártya húzása
Amennyiben a játékos lerakott egy kártyát, egy ugyanilyen típusú kártyát kell

húznia.  A játékosoknak  mindig  2-2  vízkártyát  és  3-3 kikötőkártyát  kell  a  kezükben
tartaniuk. Ha egy játékos elfelejtett húzni, ezt amint észreveszi, pótolnia kell. Csak ha
valamelyik  pakli  elfogy,  akkor  nem  lehet  azt  a  típusú  kártyát  húzni,  és  ennek
megfelelően kevesebb kártya lesz a játékos kezében.

Pénz begyűjtése
Ha a játékos vízkártyát rakott le, az amszterdami városi pénztárból segélyt kap:

1  aranyat.  Ha  azonban  a  pénztár  üres,  nem  kap  pénzt.  Ha  a  játékos  elfelejtette
begyűjteni a pénzét, és ezt már csak a következő kör elkezdődte után veszi észre, utólag
már nem kapja meg az egy aranyát.

Ezenfelül még egy másik módon is lehet pénzhez jutni. A játékos megteheti,
hogy a kör elején, amikor fel kellene fedni kártyáját, lemond annak kijátszásáról: ekkor
egy aranyat kap a városi pénztárból. A másik játékos a szabályok szerint hajtja végre a
kör fázisait. A körről ilyenformán lemondó játékos nem fizet adót sem. Ez a lemondás
különösen akkor hasznos,  amikor a játékosnak túlontúl könnyű  – vagy épp üres  – a
zsebe.

A játék vége
A játék azonnal véget ér, amikor betelik a 6x6-os játéktér (ez megtörténhet úgy

is, hogy a játékosok egyike már nem tudja lerakni felfedett kártyáját). Ha még sikerül
egy területet lezárni, azt a területet még ki kell értékelni.

Mindkét játékos 1-1 győzelmi pontot kap minden olyan terület után, ahol az ő
raktárőre van. Egyenlőségnél az a játékos nyer, akinek több pénze van. Ha még ebben is
egyenlőek, a játék döntetlennel ér véget. (A játék végén a pénz csak akkor számít, ha a
győzelmi pontok száma egyenlő!)
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Taktikai tanácsok
A pénz fontos dolog,  és a pénzügyi nehézségeket jól időzítetten,  vízkártyák

lerakásával kell  megoldani  – vagy a játékos kénytelen lesz lemondani egy köréről, s
ezzel előnyhöz juttatni ellenfelét.

A  vízkártyák  másik  – és  fontosabb– haszna,  hogy  területeket  lehet  velük
lezárni. A kis területekkel relatíve olcsón lehet győzelmi pontokat szerezni. Általános
tendencia, hogy az első játékban a játékosok inkább néhány nagyobb területet hoznak
létre, noha ezek épp ugyanannyi győzelmi pontot adnak, mint a kicsik.

Ezek  voltak az  alapjáték  szabályai;  a  továbbiakban  a  halandó  játék szabályai
következnek.

A nagy rivalizálás – a kétszemélyes haladó játék szabályai
A haladó játékra akkor lehet  áttérni,  amikor a játékosok már jól  ismerik az

alapjáték  szabályait.  A  hajó  csak  ekkor  kerül  a  játékba:  használatával  a  játékosok
eltávolíthatnak a játékból már lerakott kikötőkártyákat. A játéktér is nagyobb, viszont
csak az öt legnagyobb területért jár győzelmi pont.

Ha  nincs  másként  feltüntetve,  az  alapjáték  szabályai  a  haladó  játékra  is
érvényesek.

Nagyobb játéktér
A játékteret már 7x7 kártya alkotja. A kezdés azonban ugyanaz: az öt kártya

szárhosszúságú kereszt, középütt a kikötő közepe-kártyával.

A területek mérete és a kiértékelés
A  lezárt  területeket  az  alapszabályoknak  megfelelően  ki  kell  értékelni  és

raktárőrt tenni rájuk. A játék végén azonban csak az öt legnagyobb terület biztosította
győzelmi  pontok  számítanak.  Egy  terület  mérete  annyi,  amennyi  (bármely  színhez
tartozó) kikötőkártya alkotja.

