


          4 fa            4 étel

Tartozékok
5. játékos kiegészítője

Városi kiegészítő A hajónapló kiegészítője

A Dagály kiegészítő valójában három kisebb, különálló kiegészítőből áll. Dönthettek úgy, hogy ezek
közül csak egyet használtok, vagy csak kettőt - de használhatjátok egyszerre mind a hármat is!

ötszögű várostábla

az ötödik játékos játéktáblája

            2 munkás              2 hajó

    5 új épületlapka

   20 új épületlapka

 a polgármester
és a híd lapkája

    3 új épületlapka     32 eseménykártya
(ómenkártyák és gondvi-
          seléskártyák)

       4 tégla

Uncharted Desert Isle

When Selected
Collect 3  

and 3 .

The ship set down on 
the short of this...
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Városi kiegészítő
Előkészületek
Ha ketten vagytok, az alapjáték két személyhez ajánlott épületei közül húzzatok négyet, valamint húzzatok
másik négyet a városi kiegészítő két személyhez ajánlott épületei közül. Ha hárman vagy négyen játszotok,
ezeken felül még húzzatok négyet az alapjáték három és négy személyhez ajánlott épületek közül, miként
húzzatok négyet a városi kiegészítő három és négy személyhez ajánlott épületei közül is. Továbbá minden
készletből húzzatok két győzelmi épületet is.

Haladó játék előkészületei
Ez esetben szabadon összeválogatjátok az épületeket. Ha legalább hárman vagytok, célszerű, ha a két-

és a többszemélyes épületek száma nagyjából azonos. Ha csak ketten vagytok, a három vagy négy játé-
koshoz ajánlott épületekből is válogathattok, így változatosabb lesz a játék - azonban bizonyos épületeket
semmiképp sem ajánlubk a kétszemélyes játékhoz, ezeket ne válogassátok be: Fairhaven-híd, raktárépület,
vegyészbolt.

Munkások és épületek
Bár a legtöbb épületakció azonnal végrehajtódik, e kiegészítő két épülete csak a forduló későbbi pont-

ján aktiválódik: ez a finomító és a vámház. A munkások a forduló végéig lefoglalva tartják az akcióhe-
lyet - de ha valamilyen okból, például a fogadó miatt mozognak, elhagyják az épületüket. Ha egy mun-
kás a mozgásfázis előtt elhagyja a finomítót vagy a vámházat, akkor ezután az adott épület már nem fog 
aktiválódni.
     Amikor a játék legvégén az összes még kint lévő hajó hazatér, addigra már visszakaptátok az összes
munkásotokat; ennélfogva ezek az épületek aktiválódhatnak a 12. fordulóban, viszont a végső visszaté-
résnél már nem aktiválódhatnak.
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A hajónapló kiegészítője
Előkészületek

Külön-külön keverjétek meg az ómenkártyákat és a gondviseléskártyákat, majd a két paklit képpel lefelé
rakjátok le a hajózástábla mellé. Mindkét pakli mellé csapjátok fel annak legfelső lapját.

A hajónapló kiegészítőjének épületei
A kiegészítőhöz három épület tartozik - a könyvtár, a szerkesztőség és a biztosítótársaság -, ezeket rakjátok
ki az alapjáték szabályai szerint kiválasztott épületlapkák mellé.

Eseménykártya választása
A vadászfázisban minden óceánon lévő hajótoknál dönthettek úgy, hogy nem választotok bálnalapkát,

hanem elvesztek egy felcsapott eseménykártyát - akkor is dönthettek így, ha már csak üres tengeres lapkák
közül “választhattok”. Összesen két eseménykártyát tudtok elvenni egy fordulóban, a két felcsapottat - 
ugyanis csak a forduló egy későbbi részében fogtok újakat felcsapni.

Az elvett eseménykártyát rakjátok ki képpel felfelé játékostáblátok mellé. Minden kártyán olvashatjá-
tok, hogy a lap mikor aktiválódik: a legtöbbnél vagy azonnal, vagy később, amikor majd úgy döntötök. A
lehető legjobban kövessétek az eseménykártyák utasításait.

Ha egy kártya a vadászfázisban aktiválódik, az a bálnalapkák kihúzása után, de még a választás meg-
kezdése előtt történik; nem aktiválódik ilyen eseménykártya, ha már megkezdtétek a lapkaválasztást.

Minden forduló végfázisában rakjátok vissza saját paklijuk aljára azokat a felcsapott eseménykártyákat,
amelyeket nem vettetek el; utána pedig csapjátok fel mindkét pakli mellé annak legfelső lapját.

