


A XV. században, a portugál Tengerész Henry herceg (Henrique o 
Navegador) magához hívatta a kor legjobb térképészeit, és tengerészeit, és 
utasította őket, hogy fedezzék fel Afrika tengeri partvonalát. Ezáltal 
komoly szakértelemre tettek szert a navigációban, és a hajóépítésben,  
ezzel előkészítve a Felfedezések korát, és lehetővé téve, hogy Portugá-
lia  később megtalálja a közvetlen kereskedelmi útvonalat Indiába, és 
Kínába. Hatalmuk csúcsán a portugálok irányították a tengeri 
kereskedelmet Brazíliától Japánig, és hihetetlen nagyságú vagyonra 
tettek szert a fűszerek kereskedelmi monopóliumával. 
A játékosok gazdag kereskedő dinasztiákat képviselnek, akik  a por-
tugál gyarmatbirodalom kiépítésében vesznek részt.  Híres felfedezők 
kutatják az útvonalakat, és haladnak előre Nagaszaki felé - de az isme-
retlen vizeken vitorlázás veszélyes vállalkozás. Gyarmatokat alapítanak, és 
gyárakat építenek, hogy kiépítsék gazdasági  alapjuk - de cukor, arany, 
és fűszerek ára mindvégig ingadozik, és csak az a kereskedő dinasztia 
tudja finanszírozni magasröptű terveit, aki alkalmazkodni tud a piac 
hoz. Nagyon fontos, hogy figyeljék a többi játékos tevékenységét, hisz 
igen erős a verseny az új felfedezésekért, gyarmatokért, hajógyárakért, 
és templomokért. 
A NAVEGADOR egy felfedezős stratégiai játék 2-5 játékos részére, 
némi szerencsével, mert senki sem tudhatja pontosan, hogy mire szá-
míthat egy új tengeri régió felfedezésekor. A játékosok köre egyszerű 
szabályokból áll, amiket a rondellán hajtanak végre, ami egy folyama-
tos játék élményhez vezet.
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ÖSSZEGZÉS
A játékosok gazdag kereskedő dinasztiákat 
képviselnek, akik a portugál gyarmatbirodalom 
kiépítésében vesznek részt. Az első cél, hogy 
ismeretlen tengeri területeket fedezzenek fel. 
Az a játékos, aki először lép ilyen régióra ju-
talmul kap egy felfedezőt, és készpénzt, de fel 
kell áldozza egy hajóját. A játékos más ered-
ményeivel (gyarmat, gyár, hajógyár, templom) 
együtt, a játék végén a felfedező is pontot 
ér. A gyarmatok jelentős gazdasági tényezők, 
mivel az áruikat el lehet adni a piacon. A gyár 
alternatív bevételi forrás, mert nyereséget 
termel a piacon vett áruk feldolgozásával.

A játékosok a hajógyáraikkal tudnak új hajó-
kat építeni, és a templomaikkal toboroznak új 
munkásokat. A munkások tulajdonosának új 
gyarmatokat szükséges alapítania, vagy új épü-
leteket kell emelnie. Egy munkást kell fizetni a 
kiváltságok megszerzésért. A kiváltságok 
növelik a győzelmi pontokat (GyP), amiket öt 
kategóriában lehet szerezni. 

A játékoslapon, minden kategória alap GyP-je 
van feltüntetve az első sorban, és a
kiváltságok az alat-
ta levő sorokba ke-
rülnek. A mellékelt 
képen ábrázolt hely-
zet szerint a játékos 
1 GyP-t kap gyar-
matonként, 2 GyP-t 
gyáranként, 5 GyP-
t felfedezőnként, 7 
GyP-t hajógyárak-

ként, és 3 GyP-t templomokként.Valamint min-
den munkás, hajó, és 200 Cruzado egy plusz 
GyP-t ér. 
A játék vége:

Amikor az utolsó tengeri régió is felfedezésre 
kerül, vagy az utolsó épület is megépül, akkor 
még egy utolsó fordulóra kerül sor. A legtöbb 
pontot szerzett játékos nyeri a játékot. 