Ha ötnél több terület van, és az öt legnagyobbnál egyenlőség alakul ki, az a
terület számít, amelyik közelebb van a kikötő közepéhez  – a legrövidebb úton lehet a
kártyákon lépegetve eljutni oda. 

Ha mindkét terület ugyanolyan közel van, egyik sem számít; ilyenkor helyettük
egy másik terület lesz az, amelyik ténylegesen győzelmi pontot ad.

A hajó
A  hajót  Amszterdam városa  tartja  fenn,  és  feladata,  hogy  rendet  tartson  a

kikötőkben - s ha egy építkezés nem nyeri el a város tetszését, lerombolja azt.
A  hajó  segítségével  el  lehet  távolítani  a  játéktérről  egy  már  lerakott

kikötőkártyát. A hajó a játék kezdetén a kikötő közepe-kártyán áll.
Ha a játékos olyan kártyát fed fel, amelyen hajószimbólum is van, még mielőtt

letenné e kártyát, el is mozgathatja a hajót. A hajó bármelyik,  tetszőleges vízkártyára
lerakható, kivéve arra, amelyen a mozgatás előtt volt.
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Ha  a  hajó  olyan  vízkártyára  kerül,  amelynek  szomszédságában
hajószimbólumos  kikötőkártya  van,  ez  utóbbi  eltávolítható.  Az  eltávolított  kártya
visszakerül  tulajdonosa  paklijának  aljára.  Ha  a  hajó  szomszédságában  több
hajószimbólumos kikötőkártya is van, a játékos eldöntheti, hogy melyiket távolítja el.
Saját  hajószimbólumos kikötőkártya is  eltávolítható.  Ugyanakkor  a  hajó  mozgatását
követően nem kötelező kikötőkártyát eltávolítani.

A mozgatás (és az esetleges kártyaeltávolítás) után következik csak a „kártya
lerakása”-fázis. Ez a kártya lerakható az eltávolított kártya helyére is.

A játékosnak nem kötelező mozgatnia a hajót; ha azonban nem mozgatja, nem
távolíthat el kártyát, és azonnal a „kártya lerakása”-fázisa következik.

Természetesen  egyazon  körben  mindkét  játékos  mozgathatja  a  hajót,
amennyiben mindketten hajószimbólumos kártyát fedtek fel.

Vízkártya, hajószimbólum nélküli kikötőkártya, valamint elzárt területen lévő
kikötőkártya nem távolítható el.

Védekezés a hajó ellen
A hajó jelentette fenyegetés miatt a haladó játékban óvatosabban kell a kikötőt

építeni:  a  hajószimbólumos  kikötőkártyákat  nem  szabad  vízkártyák  mellé  lerakni,
ezáltal csökkentve a kockázatot.

 

Példa: A  pipával  jelzett  helyek  jelenleg
biztonságosak,  az  x-szel  jelzettek  pedig
veszélyeztetettek. Jelen állás szerint a hajót
nem  lehet  a  biztonságosnak  jelzett  helyek
mellé mozgatni.

Ha a játékos vízkártya mellé rak le hajószimbólumos kikötőkártyát, ez utóbbit
megvédheti, ha előbb erre a vízkártyára mozgatja a hajót. Az ellenfélnek, ha mozgatja a
hajót, el kell azt vinnie innét, így nem távolíthatja el a kikötőkártyát.
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Ez  a  módszer  nyilván  nem működik  akkor,  ha  a  kikötőkártya  több  vízkártyával  is
szomszédos.

A  fenti  módszerek  alkalmazásával  az  ellenfél  jórészt  meggátolható  a
kikötőkártyák eltávolításában.

Raktárak lerombolása vagy áthelyezése
Ha  egy  kikötőkártyát  eltávolítanak,  természetesen  a  kártyán  látható

árucikkeknek  megfelelő  raktárakat  is  el  kell  távolítani.  Alkalmasint  új  központi
lerakatot is ki kell jelölni, amennyiben a kártya eltávolításával két vagy több új terület
jött létre, vagy ha maga az eltávolított kártya központi lerakat volt. Ha az adott területen
ez  volt  az  egyetlen  árucikkes  kikötőkártyája  az  egyik  játékosnak,  nyilvánvalóan  az
összes raktárát is el kell távolítani.