A mozgás végrehajtása
A mozgás során konfliktusok adódhatnak a kiegészítő egyes elemei között (elsősorban a nyugodt ten-

ger események és a biztosítótársaság épülete miatt). Ilyenkor mindig az adott mozgás iránya szerinti leg-
elöl lévő hajókkal kezdjétek a mozgást (ha például kifelé kell mozogni, akkor azzal a hajóval, amelyik a
legtávolabb van kinn az óceánon). Több mozgásnál először a kifelé tartó mozgásokat hajtsátok végre és
csak azután a visszafelé tartókat, ezeken belül pedig a nagyobb mozgások megelőzik a kisebbeket.

Hajótokkal sosem léphettek le az óceán 6. mezőjéről, ahogy visszafelé sem léphettek tovább a visszaté-
rési mezőről. Ha egy hajótokkal ráléptek a visszatérési mezőre, az végleges, a hajó már nem mehet el onnét.
Ha olyan mezőre kellene lépnetek, ahová nem léphettek vagy ami már tele van, akkor csak annyit mozog-
jatok a hajótokkal, amennyit szabályosan tudtok; ilyenkor a fel nem haszált lépések elvesznek.

Tengerészek, bajtársak! Nem tudjok, miféle szelek űznek majd titeket. Igyekeztünk a szabályokat olyan
tengerbiztosra alkotni, mint amilyenek a legkiválóbb bálnavadászhajók, ám így is előállhatnak olyan 
helyzetek, viharok és szélcsendek, amelyekre nem találtok megoldást e füzet lapjain. Ekkor vegyétek elő
a józan eszeteket, úgy jussatok mindenki számára elfogadható megoldásra - nehogy széthúzás támadjon
közöttetek, mert annál nincs gyorsabb út a hajótöréshez. Nyugodt és gyümölcsöző utazást kívánunk 
nektek!
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Az 5. játékos kiegészítője
Az 5. játékos kiegészítője új, ötszögű játéktáblát jelent a kormánykerék-készítő műhelyével (l. lentebb),
négy új akcióépülettel - szegényház, építési telek, főiskola, tűzoltóság - és egy új győzelmi épülettel, a lel-
készlakkal. (Az új épületek leírását a 11-12. oldalon találod.)

Előkészületek
1) Ha öten vagytok, az összes üres tengeres és bálnalapkát szórjátok bele az óceánzsákba (ugyanúgy, mint

amikor négyen játszotok).
2) Ha öten vagytok, a négy játékoshoz képest 1-gyel több győzelmi épületet és 4-gyel több akcióépületet

válogassatok össze (összesen tehát 5 győzelmi épületet és 20 akcióépületet).

A kormánykerék-készítő műhelye
Akció: Vedd magadhoz a kormánykereket - te leszel a kezdőjátékos a következő fordulóban.
Az első munkás jutalma: Kapsz a közös készletből 3$-t.

Ahogy látható, egy fordulón belül a kormánykerék többször is gazdát cserélhet, és az lesz a
következő fordulóban a kapitány, aki utoljára rakta le erre az épületre egy munkását. Ha vi-
szont egyikőtök sem rakja le egyetlen munkását sem a kormánykerék-készítő műhelyére,
akkor (ahogy azt a normál szabályok előírják) az eddigi kapitány bal oldali szomszédja kap-
ja meg a forduló végén a kormánykereket.
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Függelék - Városi kiegészítő
2 játékosnál ajánlott épületek
A kapitány háza
Építés költsége: 3 fa és 1 étel
Akció: Egy hajódat mozgasd a visszatérési mezőre. A kö-
 zös készletből annyi ételt kapsz, amennyi az ételköltsége 
 annak a mezőnek, ahonnét elmozgattad. A hajód egyből a 
 visszatérési mezőre kerül, a közbülső mezőkre nem lép rá. 
 A hajód visszatér ebben a fordulóban, viszont egyből a 
 kikötőre kerül, nem kell felkészíteni a kihajózásra. 

Kávéház
Építés költsége: 3 fa és 2 tégla
Akció: Húzz 2 lapkát az óceánzsákból. Az egyiket rárakhatod egy 
 hajódra, mintha csak a vadászfázisban választottad volna 
 ki; a másik lapkát rakd vissza az óceánzsákba. A vadász-
 fázishoz hasonlóan ekkor sem rakhatsz a hajód rakterére 
 üres tengeres lapkát.

Vámház
Építés költsége: 3 fa és 3$
Akció: Ha a mozgásfázisban a te munkásod van a vámházon, a -
 hajók visszatértekor pénzt kapsz a közös készletből: 1 ha-
 jónál 4$-t, 2 hajónál 6$-t, 3 hajónál 10$-t. Ha a hajók 
 visszatérése előtt elmozgatod innét a munkásodat (pél-
 dául a fogadó révén), nem kapsz semmit. A 12. forduló 
 után, a hajók végső visszatérésekor sem jár a vámház 
 miatt pénz. (A munkások mozgatását l. a 2. oldalon.)

