
New York-ban járunk, 1842-t írunk. A South 
Street menti dokkokban hatalmas a nyüzsgés. 
Folyamatosan érkeznek és indulnak a teherha-
jók, a parton pedig a sokféle nemzetiségű 
bevándorlók hangja keveredik a munkások kiál-
tozásával, ahogy azok rakománnyal töltik meg 
a hajók gyomrát. 

Oly sok teherhajó vár itt, a dokkok mentén 
utasokra és rakományra, hogy a városnak ezt a 
részét már csak a csomagok sorának, azaz Packet 
Row-nak hívják.

Minden nagyobb külkereskedelmi cégnek 
van itt irodája. A játékosok egy-egy ilyen céget 
képviselnek, és megpróbálnak a transz-atlanti 
kereskedelemből minél nagyobb részt kisza-
kítani maguknak és a cégüknek, és a lehető 
legnagyobb profitra szert tenni.

A játék megnyeréséhez viszont nem elég csak 
rengeteg pénzt birtokolni. Sokkal fontosabb, 
hogy a játékosok a megfelelő időben a város 
javára költsék a pénzüket, hogy a lehető legtöbb 
győzelmi pontot szerezzék meg.

RZ1_WGG_Rule_PR_GB_0513.indd   1 18.06.13   13:05



3 2 

A JÁTÉK TARTALMA

4 játéktábla:

céhház dokkok piac bank

38 céhházkártya: 42 dokkkártya: 

24x 5x 9x 18x 5x 5x 5x 9x
szerződés segéd győzelmi kereskedőhajó kapitány szimpla dupla győzelmi

pont (GYP) aranyrúd aranyrúd pont (GYP)

42 piackártya: 38 bankkártya:

7 kártya minden egyes 5x 9x győzelmi 24x 5x 9x győzelmi
terméktípushoz: keresekedő pont (GYP) pénz bankár pont (GYP)
gabona, gyapot, prém és dohány

5 játékosbábu:
mind az öt 

színből egy darab

1 Kikötő-
mester-jelző 

12 kezdő-
szerződéskártya:
3 kártya minden 
egyes terméktípus-
hoz: gabona, gyapot, 
prém és dohány.

A kezdő szerződéskártyákat erről a 
szimbólumról ismerheted fel.
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•	 	Tegyétek a játéktáblákat az asztal közepére.

•	Válogassátok szét a kártyákat a táblák mellé. Kever-
jétek meg a paklikat egyenként és tegyétek kép-
pel lefelé a megfelelő tábla mellé húzópakliként.

Különleges szabály két játékos esetén:
Húzzatok fel hat lapot minden pakliból és anélkül, 
hogy megnéznétek őket, tegyétek vissza a doboz-
ba. Ezek a kártyák nem vesznek részt a játékban.

•	 	Húzzatok fel két-két lapot minden pakliból, és 
képpel felfelé tegyétek őket a két leendő kínálati
helyre a megfelelő játéktáblára.

•	 Húzzatok fel adott számú lapot, és és képpel 
felfelé tegyétek őket az aktuális kínálat helyeire 
a megfelelő játéktáblára. A felhúzandó kártyák 
száma a játékosok számától függ:

Játékosok száma 2 3 4 5

Kártyák száma az aktuális
kínálatban 2 2 3 4

•	 Keverjétek meg a kezdő szerződéskártyákat. 
Minden játékos kap egy lapot. A megmaradt 
kezdő szerződéskártyákat tegyétek vissza a 
dobozba. Ezek nem vesznek részt a játékban.

•	 	Képezzetek a pénzből egy talont (fordítói megjegyzés: 
szándékosan nem bankot írok) a játéktáblák mellett.

•	 Minden játékos kap 25$ kezdőtőkét.

Fontos: A játékosoknak a játék folyamán a 
pénzüket végig, mindenki számára jól láthatóan 
maguk előtt kell tartaniuk.

•	 Minden játékos kap egy bábut az általa válasz-
tott színben, melyet maga elé helyez.

•	 Válasszatok egy kezdőjátékost. Ez a játékos 
vegye magához a Kikötőmester-jelzőt. Ő lesz a 
kikötőmester az első fordulóban.