A játék előkészületei le vannak írva a gyors 
bemutatásban (letölthető: www.pd-verlag.de/
navegador). Ez egy rövid összegzés:
1. Piac 
Felülről a negyedik sorba kockák kerülnek, amik 
a cukor, az arany, és a fűszer árát jelzik.
2. Játékosok 
Minden játékos 2 hajóval (színének megfelelő) 
kezd Portugáliában, a munkását Lisszabon-
ra, a 3-as jelzésű oszlopra teszi, a játékkövét 
pedig a rondella közepére. Valamint mindenki 
kap 200 Cruzadot, egy Király kiváltságot, a 
másik öt hajóját, és egy játékos táblát, ami 
legyen felszerelve 1 gyár (narancs), 1 ha-
jógyár (barna), és 1 templom (szürke). 
3. Kolóniák 
Minden régióra rákerül lefordítva, és össze-
keverve, annyi, és olyan kolónia, ami jelezve 
van a régión.   

4. Kiváltságok 
A Galéria minden boltívébe kerül egy megfe-
lelő kiváltság.

5. Veszélyes tengeri régiók 
Nagaszakira (2 és 3 játékos esetén Macaura 
is) az extra hajó veszteség jelző kerül.

6. Felfedezők 
Minden tengeri régió, kivéve a portugál, kap 
egy kékeszöld fa korongot.

7. Épületek 
A játéktábla jobb alsó sarkába kerülnek: A felső 
három sorba 6-6 gyár a cukorhoz, aranyhoz, 
fűszerekhez, és az alsó 2 sorba a megmaradt 
hajógyárak, és templomok, balról jobbra feltöltve 
a sorokat (2-nél több játékos esetén a leg-
drágább mezők szabadon maradnak).

ELŐKÉSZÜLETEK

Szabályok



22

A játék három fázisból áll, és az I. fá-
zissal kezdődik. II. fázis, és a III. fázist a 
Cabo da Boa Esperanca ill. a Malaca fel-
fedezése váltja ki. Ezen régiók határvo-
nala a kék helyett piros. Részletes leírás 
a 7. oldalon található.

AZ ELEJÉN
Miután sorsolás útján ki lett választva a 
kezdőjátékos, az utolsó játékos (aki a 
kezdőjátékos jobb oldalán ül) megkapja a 
“Navegador” kártyát. Ez a kártya lehető-
vé teszi, hogy a körében egy plusz vitor-
lázás (sailing) akciót hajtson végre.

Ha felhasználta a kártyát, át kell adnia a jobbján 
ülő játékosnak. A legelső fordulóban azonban 
a Navegador kártyát nem lehet használni. Rész-
letes leírás szintén a 7. oldalon található. 

A JÁTÉK ELEMEI
Fa elemek

• 36 hajó
• 5 munkás
• 5 játékkő
• 12 fa korong
• 10 templom 
• 10 hajógyár 
• 23 gyár
• 3 ár jelölő

Karton elemek

• 5 játékoslap
• 33 gyarmat jelző
• 35 kiváltság jelző
• 1 Navegador kártya
• 2 dupla hajó veszteség 

jelző
• Cruzado érme, 10, 50, 

100, és 200 címletekben

• 1 játéktábla

• 1 játék szabály

• 1 gyors bemutatás

• 1 történelmi szemé-
lyek almanachja

A játékosok a köreiket egymás után 
hajtják végre, az óra járása szerinti 
irányban. A kör a nyolcszög a 
lakú játékkő, az itt is ábrázolt 
rondella cikkelyére helye- 
zéséből, és a megfelelő 
akció végrehajtásából áll. 