Kikötőkapitányság
Építés költsége: 2 fa és 4 étel
Akció: Hajózz ki egy hajóddal. Ha megtetted, utána fel kell húz-
 nod egy épületet vagy el kell adnod legalább 1 árudat.

Megjegyzés: Az illusztráció az 1820-ban épült Sundial-épület 
alapján készült; az még ma is áll New Bedfordban.
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Rakodóudvar
Építés költsége: 3 fa és 1 tégla
Akció: Mozgass át legfeljebb 3 bálnalapkát hajóid között. Min-
 den ilyesformán mozgatott lapkáért kapsz 1$-t a közös
 készletből.

A polgármester háza
Építés költsége: 3 fa, 3 étel és 1 tégla
Akció: Húzz fel egy épületet, megfizetve annak teljes építési
 költségét, majd aktiváld is azt az épületet, lerakva rá a
 polgármester lapkáját. A polgármester lapkája úgy vi-
 selkedik, mint egy munkás, de a lerakása nem számít
 külön akciónak.

Illatszerész
Építés költsége: 2 étel és 2 tégla
Akció: Ha még legalább 2 ámbráscetlapka van az óceánzsák-
 ban, kapsz 5$-t a közös készletből; ha már csak 1 ám-
 bráscetlapka van az óceánzsákban, csak 3$-t kapsz. A
 bármilyen okból a játékból kikerült ámbráscetlapkákat
 ne vedd számításba.
Megjegyzés: Az illatszerészek az ámbráscetekből kinyerhető
 szürke, zsíros anyagot, az ámbrát parfümeikbe kever-
 ték, így azok tovább megőrizték illatukat.

Finomító
Építés költsége: 3 tégla
Akció: Egy már birtokolt bálnalapkádat eladhatod dupla árért
 (azaz a simabálnáért 4$-t, a grönlandi bálnáért 8$-t, 
 az ámbráscetért 16$-t kapsz a közös készletből). Vagy,
 ha a te munkásod van a finomítón (l. a 2. oldalon), 
 amikor visszatér egy hajód, eladhatsz arról egy bálna-
 lapkát - azonban egy forduló során csak egy bálnalap-
 kát adhatsz el a finomító révén. A finomító révén ela-
 dott bálnalapkát nem veheti meg a többi játékos. 6



Függelék - Városi kiegészítő
2 játékosnál ajánlott épületek
Sóraktár
Építés költsége: 4 fa
Akció: Mozgasd az egyik hajódat a vadászatsávon legfeljebb 3
 mezőnyit. Ha 1 mezőt mozogsz, az ingyen van; 2 me-
 zőnyi mozgásért 2 ételt, 3 mezőnyi mozgásért pedig 4 
 ételt kell befizetned a közös készletbe. A többi hajó
 helyét ez a mozgás nem befolyásolja. Nem léphetsz le
 a vadászatsávról.

További épületek 3-4 játékoshoz
Sörfőzde
Építés költsége: 3 étel és 3$
Akció: A közös készletből kapsz annyiszor 2$-t és 1 ételt, ahány-
 szor 2 forduló van még hátra (lefelé kerekítve). Az ép-
 pen aktuális fordulóval már ne számolj!

Vegyészbolt
Építés költsége: 1 fa, 1 étel és 1 tégla
Akció: Egy tetszőleges játékostársadtól vedd el bármelyik 2 áru-
 ját, cserébe adva neki 1 tetszőleges árut a sajátodból.
 Az elvett áruk lehetnek azonosak vagy lehetnek külön-
 bözőek, de csak olyan árut adhatsz neki, amilyet nem
 vettél el tőle.

Lepárló
Építés költsége: 3 étel és 1 tégla
Akció: Készítsd fel egy hajódat, befizetve a közös készletbe 2 fát.
 Utána kapsz a közös készletből 3 ételt.
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Fairhaven-híd
Építés költsége: 5 tégla
Akció: Vedd el a híd lapkáját és azt rakd rá egy még fel nem
 húzott épület lapkáját, aktíválva így azt az épületet. A
 híd lapkája úgy viselkedik, mint egy munkás, de a le-
 rakása nem számít külön akciónak. Nem építhető meg
 az az épület, amin ott a híd lapkája. A híd lapkája csak
 olyan épületlapkára rakható, amit az előkészületek so-
 rán kirakhatok a felhúzható épületekhez.