Példa: A hajó segítségével a fekete játékos
eltávolítja  a  3-as  kikötőkártyát.  A  kártya
visszakerül  a  vörös  játékos  paklijának
aljára,  a  rajta  található  három  raktárat
pedig vissza kell rakni a készletbe. A 36-os
és  a  16-os  kártyák  most  már  két  külön
területet  alkotnak,  így a fekete  játékosnak
kétfelé kell osztania raktárait: a zöld raktár
átkerül a 16-os kártyára.

Lezárt területek
A már korábban lezárt területek nem lehet nyúlni  – ezekből már nem lehet a

hajó segítségével kikötőkártyát eltávolítani.

A nagy rivalizálás – négyjátékosos változat
Ha  már  jól  ismeritek  a  kétjátékosos  haladó  játék  szabályait,  áttérhettek  a

négyjátékososra. Ebben az esetben két kétfős csapat játszik egymással. Az egyik csapat
a vörös, a másik a fekete kikötőkártyákat és raktárőröket használja.

Előkészületek
• A csapattagoknak egymás mellé kell ülniük.
• A csapattagok megosztoznak egymás között kikötőkártyáikon. A kártyákat a

szokott módon meg kell keverni, majd képpel lefelé két, egyenlő magasságú
paklit kell kialakítani. Minden játékos húz 3 kártyát a saját paklijából és húz 2
vízkártyát. Ezután az összes paklit meg kell fordítani, hogy mindenki láthassa a
legfelső kártyákat.

• Minden játékos 4 aranyat kap.
• A hat (semleges) különleges kártyát meg kell keverni, és minden játékosnak

képpel lefelé osztani egyet. A maradék kettőt - úgy, hogy senki se lássa, mik
azok – félre kell tenni, ezek ebből a játékból kimaradnak.
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A játékmenet
Lényegében  megegyezik  a  haladó  játék  menetével.  Mind  a  négy  játékos

kijátszik egy tetszőleges kártyát, és az ezeken a kártyán látható számok határozzák meg
a  sorrendet.  Az  egyazon  csapatba  tartozó  játékosok  közös  célért  küzdenek,  de
mindketten saját pénzzel és saját  kártyákkal.  A csapattagok nem mutathatják meg
egymásnak kártyáikat.

Adózás
Az egymással szemközt ülő játékosok ellenpárt alkotnak. Csak az ellenpárok

tagjai fizetnek egymásnak adót; azt, hogy kell-e fizetni és kinek, ellenpáronként kell
meghatározni.  Minden  játékosnak  saját  vagyona  van;  ha  elfogyna,  csapattársa  nem
segítheti ki.

Kártya lerakása
A  kártyák  felfedése  után  a  csapattagok  megbeszélhetik,  hogy hová  kellene

lerakni  kártyáikat.  A  csapattagok  csak  és  kizárólag  ekkor  és  erről  beszélhetnek
egymással.

A területek mérete és a kiértékelés
Csak az öt legnagyobb területért jár győzelmi pont, de csak olyan területeket

lehet kiértékelni, amelyek legalább két kikötőkártyából állnak.

Kártya húzása
A  játékosok  csak  a  saját  paklijukból  húzhatnak  kikötőkártyát.  Vízkártyát

természetesen továbbra is a közös pakliból kell húzni. Ha egy pakli kifogy, a játékos
már nem húzhat adott fajtájú kártyát, és a továbbiakban kevesebb kártyával a kezében
kell játszania.

A hajó
Ha egy játékos ellenfeleinek kikötőkártyáját távolítja el a hajóval, eldöntheti,

hogy a kikötőkártyát melyik ellenfele rakja a paklija aljára.

A különleges kártyák
• A  dagályt  a  játékos  ráteheti  egy  már  lerakott  hídra,  vagy  egy  olyan

kikötőkártyára,  amelyen  egyetlen árucikk  látható.  A  különleges  kártyát
egyszerűen  rá  kell  rakni  a  másik  kártyára.  Vízkártyára  és  a  fentitől  eltérő
kikötőkártyára nem rakható le a dagály. A dagály vízkártyának számít, de arany
nem jár érte.