Az első körben szaba- 
don választható a ron-
dellán a hely. Minden 
további körben, a játék- 
kőnek az óra járásának 
irányában kell előre lépnie 
Előre lépéskor az épp kö-
vetkező három mezőből  
választva a cél mezőt ingyenes 
a lépés. Ha a játékkő többet lépne, 
mint három mező, akkor minden plusz 
mezőért a játékosnak egy hajójával kell fizet-
nie, amit elvesz a játéktábláról és visszatesz 

a saját talonjába. Tilos ugyanazon
a mezőn maradni, és tilos 

kétszer ugyanarra a mezőre 
lépni, (8 mező előre 
lépésével, és 5 hajó  

befizetésével), és így 
 ugyanazt az akciót 

végrehajtani, két 
egymást követő 

 körben. Több játékkő 
állhat a rondella 

ugyanazon mezőjén, 
nincsenek egymásra 

hatással.
Példa:

A játékkő a “Vitorlázás/Sai-
ling” mezőn áll, ingyen léphet

 innen a “Munkások/Workers”, “Piac/
Market”, vagy “Gyarmat/Colony” me-
zőkre. Ahhoz, hogy a “Kiváltság/Pri-

vilege” mezőre lépjen, a játékosnak 1 
hajóját kell visszavennie, a “Hajók/Ships” el-
éréséhez 2 hajót stb.

AKCIÓ VÁLASZTÁS
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7 különböző akció található a rondellán (a 
“Piac/Market“ kétszer is):

MUNKÁSOK  (WORKERS)
A játékos minden a tulajdonában levő temp-
lomban egy új munkást toborozhat 50 Cruza-
doért. Minden plusz munkás ára 100 Cruza-
do játék fázisonként (például 300 Cr. a III. fá-
zisban). Az új munkások számát a Lisszabon/ 
Lisboa sávon jelölni kell, és az árukat befizet-
ni a banknak. A munkások száma minimum 2, 
maximum 9 lehet.

Példa:
A játékosnak 2 temploma van, így legfeljebb 2 
új munkást toborozhat 50 Cr-ért. A 2 munkásért 
kifizeti a 100 Cr-t. a banknak, és a Lisszabonon 
álló jelzővel 2 helyet jobbra lép. Ha 3 új mun-
kást szeretne a játék II. fázisában, akkor 300 
Cruzadot (2x50+200) kellene fizetnie.

Ha a játékosnak már 9 munkása van Lissza-
bonban, akkor nem kaphat többet. Ebben az 
esetben a templomok virtuális munkásokat 
termelnek 50 Cr-ért, amit azonnal el is adnak 
a banknak 100 Cr.-ért, így nettó 50 Cr. nye-
reségre szert téve munkásonként. Azonban 
az 50 Cruzadot munkásonként előre be kell 
fizetni. 

Példa:
A játékosnak 8 munkása, és 3 temploma van,  
150 Cruzadot fizet 3 munkásért. Lisszabonban 
a munkását a “9”-es oszlopra lépteti. A megmaradt 
2 új munkásért 200 Cruzadot kap a banktól.

HAJÓK (SHIPS)
A hajók ára ugyanúgy kalkulálandó, mint a 
munkásoké. A játékos annyi hajót építhet 50 
Cruzadoért, amennyi hajógyára van. A plusz 
hajók ára 100 Cruzado játék fázisonként (100 
I. fázisban, 200 a II.-ban, 300 a III.-ban,). 
Minden új hajót a Portugál tengeri régióra kell 
tenni.

Ha a játékos már mind a 7 hajóját feltette a 
játéktáblára, nem kaphat többet. A hajógyárak 
által termelt plusz hajókat azonnal eladja a 
banknak 100 Cruzadoért, miután előtte kifi-
zette az 50 Cr-t hajónként.

VITORLÁZÁS (SAILING)
A játékos minden hajójával átvitorlázhat egy 
új tengeri területre. 
Az I. fázisban egy hajó csak egy határon (kék 
vagy piros) tud átkelni, ahhoz beléphessen 
egy szomszédos tengeri régióba. A II. fázis-
ban legfeljebb 2, a III. fázisban legfeljebb 3 
határon egy kör alatt. 
Több hajó is lehet ugyanazon a régión, tekintet 
nélkül a tulajdonosukra, nincsenek egymásra 
hatással.