A hajóács műhelye
Építés költsége: 2 fa
Akció: Vagy készítsd elő 1 hajódat ingyen, vagy pedig készítsd 
 elő 2 hajódat, összesen 1 fát befizetve értük a közös
 készletbe.

Raktárépület
Építés költsége: 2 fa, 2 étel és 1 tégla
Akció: A közös készletből vegyél el magadnak vagy 3 ételt,
 vagy 3 fát, vagy pedig 2 téglát.

A városi kiegészítő győzelmi épületei
Gyertyaöntő
Építés költsége: 3 étel és 3 tégla
A játék végén: Minden nálad lévő ámbráscetlapka után 
 kapsz 1 győzelmi pontot.
Megjegyzés: Az épület modellje a Rodman Candleworks volt, 
amely 1810 körül épült és ahol ámbráscetek feldolgozásával 
készítettek gyertyákat. Az épület még ma is áll.
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Függelék - Városi kiegészítő
Győzelmi épületek
Szabóműhely
Építés költsége: 7 fa
A játék végén: Minden 2 grönlandibálna-lapkád után kapsz 1 
 győzelmi pontot.

Kiadóvállalat
Építés költsége: 1 tégla és 6$
A játék végén: Minden         szimbólumos épületed után
 kapsz 1 győzelmi pontot.

Hajóbontó
Építés költsége: 1 étel és 4$
A játék végén: A játék végén számold össze, összsen hány árud
 maradt, és minden 4 áru után kapsz 1 győzelmi pontot.

Rozoga lakóház
Építés költsége: 1 fa
A játék végén: Kapsz 1 győzelmi pontot. Ezt az épületet csak
 akkor húzhatod fel, ha nincs semmi pénzed. Nincs
 mód arra, hogy csak úgy pénzt rakj vissza a közös
 készletbe; de nem feledd, hogy akciód előtt lehető-
 séged van arra, hogy árukat vásárolj 3$-ért.

Megjegyzés: A sziláscetekből kinyert “halcsontot” a ruhaipar
nagy mennyiségben használta, elsősorban fűzők merevítéséhez.
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Függelék - A hajónapló kiegészítője
A kiegészítő normál épületei
Könyvtár
Építés költsége: 1 fa és 1 tégla
Akció: A felcsapott eseménykártyák közül vegyél el egyet,
 pont úgy, mintha a vadászfázisban tennéd.

Biztosítótársaság
Építés költsége: 1 fa, 1 tégla és 2$
Akció: Kapsz a közös készletből 3$-t. Amíg van munkásod
 ezen az épületlapkán, addig nem hatnak rád a rossz
 események - kivéve, ha úgy döntesz, hogy igenis
 hassanak rád. Vigyázzatok, mert amikor úgy döntö-
 tök, nem hatnak rátok bizonyos események, az
 könnyen szabályértelmezési problémákhoz vezet-
 het (l. a 3. oldalon a mozgás végrehajtásánál).

A kiegészítő győzelmi épülete
Szerkesztőség
Építés költsége: 2 fa és 2 étel
A játék végén: Minden, a játékostáblád mellett lévő 2 ese-
 ménykártya után kapsz 1 győzelmi pontot.
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Függelék - Az 5. játékos kiegészítője
A kiegészítő normál épületei
Szegényház
Építés költsége: 1 fa és 2 tégla
Akció: Egy játékostársadtól vegyél el 3$-t. Csak olyan játé-
 kostársadat választhatod, akinek legalább 4$-a van
 - a szegényházzal nem velehed el senkitől az utolsó
 dollárját.

Főiskola
Építés költsége: 2 étel és 1 tégla
Akció: Aktiválj egy olyan épületet, amelyen egy játékostár-
 sadnak van munkása. Ekkor ennek a játékosnak fi-
 zetned kell 1$-t - meg persze, ha szükséges, ki kell
 fizetned a bérleti költséget is az épület tulajdonosá-
 nak (így, ha az épület tulajdonosának van munkása
 az épületén, 2$-t kap tőled).

Építési telek
Építés költsége: 1 fa, 2 étel és 1 tégla
Akció: Rakd le az építési telek lapkáját egy akcióépület lap-
 kájára. Amíg azon az épületlapkán ott az építési te-
 lek lapkája, addig az az akcióépület nem aktiválha-
 tó. Győzelmi épületetre nem rakhatjátok az építési 
 telket, csakis akcióépületre. A játék végén mind az
 építési telek, mind a vele letarkart épület normál
 épületnek számít (mindkettőért jár az 1 győzelmi
 pont, és például a telekhivatalnál is számíthatnak).