ELŐKÉSZÜLETEK

A JÁTÉKMENET ÁTTEKINTÉSE
A játék fordulókból áll. A Kikötőmester minden 
fordulóban választ egyet a négy játéktábla közül 
(céhház, dokkok, piac, vagy bank) és megkérdi a 
többi játékost, óramutató járásával megegyező 
irányban, (a Kikötőmestertől balra ülővel kezdve), 
hogy szüksége van-e egy kártyára a kiválasztott 
tábla aktuális kínálatából, vagy sem. Miután az 
összes játékost megkérdezte, a Kikötőmester el-
dönti, hogy neki szüksége van-e egy kártyára (ha 
elérhető), vagy sem.

Ha a Kikötőmester úgy dönt, nem vesz el kártyát a 
kiválasztott tábláról, választhat másik táblát (melyet 
még nem választott ebben a fordulóban), és a fenti 
menetrend megismétlődik. Ha egy játékos elvesz 
egy kártyát, a bábuját arra a helyre kell tennie, 
ahonnan a kártyát elvette.

Egy játékos egy fordulóban csak egy kártyát vehet el. 
Ha bábuját valamelyik táblára letette, a játékos abban 
a fordulóban már nem szerezhet kártyát. Amíg egy 
játékos úgy dönt, hogy nem vesz el a tábláról kártyát, 
és a bábuja még nála van, megmarad a lehetősége ar-
ra, hogy másik tábláról szerezhessen kártyát ebben a 
fordulóban.

Ha már az összes többi játékos szerzett kártyát az 
adott fordulóban, a Kikötőmesternek is el kell vennie 
egy lapot, akár az aktuális tábláról, akár egy olyan 
tábláról, amit eddig még nem választott ebben a for-
dulóban. Nem vehet el olyan tábláról, amit korábban 
már választott, de nem is választhat másik táblát, ha 
onnan nem vesz el lapot. Ha a Kikötőmester nem 
tud, vagy nem akar kártyát elvenni, passzolnia kell, 
és ebben az esetben a forduló véget ér.
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A kártyák elvételének szabályai:
•	 	A játékosok csak az aktuális kínálatból ve-

hetnek el kártyát (kivéve a Segédet – lásd a 
kártyák ismertetőjét)

•	 Ha a játékos termék-, győzelmi pont-, vagy 
aranyrúdkártyát vesz el, be kell fizetnie a 
feltüntetett árat a talonba.

•	 A játékosok minden felvett lapot a kezükben 
lévőkhöz adnak, és a többi játékos elől titokban 
tartják azokat (kivéve a Kereskedőhajó-kártyákat, 
melyek a játékosok elé kerülnek az asztalra).

A forduló véget ér, ha a Kikötőmester elvesz egy 
kártyát, vagy ha nem marad tábla, ahonnan válasz-
tani lehetne. Előfordulhat, hogy az adott fordulóban 
nem minden játékos jut laphoz.

Miután a fordulónak vége, készüljünk fel a 
következőre:
•	 Minden olyan táblán, mely ki lett választva az 

épp befejeződött fordulóban:
› Adjuk vissza a rajtuk álló bábukat a játékosoknak
› Dobjuk el az aktuális kínálatból megmaradt 

lapokat, és helyezzük őket a megfelelő dobó-
paklira

› Helyezzük a leendő kínálat lapjait az aktuális 
kínálat helyeire. Húzzunk fel további egyet (4 
játékos esetén) vagy kettőt (5 játékos esetén) a 
megfelelő pakliból, és tegyük ez(eke)t a lapokat 
is képpel felfelé az aktuális kínálat részévé.

› Húzzunk még két lapot minden pakliból, és 
töltsük fel velük a leendő kínálati helyeket.

•	 	A Kikötőmester-jelzőt adjuk tovább az óramu-
tató járásával megegyező irányban. Az a játékos 
kezd, akihez most került a jelző.

Kezdődhet a következő forduló.

A SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSE

A játékosoknak lehetőségük van a játék folyamán 
bármikor teljesíteni szerződéseiket. Ehhez a játékos-
nak szüksége van egy szerződéskártyára, a megfelelő 
termék kártyá(k)ra és a megfelelő Kereskedőhajó-
kártyára. A játékos bemutatja ezeket a lapokat és 
megszerzi az értük járó, a szerződéskártyán látható 
mennyiségű pénzt a talonból.

A szerződések teljesítésének szabályai
•		Egy szerződést teljesíthetünk a szükségesnél 

több terménnyel. De a fölös termékek elvesz-
nek, visszaadás nincs.

•	 Lehetséges egyszerre több, azonos célállomás-
sal rendelkező szerződés teljesítése egyetlen 
Kereskedőhajó-kártyával.

•	 Ha egy játékos egyszerre több szerződést tel-
jesít (azonos, vagy különböző célállomásokkal), 
megoszthatja a felhasznált kártyákon látható 
termékeit a szerződésen látható szükségletek 
szerint. Így megoszthatja egy kártyán lévő 
termékeit két hajó között is.

1. Példa:
Annának ilyen lapjai vannak:

Anna teljesítheti ezt a szerződést, ha bemutatja a 
szerződéskártyát, a termékkártyákat és a Kereskedőha-
jó- kártyát. Összesen 35$ –t kap a talonból.

2. Példa:
Dávidnak ilyen lapjai vannak:

Egyszerre három szerződését teljesítheti. A dohány 
termékkártyáját megoszthatja két szerződés között. 
A gyapot többlete elvész. Összesen 35$ + 15$ + 15$ 
= 65$-t kap a talonból. Eldobja az összes olyan lapot, 
melyet felhasznált a szerződések teljesítéséhez.
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Ha az aktuális kínálat egy meghatározott számú 
játéktáblán (melyet a játékosok száma határoz 
meg), a forduló végén már nem tölthető fel telje-
sen, a játéknak azonnal vége szakad.

A játékosok száma 2 3 4 5

A fel nem tölthető 
játéktáblák száma 1 1 2 3

Megjegyzés:	Ha a leendő kínálatot nem lehet-
séges feltölteni a szabályok szerint, a játéknak 
még nincs vége! Egy négy- vagy öt játékossal 
játszott parti utolsó fordulójában a játékosoknak 
kevesebb lapból lesz lehetőségük választani, 
mivel a szükséges laphelyek mindegyike már 
nem lesz feltölthető minden táblán.

Anna a Kikötőmester  egy négy játékossal játszott 
partiban. Úgy dönt, először a Piacra megy és 
megkérdezi Bencét, szüksége van-e onnan egy lapra.

Bence a könytár lapot választja és 15$-t fizet be a 
talonba, és kezébe veszi a lapot. Játékosbábuját arra 
a helyre teszi, ahonnan a kártyalapot elvette. Anna 
most Csabát kérdezi. Ő nem akar erről a tábláról 
lapot húzni, így megtartja bábuját.

Ezután Dávidot kérdezi, döntse el, hogy szüksége 
van-e lapra a Piacról. Neki dohányra volna szük-
sége, de mivel a három dohányt ábrázoló lap a 
leendő kínálatban van, úgy dönt most az egy do-
hányt ábrázoló lapot választja, és 2$-t fizet érte.

Végül Anna választhat lapot. Mivel nincs szüksége 
a Piacon maradt aktuális lapok egyikére sem, így 
másik táblát kell választania.

PÉLDAKÖR:

Mivel sem Anna, sem Csaba nem választott lapot 
ebben a fordulóban a piacról, Anna megkérdezi Csabát, 
hogy szüksége van-e egy lapra a Dokkokból. Csaba 
ismét úgy dönt, passzol, remélve, hogy lesz még esé-
lye egy másik tábláról laphoz jutnia. De sajnos nincs 
szerencséje… mert Anna úgy dönt, hogy elvesz egy 
Kereskedőhajó-kártyát a Dokkokból. Ez neki nem jár 
költséggel, így azt maga elé helyezheti.

Anna, a forduló Kikötőmestere elvett egy kártyát. A 
fordulónak vége. Csaba, szerencsétlenségére, ebben a 
körben nem jutott laphoz.