• A  hidat  a  játékos  ráteheti  egy  már  lerakott  vízkártyára  vagy  dagályra.  A
különleges kártyát egyszerűen rá kell rakni a másik kártyára. A híddal két, el
nem zárt  terület  egyesíthető.  Az  egyesített  területek  innentől  egy területnek
számítanak. A híd kikötőkártyának számít.

• A vámházat úgy kell lerakni, mint bármely „rendes” víz- vagy kikötőkártyát –
kivéve,  hogy nem rakható le,  ha  azzal  egy terület  lezárulna.  A terület,  ahol
vámház van, eggyel több győzelmi pontot ér; így, ha egy területen két vámház
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is van, a terület összesen 3 győzelmi pontot ér.

A  különleges  kártyákat  már  lezárt  területekre  vagy  területekhez  nem  lehet
lerakni. A játékos különleges kártya lerakása után nem húz új kártyát.

Játékváltozatok
Ha  másként  nincs  megjelölve,  mindig  a  haladó  játék  szabályai  érvényesek.  A  hajó
mindig a kikötő közepe-kártyáról indul.

Canale Grande (2 játékos)
A Canale Grande 4x12-es játékteret határoz
meg.  Az összes területet  ki  kell  értékelni.
Nehéz  hajószimbólumos  kikötőkártyákat
biztos  helyre  letenni,  így  ez  a  variáns
gyakorta  meglehetősen  agresszív  játékhoz
vezet.
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Mindig csak a kicsik (2 játékos)
A játék kezdetén egyetlen kártya van az asztalon: a kikötő közepe. A játéktér

6x6-os.  Nincsen  hajó,  nincsenek  daruk.  Csak  a  négynél  kevesebb  kártyából  álló
területekért  jár  győzelmi  pont.  Az  egykártyás  területek  1,  a  kétkártyások  2,  és  a
háromkártyások 3 győzelmi pontot érnek. A vízkártyák használata nagyon fontos ebben
a  játékban,  hiszen  egy  háromkártyás,  még  nem  lezárt  területet  könnyű  kizárni  az
értékelésből– csak hozzá kell tenni egy területkártyát.

Vízijáték (2 játékos)
6x6-os  játéktér.  Minden  területet  ki  kell
értékelni. A kikötőkártyáknak legalább egy
vízkártyával  szomszédosnak  kell  lenniük.
Ha  a  játékos  nem  tudja  lerakni
kikötőkártyáját  úgy,  hogy  az  vízkártyával
szomszédos  legyen,  kikötőkártyáját  vissza
kell  vennie  a  kezébe.  A  játékosoknak
ügyelniük  kell  a  vízkártyák  megfelelő
időben történő kijátszására.

 
Amőba (2 játékos)
A  – már  kezdet  kezdetén  behatárolt  –
játéktér  8x8-as.  A  játékban  nincsenek
daruk.  Az  a  játékos  nyer,  aki  megszerez
három, egy sort alkotó területet. A sor lehet
vízszintesen, függőlegesen és átlósan is. A
területeket  mindenfelől  víznek  kell
határolnia,  és  egyazon  játékoshoz  kell
tartozniuk. A játék azonnal véget ér, amint
egy  játékosnak  sikerül  e  fenti  célt
megvalósítania.  Ha  ez  egyiküknek  sem
sikerül, az lesz a győztes, aki több területet
szerzett meg. Vízkártyák kijátszhatóak, de a
területeket nem lehet kisebbekre szabdalni.
Ebben  a  játékban  könnyen  alakul  ki
pénzhiány.
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Baksis (2 játékos)
A „rendes” egyenlőszárú kereszt, 6x6-os játéktér. A játékosok csak 3 arannyal

kezdenek.  Nincsen  hajó.  A  játék  kezdete  előtt  a  vízkártyák  képpel  lefelé  fordított
paklijából húzni kell 10 kártyát, és ezeket félre kell tenni. Az öt legnagyobb területet
kell kiértékelni.