Tűzoltóság
Építés költsége: 1 étel és 3 tégla
Akció: A közös készletből kapsz annyiszor 2$-t, ahány olyan
 játékos van, akinek van három épülete. Az olyan já-
 tékosokért, akiknek legalább négy épületük van, 
 nem 2$-t, hanem 3$-t kapsz a közös készletből.
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Matrózinasok
2 játékos: Iskola, bank, rakpart, fűrészma-
lom, szatócsbolt, vásárcsarnok, bíróság, ká-
dárműhely, pékség.
3+ játékos: Sóraktár, finomító, kikötőkapi-
tányság, vámház, raktárépület, lepárló, kávé-
ház.
Győzelmi épületek: Matrózok imaháza, iroda-
épület, szabóműhely, hajóbontó.

Vén tengeri medvék
2 játékos: Világítótorony, zsírolvasztó, iskola, 
szárazdokk, kocsma, kádárműhely, fogadó, 
rakpart.
3+ játékos: A hajóács műhelye, illatszerész, a 
kapitány háza, vámház, finomító, sörfőzde, 
rakodóudvar.
Győzelmi épületek: Matrózok imaháza, iroda-
épület, gyertyaöntő, szabóműhely, udvarház.

Polgárok
2 játékos: Iskola, fűrészmalom, bank, kocsma,
szatócsbolt, téglaudvar, vásárcsarnok, fogadó, 
bíróság, postahivatal.
3+ játékos: Kikötőkapitányság, Fairhaven-híd, 
a polgármester háza, raktárépület, kávéház, ve-
gyészbolt.
Győzelmi épületek: Matrózok imaháza, telek-
hivatal, rozoga lakóház, udvarház.

Merész szívűek
2 játékos: Bank, kocsma, világítótorony, száraz-
dokk, vásárcsarnok, fogadó, postahivatal.
3+ játékos: Fairhaven-híd, vámház, a polgármes-
ter háza, a kapitány háza, sóraktár, finomító, ve-
gyészbolt, kávéház, sörfőzde.

Győzelmi épületek: Kiadóvállalat, rozoga lakóház, 
telekhivatal, udvarház.

A kiegészítő győzelmi épülete
Lelkészlak
Építés költsége: 3 fa és 3 tégla
A játék végén: Kapsz 3 győzelmi pontot. A lelkészlakot csak
 akkor építheted meg, ha egy játékostársad már megé-
 pítette a matrózok imaházát. Ugyanaz a játékos nem
 lehet tulajdonosa a lelkészlaknak és a matrózok ima-
 házának.

Épületkombinációk - témák szerint
Alant az alapjátékból és a kiegészítőkből összeválogatott, tematikus épületlistákat találtok.
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Függelék
A hajónapló kiegészítője - gondviseléskártyák
Partra vetett cet (Beached Whale)
Nyomban, amikor elveszed ezt a kártyát, az óceánzsákból keress ki magadnak 1 vagy 2 simabálnalapkát. 
Fizesd ki a részesedésüket és tedd a lapkákat saját készletedbe.

Nyugodt tenger (Calm Seas)
Bármikor, amikor hatna rád egy eseménykártya, e lap felhasználásával egyszer mentesülsz a hatás alól.

Koporsó (The Coffin)
A játék végén, miután a 12. forduló mozgásfázisában befejeztétek a hatatérő hajókkal a foglalkozást, de 
még az óceánon kint maradt hajók végső visszatérése előtt kapsz egy normál akciófázist. E fázisban egye-
dül te raksz le munkást - egyet -, és minden épület üres. Mivel normál akció, vásárolhatsz is 3$-ért. Város-
akciónál jár az első munkás jutalma. E plusz fázisra a 12. forduló végfázisa után kerül sor, így a megfelelő 
épületre (pl. finomító, vámház) lerakott munkás számít, amikor visszatérnek az óceánon kint maradt hajók.

Szent Elmo tüze (Corpusants)
A játék végén minden ámbráscetlapkádért kapsz még 1 győzelmi pontot.

Találkozás a tengeren (Gam)
Nyomban, amikor elveszed ezt a kártyát, az óceánon lévő hajóid közül egyet rakj át a másikhoz. Ha csak 
egy hajód van kint az óceánon, a kártya hatása nem jön létre. A hajó egyből átkerül az új mezőre, nem 
halad át a közbülső mezőkön.

A Golf-áramlat (Gulf Stream)
Nyomban, amikor elveszed ezt a kártyát, mindkét hajódat mozgasd kifelé legfeljebb 2 mezőnyit. Az új 
mezőn az első helyre kerülnek. Ha a célmezőn már nincs hely új hajónak, vagy vége a vadászatsávnak, 
annyit mozogj csak, amennyit tudsz. Te döntöd el, milyen sorrendben lépsz hajóiddal. A hajóid egyből 
átkerülnek az új mezőkre, nem haladnak át a közbülső mezőkön.