Most, hogy a fordulónak vége, a kártyák a Piac és a 
Dokkok aktuális kínálatából az adott dobópakliba 
kerülnek. A táblák kártyahelyeit fel kell tölteni a 
leendő kínálat lapjaival és –mivel négy játékos van a 
partiban – további egy lappal a húzópakliból. A 
leendő kínálat két lapját szintén fel kell tölteni. Anna 
átadja a Kikötőmester-jelzőt Bencének. A következő 
fordulóban ő lesz a kezdőjátékos.

A JÁTÉK VÉGE
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PONTOZÁS ÉS A NYERTES

A játék végén a játékosok az általános szabályok 
szerint teljesítenek minden olyan szerződést, amit 
tudnak. A játékosok ezután eldobják az összes 
Pénzkártyát, ami a kezükben van és elveszik az en-
nek megfelelő mennyiségű pénzt a talonból.

Ezután pontozzák teljesítményüket az alábbiak szerint:
•	 	győzelmipont-kártyák: GYP-k a kártyákon
•	 pénz: 1 GYP 10$-onként
•	 bankárok: 3/2/1 GYP (lásd “a bankkártyákat”)

A legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos 
nyeri a játékot. Döntetlen esetén az, akinek több 
pénze van.

KÁRTYÁK ÁTTEKINTÉSE
Győzelmi pontok
Ilyen lapot minden területen találunk. 
A játékosnak ahhoz, hogy felvegyen 
egy győzelmi pontot adó kártyát, be 
kell fizetnie a rajta lévő árat a talonba. 
A játék végén a játékos annyi GYP-t 
kap, amennyit a kártya ábrázol.

Példa: Az egyetem 18$-ba kerül, és 4GYP-t ér a játék 
végén.

PIACKÁRTYÁK

Termékek
Termékkártya felvételéhez a játékos-
nak be kell fizetnie a rajta lévő árat a 
talonba. A termékek a szerződések 
teljesítéséhez kellenek.

Példa: Ez a kártya 6$-ba kerül és két 
szőrmét ad neked.

Kereskedők
A kereskedőkártya felvétele nem kerül 
pénzbe. Egy szerződés teljesítésekor a 
játékos használhatja a kereskedőkár-
tyáját ahhoz, hogy egy adott kártyán 
szereplő termékeit egy másik típusú 
termékre cserélje. A kereskedőkártyát 
használat után el kell dobni.

Példa: A játékosnak van egy olyan szerződése, melynek 
teljesítése három szőrmét igényel. Van egy olyan lapja,

melyen egy prém látható és egy másik, melyen két 
gyapot. Használhatja a kereskedőkártyát, hogy „kicserélje” 
a gyapotot szőrmére, és így teljesítheti a szerződést. 
Megjegyzendő, hogy a játékos csak akkor használhatja a 
kereskedőt, amikor szerződést teljesít, és valójában nem 
cserél terméklapot! Természetesen továbbra is szüksége 
van egy Kereskedőhajó-kártyára is.

CÉHHÁZKÁRTYÁK
Szerződés
Egy szerződés megkötése (ilyen 
kártya felvétele) nem kerül pénzbe. 
Minden szerződéskártyán rajta van, 
mennyi és milyen terméket kell az 
adott helyszínre leszállítani, ahhoz, 
hogy a szerződés teljesüljön, és az 
érte járó jutalmat felvehessük. 

Példa: Ezen szerződés teljesítéséhez három gyapot és egy 
Hollandiába tartó hajó kell, hogy 25$-t kereshessünk.

Segéd
A segédet ábrázoló kártya felvétele 
nem kerül pénzbe. A játékos a segéd 
kártyát arra használhatja, hogy az ak-
tuális kínálat helyett a leendő kínálati 
lapok közül választhasson, mikor lapot 
vesz fel egy játéktábláról. A segédkár-
tyát használat után el kell dobni.