Példa:
Pirosnak 3 hajója van Portugál tengeren, plusz 
1 hajó Guinében, és a játék II. fázisában járunk. 
Guinéből a hajó elvitorlázik Cabo da Boa Espe-
rançaba. Csak ez az egy érheti el ezt a régiót, 
mivel a II. fázisban egy hajó legfeljebb 2 ha-
táron kelhet át. Portugál tengerről 2 hajó Ango-
lába vitorlázik, 1 pedig Bahiaba.

Felfedező: 
Az ismeretlen vizek egy fel-
fedezőt tartalmaznak (kerek 
fa korong) amik nem enged-
nek be egy hajót. Minimum  
2 hajó együttes belépése 
szükséges ezekre a régiók-
ra, ellenkező esetben, nem 
lehet bejutni ide. 
Egy hajó közülük eltűnik az ismeretlen vi-
zeken. 
Ha a játékos felfedez: 

• a felfedező hajók közül egyet vissza kell 
tennie a talonjába, 

A JÁTÉKOSOK AKCIÓI
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• a felfedező korongot a tábláról a saját já-
tékoslapjára teszi, 

• felfedi a megfelelő pakliból a gyarmat 
jelzőket

• bónuszt kap a banktól, aminek az összege 
a legolcsóbb felfedett gyarmat ára.

Az újonnan felfedett gyarmat jelzők képpel fel-
fele a régióra kerülnek. Nem lehet egynél több 
tengeri régiót felfedezni egy körben. 

Ha olyan tengeri régió kerül felfedezésre, ami 
a dupla hajó veszteség jelzővel van megjelölve 
(Nagaszaki és esetleg Macau), a játékosnak 
1 helyett 2 hajót kell visszatennie a talonjába.  
Ennek megfelelően legalább 3 hajó kell ahhoz, 
hogy beléphessen a játékos erre a területre.
Példa:

Piros Guineából és Rio de Janeiróból hajózik az 
eddig ismeretlen Angola tengeri régióba. Veszít 
1 hajót, a felfedező 
korongot a játékos-
lapjára teszi és meg-
fordítja az Angolára 
tett gyarmat jelző-
ket. Mivel Angolán 
a legolcsóbb gyar-
mat 70 Cruzadoba 
(70, 80, 140 az ára 
a felfedett gyarma-
toknak) kerülne, ezért a banktól bónusz 70 
Cruzadot kap. 

GYARMATOK (COLONY)
A játékos egy vagy több új gyarmatot alapít-
hat. Kifizeti a gyarmat jelzőre nyomtatott árat 
a banknak, és a megfelelő jelzőt a talonjába 
teszi. Valamint új kolóniánként a következő 2 
feltételnek is meg kell felelnie a játékosnak: 

• legalább 1 hajójának kell lennie azon a régión 
• Lisszabonban 2 munkása kell legyen.

Nincs hajó, vagy munkás költsége a gyarmat 
alapításnak, de minden hajó, és munkás, csak 
egyszer használható fel körönként. Például, 2 
gyarmat egyszerre alapításához egy régión,  a 
játékosnak legalább 2 hajóval kell rendelkeznie 
azon a területen, és legalább 4 munkásának 
kell lennie Lisszabonban.

A gyarmatok ára a következő:

• Cukor (fehér): 40-120 Cruzado,
• Arany (sárga): 50-150 Cruzado,
• Fűszer (barna): 60-180 Cruzado.

Ha a játékos választhat, akkor mindig a legol-
csóbb gyarmatot kell megalapítania, mert az 
azonos típusú gyarmatok az árukon kívül 
másban nem különböznek.

Példa:

Pirosnak 6 munkása van, 2 hajója Bahian, és 1 
hajója Guineán. Csak 2 gyarmatot alapíthat, 
egyet Guineán (80 Cruzado), és egyet Bahian 
(100 Cruzado). A 180 Cruzado befizeti a bank-
ba, és mindkét kolónia jelzőt a talonjába teszi. 
Ha 2 hajója lenne Guineán, akkor 3 gyarmatot 
is alapíthatna, ha ki tudná fizetni. Nem alapíthat 
gyarmatot Rio de Janeiróban, mert nincs ott ha-
jója. Ha csak 3 munkása lenne, akkor csak 1 
gyarmatot alapíthatna, mivel minden újonnan 
alapítandó kolóniához 2 munkás szükséges.