Palackposta (Message in a Bottle)
A játék végén minden 2 eseménykártyádért kapsz 1 győzelmi pontot. Magával a palackpostával is szá-
molj, valamint a felhasznált eseménykártyáiddal is.

Nantucketi szánút (Nantucket Sleigh Ride)
Nyomban, amikor elveszed ezt a kártyát, az ezt választó hajódat rakd át a vadászatsáv 6-os mezőjére, 
annak jobb szélére, valamint csapd fel egy grönlandi bálna lapkáját. E hajód ugyanúgy mozog és választ 
lapkát, mint a többi hajó, kivéve, hogy ez a hajó választ lapkát legutoljára.

Hírek a városból (News from Town)
Nyomban, amikor elveszed ezt a kártyát, felhúzhatsz 1 akcióépületet, megfizetve annak normál költségét. 
Ez nem számít munkáslerakásnak. Csak akcióépületet húzhatsz fel, győzelmi épületet nem.
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Csontfaragvány (Scrimshaw)
Nyomban, amikor elveszed ezt a kártyát, a közös készletből kapsz annyiszor 3$-t, ahány üres tengeres 
lapkát felcsaptatok ebben a fordulóban.

Hajó az üvegben (Ship in a Bottle)
Nyomban, amikor elveszed ezt a kártyát, rakd le rá egyik hajódat - ami ott van játékostáblád mellett, 
nem lehet sem az óceánon, sem a hajógyárban, semmi módon sem lehet használatban. Ezt a hajót a játék 
végéig elveszíted, akkor viszont hoz neked 2 győzelmi pontot. Elveheted a kártyát akkor is, ha nincs 
használaton kívüli hajód, de semmi sem történik, és utólag már nem rakhatsz rá hajót.

Passzátszél (Trade Winds)
Nyomban, amikor elveszed ezt a kártyát, ezt a hajódat mozgasd kifelé legfeljebb 3 mezőnyit, valamint
eladhatod bármenyi fádat vagy ételedet. A célmezőn lévő hajók maradnak pontosan ott, ahol voltak. Ha a 
célmezőn már nincs hely új hajónak, vagy vége a vadászatsávnak, annyit mozogj csak, amennyit tudsz. 

Feltérképezetlen sziget (Uncharted Desert Isle)
Nyomban, amikor elveszed ezt a kártyát, kapsz a közös készletből 3 fát és 3 ételt.

Nyomás alatt (Under Weigh)
Nyomban, amikor elveszed ezt a kártyát, felkészítheted egy hajódat 2 fáért, és/vagy útnak indíthatod
egy felkészített hajódat a célmezőjének normál ételköltségéért. Ez nem számít munkáslerakásnak. A 
hatás bármelyik részéről lemondhatsz, sőt akár mind a két részről is.

Bálnacsorda (Whale Pod)
Nyomban, amikor elveszed ezt a kártyát, addig csapj fel lapkákat az óceánzsákból, amíg egy bálnalap-
kát nem sikerül felcsapnod. Ezt rakd azon hajódra, amelyik elvette ezt a kártyát, a többi lapkát pedig 
szórd vissza az óceánzsákba. Ha elkezded felcsapni a lapkákat az óceánzsákból, akkor az elsőként fel-
csapott bálnalapkát kötelező hajódra raknod - mintha csak ezt választottad volna a vádászfázisban.

Szerencsecsillag (Windfall)
Nyomban, amikor elveszed ezt a kártyát, a közös készletből vegyél el legalább 4$, de legfeljebb 8$-t.
Ugyaninnét minden játékostársad is pénzt kap, mind 4$-ral kevesebbet, mint te.
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Függelék
A hajónapló kiegészítője - ómenkártyák
Eltört az árboc (Broken Mast)
Nyomban, amikor elveszed ezt a kártyát, fizess be 3 fát vagy térj haza egy hajóddal. 1 győzelmi pontot kapsz.

Kigyulladt a bálnaolaj (Burning Oil)
A vadászfázisban egyszer mindenkinek egy hajójáról a játék dobozába kell raknia egy grönlandi bálna vagy
egy simabálna lapkáját. Az esemény nem hat olyan játékosra, akinek hajóin egyáltalán nincs grönlandi vagy
simabálna lapkája.

Sorskockák (The Dice of Fate)
Egyszer, amikor épp elkezdődik egy forduló, jelentsd be, hogy a Sors méregbe gurult. E forduló városi
akcióért nem járnak a bónuszok. Az eseménykártyáért, ha felhasználtad, kapsz 1 győzelmi pontot.