Minden  körben,  még  a  kártyák  kiválasztása  előtt  mindkét  játékos
megvesztegetéssel  eltávolíthatja  ellenfele  egy olyan kikötőkártyáját,  amelyen árucikk
található. Egy árucikkes 1, két árucikkes 2, három árucikkes kikötőkártya eltávolítása
pedig  3  aranyba  kerül.  A  pénzt  a  városi  pénztárba  kell  befizetni,  a  kártya  pedig
tulajdonosa paklijának aljára kerül.

Már  lezárt  területekről  nem  lehet  kártyákat  eltávolítani.  A  megvesztegetés
gondolata csábító, ám gyakori alkalmazása pénzügyi csődhöz vezethet.

Dávid és Góliát (2 játékos)
A  „rendes”  egyenlőszárú  kereszt,  6x6-os  játéktér.  Csak  a  három legkisebb

területet kell kiértékelni. A víznek nagyon nagy a szerepe  – a területeknek pedig még
nagyobb.

Az óriás (2 játékos)
A „rendes” egyenlőszárú kereszt, 8x8-os játéktér. A hét legnagyobb területet

kell kiértékelni.

Gulliver utazása (2 játékos)
A játék kezdetén egyetlen kártya van az asztalon: a kikötő közepe. A játéktér

5x5-ös. A játékosok csak 3 arannyal kezdenek. Félre kell tenni a kocsmákat, valamint a
hajószimbólum nélküli darukat. Minden területet ki kell értékelni. Gyors, izgalmas játék
- egyetlen apró hiba is a vereséget jelentheti.

Justitia (2 játékos)
A játék kezdetekor mindkét játékos kiválaszthat 3 kikötőkártyát  – ezekkel a

kezében kezdi a játékot.  A vízkártyákat a megszokott módon kell felhúzni. Emellett
mindketten  kiválogatnak  4  kikötőkártyát,  amelyek  kikerülnek  a  játékból.  Ebben  a
játékban sokkal kisebb a szerencse szerepe.

Különleges kártyák két játékosra (2 játékos)
A hat különleges kártyát meg kell keverni és képpel lefelé egy külön pakliba

letenni.  Minden körben,  még a kártyák kiválasztása előtt  a játékosok húzhatnak egy
különleges kártyát  – 2 aranyért. Ha mindkét játékos szeretne húzni, de már csak egy
különleges  kártya  maradt,  az  azé  lesz,  akinek  felfedett  kártyáján  a  nagyobb  szám
látható.
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A nagy sziget (2 vagy 4 játékos)
Játéktér:  2  játékosnál  7x7,  4  játé-

kosnál  8x8.  2 játékosnál  a hajószimbólum
nélküli darukat félre kell rakni; 4 játékosnál
a különleges kártyák nem kerülnek játékba.
A belső terület két győzelmi pontot ér; ide
nem  lehet  vízkártyát  lerakni.  Minden
területet ki kell értékelni. A játékok egészen
mások lehetnek, attól függően, hogy a nagy
sziget vagy a játéktér szélei „készülnek el”
hamarabb.

 

Pénztelenség (2 vagy 4 játékos)
A „rendes” egyenlőszárú kereszt, 7x7-es játéktér. A játékosok csak 3 arannyal

kezdenek,  a  többi  arany  kikerül  a  játékból.  Ilyenformán  2  játékosnál  csak  6,  négy
játékosnál csak 12 arany lesz a játékban. Ha egy játékos csődbe megy, és a pénztárban
nincs pénz, a játék vége tér: ellenfele, illetve az ellencsapat nyeri meg a játékot.

A Vén Kötélverőhöz(2 vagy 4 játékos)
A játékos vagy csapat, akinek van lerakott kocsmája, a játék végén eldöntheti,

hogy a területet, ahol a kocsma van, adjon-e győzelmi pontot vagy sem. Ha ugyanazon a
területen két kocsma van, a területet ki kell értékelni.

Tovább variánsok, más információk a játék oldalán találhatóak: hello.to/kontor

Thaur
2004.08.01.

A fordítás során igyekeztem a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, ám korántsem lehetetlen, hogy a fordítás
hibát,  hibákat  tartalmaz.  Ha ilyenekkel  találkozol,  kérlek,  írd  meg nekem az alábbi  címre:  thaur@freemail.hu.
Köszönöm!
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