JÁTÉKOS AKCIÓK
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ÉPÜLETEK
A játékos új gyárakat, hajógyárakat, és temp-
lomokat építhet. Befizeti a banknak a megfe-
lelő árat, ami a táblázatban szerepel, és lete-
szi az új épületeket a játékoslapjára. Valamint 
szüksége van még:

• 3 munkásra minden új gyárhoz,
• 4 munkásra minden új hajógyárhoz,
• 5 munkásra minden új templomhoz.

A munkásainak az új épületek összegére kell 
elégnek lennie. Lisszabonban nem változik a 
munkások száma, mivel az építés nem kerül 
munkásba. 

Példa:

A játékosnak 7 munkása van, és a fenti ábrán 
látható épületekből választhat. A játékos például 
építhetne 1 arany gyárat, és 1 hajógyárat; eb-
ben az esetben 220 Cruzadot kellene a bank-
nak fizetnie (70+150). Építhetne 2 arany gyárat, 
vagy 1 arany, és 1 fűszer gyárat, mindkét 
esetben 170 Cruzado fizetne. De mivel csak 7 
munkása van, nem építhetne 2 hajógyárat 
(4+4=8). Ha pedig templomot szeretne építeni, 
akkor nem tudna egy második gyárat is építeni 
ugyanakkor. 

PIAC
A játékos eladhat árukat a gyarmatairól, és 
vehet árukat a piacról, hogy a gyáraival 
feldolgozza azokat. A gyarmatok, és gyárak 
száma változatlan marad az áruk eladása, és 
feldolgozása során. 

Áruk eladása a gyarmatokról

Minden gyarmat a megfelelő áruból 1 darabot 
adhat el a piacon. Minden darabért a játékos 
megkapja az aktuális piaci árat. Ezután az ár 
jelző annyi mezővel megy lefele a piacon, 
amennyi darab eladásra került.

Ha az árjelző eléri az oszlop alját, akkor ott 
marad, de ettől még továbbra is lehet eladni 
azt az árut.  

Példa:
A játékosnak 3 arany gyarmata van, és 
eladnak az ábrázolt 50 Cruzado áron 
(az aktuális ár le van fedve a jelzővel, de 
könnyen kitalálható, mert minden érték 
kétszer szerepel). Kap értük 150 Cru-
zadot (3x50) a banktól, és a jelző a 
felső “30”-ra megy le. Ha a játékos 5 
arany gyarmatról adott volna el, akkor 
250 Cruzadot kapott volna, és a jelző 
elérte volna az oszlop alját. A következő 
játékos a piacon most már csak 30
Cruzadot kaphat minden arany darabért.

Áruk feldolgozása a gyárakban

Minden gyár 1 áru egységet dolgozhat fel. Fehér 
gyárak cukrot, sárga gyárak aranyat, és bar-
na gyárak fűszert dolgoznak fel. A kezdő gyár 
(narancs) jókerként üzemel, és egy bármilyen 
típusú árut fel tud dolgozni.

Minden feldolgozott darabért a játékos pénzt 
kap a banktól, még hozzá annyi Cruzado be-
vételt kap, amennyi a piros oszlop-
ban látható az adott áru piaci ár jelző-
jének aktuális helye mellett. Az itteni 
ábrán a fűszer ára 60, az ennek 
megfelelő bevétel pedig 40 Cruzado
fűszerenként. Miután a teljes bevételt 
megkapta a játékos, az ár jelzőt annyi 
mezővel felfele kell mozgatni, amennyi 
egység áru fel lett dolgozva. Ha az 
árjelző eléri az oszlop legmagasabb 
sorát, akkor ez a jelző itt marad, de 
továbbra is lehet árut feldolgozni. 