Befagyott tenger (Ice Sheet)
A vadászfázisban egyszer a 4-es, 5-ös és 6-os mezőn lévő hajók nem választhatnak bálnalapkákat, vala-
mint visszakerülnek arra a mezőre és azokba a pozíciókba, ahol e forduló mozgásfázisa előtt voltak.

Ember a vízben! (Man Overboard)
Nyomban, amikor elveszed ezt a kártyát, rakd rá egy munkásodat - ezt a munkásodat nem tudod majd
használni a következő fordulóban. Az eseménykártyáért kapsz 1 győzelmi pontot. Ha a könyvtár segít-
ségével veszed el, bármelyik munkásodat rárakhatod, de ezzel üresen hagyod annak eddigi akcióhelyét.

Árbockosár (The Mast-Head)
Egyszer, miután befejeztétek a lapkák felcsapását az óceánzsákból, rakd vissza abba az összes felcsapott
simabálnalapkát. Ekkor az eseménykártyáért kapsz 1 győzelmi pontot.

Patkányok (Rats)
A vadászfázisban egyszer mindenkinek vagy vissza kell raknia a közös készletbe 1 ételt vagy egyik ha-
jójáról vissza kell adnia egy simabálna lapkáját. Nem veszít semmit az, akinek nincs étele és egyik hajó-
ján sincs simabálnalapkája. A visszaadott bálnalapkák a játék dobozába kerülnek.

Zátony (Reef)
A mozgásfázisban egyszer mindenkinek vagy vissza kell raknia a közös készletbe 1 fát vagy egyik hajó-
jával mozognia kell 1 mezőnyit a kikötő felé. (Az efféle mozgások szabályait l. a 3. oldalon.)

Tűz a finomítóban (Refinery Fire)
Egyszer, amikor épp elkezdődik egy forduló, jelölj ki mindenki saját akcióépületei közül egyet-egyet és
ezeket forgasd át úgy, hogy a hátoldaluk legyen felfelé: e fordulóban nem aktiválhatjátok ezeket az épü-
leteket. A végfázis kezdetén forgassátok vissza ezeket az épületlapkákat (a postahivatalért ekkor is jár
tulajdonosának a 2$). Az esemény nem hat arra, akinek egyáltalán nincs akcióépület a tulajdonában.
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Korhadó fedélzet (Rotten Decking)
Nyomban, amikor elveszed ezt a kártyát, minden játékostársadtól kapsz 2-2 fát (akinek csak 1 fája van, az
annyit ad, akinek annyi sincs, semennyit). Korábbi fordulók nem választott gondviselés- és ómenkártyáit
keverd vissza saját paklijaikba.

Sodródó jéghegy (Sea Ice)
A vadászfázisban egyszer előírhatod, hogy a többiek nem választhatnak grönlandibálna-lapkát.

A szentbeszéd (The Sermon)
Amikor megépül a matrózok imaháza (vagy azonnal, ha a kártya elvételekor már megépült), minden játé-
kostársadnak be kell adnia 1$-t a közös készletbe (ha köztük van az épület tulajdonosa, neki is), majd innét 
a matrózok imaházának tulajdonosa kap 5$-t. A kártyáért 1 győzelmi pontot kapsz, de csak akkor, ha nem 
te vagy a matrózok imaházának tulajdonosa. Ha a matrózok imaháza nem része az aktuális játéknak, a kár-
tyának nincs semmi hatása. 

Cápák (Sharks)
A vadászfázisban egyszer felcsaptok még egy lapkát az óceánzsákból, majd a felcsapott lapkák közül el-
távolítjátok a legértékesebbet.

Összetört csónak (Stove Boat)
A vadászfázisban egyszer minden játékostársadnak fizetnie kell neked 1 fát, amikor a hajójára rak egy
bálnalapkát. Nem kell fát fizetniük, ha bálnalapka helyett eseménykártyát vesznek el.

Tájfun (Typhoon)
A mozgásfázisban egyszer minden játékosnak egy hajóját 1 mezővel a kikötő felé kell mozgatnia - igen,
neked is. (Az efféle mozgások szabályait l. a 3. oldalon.)

Az Essex roncsai (Wreck of the Essex)
A mozgásfázisban egyszer minden játékostársadnak be kell adnia 1 ételt a közös készletbe vagy egy
hajóját 1 mezővel a kikötő felé kell mozgatnia. (Az efféle mozgások szabályait l. a 3. oldalon.)

16



Megjegyzések
Megjegyzések az épületekhez
1) Ha egy hajót a visszatérési mezőre mozgattok, az attól még csak a mozgásfázisban fog hazatérni.