Példa: Ha Dávidnak az 5. oldalon leírt példajátékban lett 
volna segédkártyája, használhatta volna, hogy elvegye a 
három dohányt ábrázoló kártyát a leendő kínálati lapok 
közül. Természetesen ekkor is be kellett volna fizetnie a 
10$-t.
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DOKKKÁRTYÁK

Kereskedőhajó
A Kereskedőhajó-kártya felvé-
tele nem kerül pénzbe. A keres-
kedőhajó-kártyát a játékos maga 
elé helyezi az asztalra. Minden

kereskedőhajó-kártya egy-egy célország zászlóját 
ábrázolja a hat közül: (Egyesült Királyság, Fran-
ciaország, Hollandia, Svédország, Spanyolország és a 
Német Vámszövetség), és csak az adott célország-
ban teljesítendő szerződésekhez használható fel.

Példa: Ezzel a kártyával az Egyesült Királyságba lehet 
termékeket szállítani.

Aranyrudak
Az aranyrúd-kártya felvételéhez a 
játékosnak be kell fizetnie a kártyán 
látható összeget a talonba. Egy szimpla 
aranyrúd felhasználható egy bármilyen 
termékként szerződés teljesítésekor. 
Egy dupla aranyrúd két azonos ter-
mékként használható fel.

Példa: Ez a kártya 4$-ba kerül, és helyettesíthet egy 
bármilyen terméket.

Kapitány
A Kapitánykártya felvétele nem kerül 
pénzbe. A játékos a kapitánykártyát a 
célország megváltoztatására használhat-
ja fel, mikor egy, vagy több szerződést 
teljesít egyszerre. A kapitánykártyát 
használat után el kell dobni.

Megjegyzés:	Ha két vagy több szerződést teljesítünk 
egyszerre, ugyanazt a kereskedőhajó-kártyát fel-
használva, a szerződések célországának azonos-
nak kell lenniük, még akkor is, ha kapitánykártyát 
használunk fel.

Példa: Egy játékosnak van egy szerződése, mely szerint 
termékeket kell Franciaországba szállítania. Rendelkezik 
a szükséges termékekkel, de a Kereskedőhajó-kártyája 
Spanyolországba szól. Használhatja a kapitánykártyáját, 
hogy megváltoztassa a célországot, és teljesíthesse a 
szerződését.

BANK KÁRTYÁK

Pénz
A Pénzkártya felvétele nem kerül 
pénzbe. A játékos bármikor a játék 
folyamán eldobhat egy pénzkártyát, 
hogy a talonból a kártyán szereplő 
pénzösszeget felvehesse.

Példa: Ez a kártya 4$-t ad a tulajdonosának.

Bankár
A Bankárkártya felvétele nem kerül 
pénzbe. A bankárkártyáknak a játék 
folyamán nincs hatásuk, de a játék végén 
a legtöbb pénzzel rendelkező játékos-
nak győzelmi pontokat hozhatnak.

Két vagy három játékos esetén: A 
legtöbb pénzzel rendelkező játékos a játék végén 2 
GYP-t kap minden a kezében lévő bankárkártyájáért. 
Ha két vagy több játékosnál döntetlen alakulna ki 
a pénz tekintetében, minden olyan játékos értékeli a 
kezében lévő bankárkártyákat, akinél a legtöbb pénz 
van.

Négy vagy öt játékos esetén: A legtöbb pénzzel 
rendelkező játékos a játék végén 3 GYP-t kap min-
den a kezében lévő bankárkártyájáért. A második 
legtöbb pénzzel rendelkező játékos 1 GYP-t kap min-
den a kezében lévő bankárkártyájáért. Ha a játékos 
nem a legtöbb, vagy második legtöbb pénzzel bír, 
nem kap GYP-t a bankárkártyái után. Ha két vagy 
több játékosnál döntetlen alakulna ki a legtöbb 
pénz tekintetében, minden olyan játékos értékeli a 
kezében lévő bankárkártyákat, akinél a legtöbb pénz 
van. Ebben az esetben nem kap GYP-t a második 
legtöbb pénzzel rendelkező játékos. Ha két vagy 
több játékosnál döntetlen alakulna ki a második 
legtöbb pénz tekintetében, minden olyan játékos 
értékeli a kezében lévő bankárkártyákat, akinél a
második legtöbb pénz van és ekkor a bankárkár-
tyákért 1 GYP jár.
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