Eladás és feldolgozás

Külön-külön kell dönteni minden áru típusnál, 
hogy eladja, vagy feldolgozza azt a játékos. 
Lehet, hogy az egyik típust eladja, a másikat 
feldolgozza a játékos, de tilos egy típust egy 
időben eladni, és feldolgozni is. Természe-
tesen a játékos dönthet az árui egy ré-
szének eladásáról, vagy feldolgozásáról is, 
annak érdekében, hogy befolyásolni tudja a 
piaci árakat a jövőbeni terveinek megfelelően. 

JÁTÉKOS AKCIÓK
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kiváltságot a játéktábláról. A kiváltságok meg-
jutalmazzák a (balról jobbra) gyarmatok, gyá-
rak, felfedezők, hajógyárak, és templomok bir-
toklását. 

Minden körben csak egy kiváltság jelzőt lehet 
elvenni. A kiváltságot a játékoslapjára teszi a 
játékos, méghozzá a megfelelő oszlop, leg-
magasabb bónuszt mutató mezőjére, ami 
minden plusz kiváltsággal csökken. Az újon-
nan letakart bónuszt össze kell szorozni a 
megfelelő elemek számával (gyarmatok, gyá-
rak, felfedezők,hajógyárak, templomok), és az 
eredményt a bank kifizeti a játékosnak.

Minden játékos legfeljebb 3 kiváltságot szerez-
het egy típusból a játék során. Ha a játékosnak 
csak 2 munkása van Lisszabonban, akkor nem 
vehet 1 kiváltságot sem, mert mindig legalább 
2 munkásának kell lennie Lisszabonban.
Példa:

A galéria még minden típusú kiváltságot tar-
talmaz. A játékos 1 munkással fizet, és elvesz 
egy templom kiváltságot. Mivel van már neki 
egy ebből a típusból, az új kiváltság a fentről a 
második helyre kerül, amelyiken a “40” bónusz 
látható. A 2 templomáért kap bónusz 80 Cru-
zadot (40+40) a banktól. Ha ehelyett egy 
felfedező kiváltságot venne el, akkor 5x20=100 
Cruzadot kapna, a hajógyár kiváltságért pedig 
50 Cruzado járna. Az első oszlopban a meg-
felelő bónusz 30 pénzt hozna gyarmatonként, 
a második oszlop béli pedig 20 Cruzadot gyá-
ranként. 

Példa:

A játékosnak 4 gyarmata, és 4 gyára van, 
az aktuális piaci árak a fenti ábrán láthatóak. 
Elad 2 egység aranyat 50+50=100 Cru-
zadoért, és 1 egység fűszert 80 Cruzadoért. 
Aranyat, és fűszert így már nem dolgozhat fel 
ebben a körben. Ezért a fűszer gyárát nem 
használhatja, a narancs színű gyárral pedig 
csak cukrot dolgozhat fel.
3 egység cukrot dolgoz fel, 
amiért 3x30=90 Cruzado bevé-
telt kap. A banktól összesen 
100+80+90=270 Cruzadot kap. 
Az új árak a jobb oldali ábrán 
láthatóak. Alternatív megoldás 
lehet, ha a játékos egyik gyá-
rát sem használja, helyette 1 
egység cukrot elad a piacon.
Így ugyan 40 Cruzadoval
kevesebb pénzt gyűjtene be a
banktól, de előkészítené a piacot a cukorgyá-
rak jövőbeni jobb bevételéhez. 

KIVÁLTSÁG
A játéktábla tetején egy galéria található, 5 kü-
lönböző történelmi személlyel, akiknek a ki-
váltságai azonnal készpénzt adnak, és a játék 
végén pedig győzelmi pontokat (GyP) . 