Egy fordulóban bárhány hajó hazatérhet.
2) A vámház csak akkor fejti ki a hatását, ha még a mozgásfázisban is van rajta munkás.
5) A finomító hatását vagy nyomban ki kell váltanotok, amikor ráteszitek a munkásotokat, vagy

kiválthatjátok a hatást a hazatérésnél is - de csak ha még van rajta munkásotok.
4) A 11. fordulótól kezdve a sőrfözde már nem ad ételt, csupán 2$-t.
5) Nem építhetitek meg a rozoga lakóházat, ha van pénzetek. Pénzt nem adhattok át egymásnak

csak úgy, sem nem rakhattok vissza a közös készletbe úri kedvetek szerint.
6) A Fairhaven-hid csak az erre a játékra kiválasztott, de még fel nem húzott épületekre hat.
7) A híd vagy a polgármester lapkájának lerakása önmagában nem jelent külön akciót.
8) A kiadóvállalatot csak úgy válasszátok ki az előkészületek során, ha legalább három         -os

épületetet is kiválasztotok.

Megjegyzések az eseménykártyákhoz
1) Fordulónként csak 1 gondviselés- és 1 ómenkártya szerezhető meg, összesen. A következő for-

duló eseménykártyáit csak az aktuális forduló végfázisában csaphatjátok fel.
2) Eseménykártyát alapvetően úgy vesztek el, hogy lemondtok arról, hogy bálnalapkát válasszatok

magatoknak; de akkor is vehettek el eseménykártyát, ha már csak üres tengeres lapkák vannak.
3) Egy hajó csak egyszer vehet el lapkát/eseménykártyát a vadászfázisban. A mozgásfázis befe-

jezte után a választási sorrend már nem változik, akkor sem, ha eseménykártyák miatt megvál-
tozik a választási sorrendben lévő hajók pozíciója.

4) Azok az események, amelyek megakadályozzák bálnalapkák elvételét, nem akadályozzák meg
az eseménykártyák elvételét.

5) Ha használjátok az eseménykártyákat, akkor válogassátok össze a szükséges számú épületet, 
majd ezekhez még adjátok hozzá a könyvtárat, a szerkesztőséget és a biztosítótársaságot.

Kicsi variánsok
1) A lelkészlakot, főiskolát, tűzoltóságot, szegényházat és építési telket használhatjátok akkor is, 

ha csak négyen játszotok; ha viszont hárman vagy kevesebben vagytok, nem használhatjátok 
ezeket.

2) Szintúgy használhatjátok az ötjátékosos kiegészítő várostábláját (rajta a kormánykerék-készítő
műhelyével), ha négyen játszotok, de nem használhatjátok, ha ennél kevesebben vagytok.

3) Dönthettek úgy, hogy tetszésetek szerint válogattok az eseménykártyák közül, mivel játszotok
és mit hagytok ki. Ha a konfliktusokat keresitek, csak az ómenkártyákat használjátok; ha ba-
rátságosabb játék a célotok, csak a gondviseléskártyákat használjátok. Azt is megtehetitek, 
hogy a két paklit egyesítitek, összekeverve a kétféle eseménykártyákat, hogy azután minden
végfázisban felcsapjátok az eseménypakli legfelső 2 lapját.
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A kiegészítők és az óceán magánya
Már a kapitányok személyiségénél figyelembe vettük a kiegészítő egyes épületeit; ugyanakkor

A hajónapló használható, de csak gondos óvatossággal. Ahab haladó változata igényli az 

nem ajánljuk az alábbi épületek használatát az egyszemélyes játéknál: a kapitány háza, vegyész-
bolt, rakodóudvar, sóraktár, Fairhaven-híd, rozoga lakóház, hajóbontó.

ómenpaklit. Starbuck, Flask vagy Stubb csak akkor vesz el eseménykártyát, ha nem tud bálna-
lapkát elvenni; ugyanők ha gondviselés- és ómenkártya között választhatnak, mindig az előbbit
választják. Az elvett ómenkártyákat a kapitányok az első adandó alkalommal fel is használják.
A szerkesztőséget bármelyik kapitány felépítheti, aki már felhúzta az összes felsorolt győzelmi
épületét és akinek van legalább 2 eseménykártyája. A könyvtár és a biztosítótársaság pluszépü-
letként része lehet a játéknak. A kapitányokra éppúgy hatnak az eseménykártyák, mint bárki 
másra, de ha árut kellene beadniuk, minden áru helyett 1$-t fizetnek. Ha kétség merülne fel,
hogy hat az eseménykártya a kapitányra, használd a józan eszedet.
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