A játékos elveszít 1 munkást Lisszabonban, 
és cserébe választ egy aktuálisan elérhető

JÁTÉKOS AKCIÓK
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JÁTÉK FÁZISOK
A játék az I. fázissal kezdődik. Amikor Cabo da 
Boa Esperança felfedezik, a játék a II. fázisba 
lép, és miután Malaca is felfedezésre került, a 
játék a III. fázisba lép. Ez a játéktáblán piros 
határvonallal van kiemelve
(a megszokott kék helyett), 
és egy kis táblázat is került 
mellé a fázis számával, ami 
a változásokat mutatja. A II. 
fázis ábrája látható jobbra, 
ami azt mutatja, hogy a hajók 
most már 2 régiót vitorláz-
hatnak körönként, és, hogy a 
plusz munkás, és hajó darab-
ja 200 Cruzadoba kerül. 
A III. fázisban minden hajó 3 
régiót vitorlázhat, és a plusz munkások, és 
hajók darabja 300 Cruzadoba kerül.

Az új fázis hatásai a következő körben 
lépnek életbe, így e körben még a régi hajó-
zási táv érvényes minden hajóra, amelyik új 
régió felfedezésre indul. 

Az új fázis elején a kivált-
ságok a játékos szám függ-
vényében újratöltődnek. A 
játéktáblára rajzolt táblázat 
megmutatja, hogy mennyi 
kiváltságot kell feltölteni. 

A felső sorban a 2 szemé-
lyes játék látható, ami sze-
rint minden új fázis minden típusú kiváltság-
ból 1 darabbal kezdődik. 5 játékos esete, alsó 
sor: a II. fázis 2 kiváltsággal kezdődik, a III. 
fázis pedig 3 kiváltsággal minden típusból.

navegador
A “Navegador“ kártya lehetővé tesz 
egy plusz vitorlázás akciót, közvet-
lenül a játékos rondella köre előtt. 
Miután egyszer használta a kártyát 
a tulajdonosa, a jobb oldalán ülőnek 
adja a kártyát. Ez a plusz akció a
a vitorlázás /sailing/ általános szabályai szerint 
zajlik. A kártyát főleg ismeretlen tengeri régi-
ók felfedezésére lehet használni. Így, kombi-
nálva a rondella vitorlázásával, két felfedezőt 
is lehet szerezni, mielőtt a következő játékos

elkezdené a saját körét. Ha a Navegador kártya 
használata új fázishoz vezet, akkor a rondella 
körre már az új fázis hatásai érvényesek.

Ha a kártyát nem használja fel a játékos egy 
teljes rondella kör lefutása alatt, akkor automa-
tikusan lejár. A kör jelölése a narancs hajóval 
történik, amit arra a helyre kell tenni a rondellán, 
ahol az új tulajdonosa áll, amikor megkapja a 
kártyát. Ha újra erre a mezőre lép, vagy át-
halad rajta, anélkül, hogy használná a kártyát, 
akkor a lapot át kell adnia a jobb szomszéd-
jának, és a hajót a rondellán az új tulajdonos 
tartózkodási helyére kell tenni.

Az itt ábrázolt szituációban, a 
sárga még használhatja a köre 
előtt a kártyát, egyébként a Na-
vegador kártya érvénytelenné 
válik. 

A JÁTÉK VÉGE
A játék végét 2 dolog válthatja ki:

• vagy Nagaszaki tengeri régió felfedezése, 

• vagy az utolsó épület felépítése.

Miután a játék végét kiváltó ok valamelyike 
bekövetkezett, minden játékos, beleértve azt 
is, aki kiváltotta, kap még egy sima kört, majd 
a játék véget ér. Ha a játékos Nagasza-
kit Navegador kártyával fedezte fel, akkor 
még végrehajthatja a normál körét, és csak 
ezután kezdődik minden játékos -a kiváltóé 
is!- utolsó, befejező köre.

ÉRTÉKELÉS	
Minden játékos elveszi a játékkövét a rondel-
láról, és azt használja a végső győzelmi 
pontja kiszámolásánál (GyP) a pontozó sávon 
való lépésre, ami a tábla szélén fut körbe. Ha 
a játékos 100 GyP-nél többet szerez, akkor a 
játékos hajóját is tegye a pontozó sávra, jelez-
ve, hogy van már 100 pontja. A legtöbb pon-
tot szerző játékos a győztes. Az elképzelhető 
döntetlen helyzetet az nyeri, akinél aktuálisan 
a Navegador van, vagy aki legközelebb kapná 
tőle - ha nem az áll holtversenyben akinél van 
épp. 

JÁTÉK FÁZISOK / NAvEGAdOR / vÉGE
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A NAvEGAdOR FEJLESZTÉSÉRŐL

minden felfedező 5 GyP-
t, minden hajógyár 7 GyP-t, 
és minden templom 5 GyP-t.
Mielőtt a végső eredményt ki-
számítanák a játékosok, min-
denki a saját királyi kiváltságát a 
játékoslapja, valamelyik szabad 
mezőjére teszi, de nem kap-
ja meg a készpénzt bó-
nuszt, ami játék közben jár.
A királyi kiváltság két kivált-
ság típusnál elemenként 2 

GyP-t ér (hajógyár, templom), a másik 3 ki-
váltságnál pedig 1 GyP-t elemenként.

ÉRTÉKELÉS
Győzelmi pontok (GyP):

Minden játékos kap 1 GyP-t, 
minden Lisszabonban levő 
munkása után, a játéktáblán ál-
ló minden hajójáért, és minden 
200 Cruzado összegnyi kész-
pénzért.

Ezután a játékoslapok értéke-
lődnek ki. Az egyes oszlopokban 
látható számok összegét (a már 
oda nyomtatott is), kell megszo-
rozni a megfelelő elemek szá-
mával. Az itt ábrázolt helyzetben, minden 
gyarmat 4 GyP-t ér, minden gyár 2 GyP-t, 

Értékelés példa:

A játékosnak 3 hajója van tengeren, és 5 munkása Lisszabonban. A végső pontja:

Számítás    GyP

Hajók játéktábla 3

Munkások Lisszabon 5

Készpénz 200-anként 2

Gyarmatok 1 GyP x 4 4

Gyárak 5 GyP x 7           35

Felfedezők 7 GyP x 5           35

Hajógyárak 3 GyP x 1             3

Templomok 5 GyP x 2           10

Összesen 97

2009 januárjában a portugál LeiriaCont látogat-
tam meg, itt döntöttem el, hogy készítek egy já-
tékot a portugál Arany korról. Néhány hamburgi 
játék teszt, és berlini Brettspielbärennel próbái után 
a prototípust a 2010-es LeiriaConon mutattam 
be, ami nagy lelkesedéssel találkozott. Innentől 
kezdve rengeteg játéktesztelő közreműködött a 
megtett módosításokban és változtatásokban. 
Csak hogy néhányuk említsem, külön köszönetet 
mondok Stephan Borowskinak, Jens Külpmann-
nak, Ann-Christin Dähnkenak, Lars Brügging-
nek, Rüdiger Kuntzenak, Holger Gentemann-
nak, Michael Lopeznek, és a Rieckhof kulturális
központ játékosainak. Portugáliában Paulo So-
ledade tesztelte a barátaival, az USA-ban Mark 
Bigney. Mark nagy segítsége nélkül az angol 
kiadás nem jöhetett volna létre.

Valamint a Navegador bemutatása a Herner 
Spielewahnsinn-en, Hamburger Spieletage-en, 
Heidelberger Spieleventen, a Stahleck kastélyban, 
és Jorkban a játék esték Pete-tel jelentősen 
hozzájárultak a játék javításához. Ugyanakkor 
eldöntöttem, hogy közreműködök a játék grafiká-
jában, ami sok kemény munkával járó éjszakába 
került. Marina Fahrenbach szakmai segítsége, és 
jó ötletei nélkül ez hiába való lett volna. Peter 
Doersam, aki játéktesztelő, szerkesztő, és ki-
adó volt egyszerre, mindent a legjobb szinten 
csinált. Feleségem, Kathia, és a 4 éves fiunk,
Johann, számára ezek nehéz idők voltak, de 
mindketten osztoztak lelkesedésemben.
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