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A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE

   18xx tapasztalatok nélkül:   

A  !"#$%!& egy presztízsről, szerencséről és 
felfedezésről szóló játék, mely az ókori Görögor-
szágban játszódik. A hajók fejlődésének köszön-
hetően lehetővé válik az Ion-tenger bejárása, a 
különböző népek kereskedelmi útvonalakat hoznak 
létre, és új területeket fedeznek fel. 
Minden játékos egy gazdag családi klánt képvisel, 
akik megpróbálják megtöbbszörözni vagyonukat. 
Kereskedelmi engedélyek megszerzésével virágzó 
népekbe fektetnek be, és ha a legtöbb kereskedelmi 
engedélyt - mely a legnagyobb befolyást jelenti - 
szerzi meg valaki, akkor még irányíthatja is az adott 
nemzetet. (A kereskedőt és a kereskedői engedélyt 
szinonimaként használjuk.)
Egy nemzet vezetőjeként felfedező hajót indíthatsz 
kereskedelmi utak létrehozására, és a kereskedelmi 
flottáddal bevételre tehetsz szert.

Minden nemzet 18 és 22 közötti növekedési potenciállal rendelkezik , melyet a fa korongok száma mutat meg. 
Ezeknek a korongoknak 2 funkciója van: használhatók, mint kereskedők, de úgyis mint kereskedelmi helyek, 
melyekkel bevétel generálható. Ez egy régi történet: minél több a kéz a fazékban, annál kevesebb pénz és 
növekedés jut egy emberre.

A játék Kereskedelmi körökre és Felfedezői körökre oszlik, ahogy azt a játéktábla bal oldalán levő oszlop 
mutatja.

A Kereskedelmi körök alatt minden játékos, mint vásárló és eladó kereskedő játszik. A Felfedezői körök alatt 
a népek játszanak. Kereskedelmi flottájukkal bevételre tesznek szert, mellyel fizetni tudnak 
a kereskedőknek.

A történelem előrehaladtával a játék négy különböző szakaszon halad át. Amint 
egy új típusú hajót vásárolunk, egy úgy szakasz indul, mely nagyobb bevételt 
jelent, jobb felfedezői eredményeket és a régebbi hajók megszűnését.
A magán pénzt, és a népek vagyonát mindig külön kell tartani; játék folyamán 
bármelyik nemzet irányítása átkerülhet egyik játékostól egy másikhoz.

A játék végén a játékosok értékét kereskedői értéke és a kezében levő pénz 
mennyisége határozza meg; a legnagyobb értékű nyer.

...18xx tapasztalatokkal:

A  !"#$%!& egy piac és vasút építő játék is lehetne, ha 
tőzsdék és vasútvonalak léteztek volna már Görögor-
szágban. De akkor minden a tekintélyről, szerencsé-
ről, és felfedezésről szólt. 

Nincsenek vasút társaságok, csak 8 nemzet, akik 
kereskedelmi útvonalakért harcolnak.

Nincsenek részvények, csak kereskedelmi engedélyek, 
melyek a presztízs növekedését és csökkenését jelentik3 

Nincsenek igazgatók, csak királyok: nincsenek tőzsdei 
körök, csak kereskedelmi körök; nincsenek üzemelteté-
si körök, csak felfedezői körök; nincsenek vonatok,
csak hajók; nincsenek magán vállalatok, csak 
speciális kártyák; nincs bank központ, csak kereske-
dői központ. Amint látod ez egy teljesen más játék.
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A JÁTÉK ELEMEI

(   H térkép (A tábla hatszögű mezőkből épül fel, röviden hexákból.)

9   SG Hajó kártya

:   I T&%6"á;is kártya

;   N Király kártya

<   H Kezdőjátékos kártya

=   N Nemzet alapító okirat

>   HIG fa korong Vlehetőség jelölőkW 

)   N Felfedező hajók

?   N Presztízs jelzők

(@   N Fejlett kultúra jelzők

((   N Új haza jelzők

(9   H fehér Déloszi Szövetség jelölő

(:   H kör jelző

  játék pénz VF2 minden címletből: LGG- HGG- LG- FG- HG- L- F- HW

  ez a szabályfüzet

ELŐKÉSZÜLETEK

Tegyétek a térképet (játéktáblát) az asztalra. A számuk alapján rakd 
sorba a hajókat, a 2-es hajók legyenek felül, majd tedd a táblán a meg-
felelő helyre. 
Helyezd a 6 speciális kártyát középre, úgy hogy minden játékos lássa. 
Határozd meg a játékosok sorrendjét és válassz ki találomra egy 
kezdőjátékost. 

Minden játékos a játékosok számától függő kezdőtőkét kap^

  F játékos _NG 3'.6$/.

  S játékos LNG 3'.6$/.

  2 játékos 22G 3'.6$/.

  L játékos 2GG 3'.6$/.
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1. JÁTÉKMENET

A játék Kereskedő és Felfedező fordulók váltakozásából áll, melyet egy speciális Poseidon forduló előz meg. A fordulók 
sorrendjét a tábla bal oldala mutatja.

1.1 A Poseidon FORDULÓ (PR)

A kezdőjátékos jobb oldalán levő játékos kezdi a Poseidon fordulót, majd a játék az óramutató járásával megegyezően 
folytatódik. Mindenki húz egy speciális kártyát és befizeti a rajta levő értéket a banknak. A játékosok nem passzolhatnak.

   2 játékos esetén, minden játékos plusz 2 speciális kártyát vásárol (így mindenkinek összesen 3 kártyája lesz)

   3 játékos esetén, minden játékos plusz egy speciális kártyát vásárol (így mindenkinek 2 lesz)

4 és 5 játékos esetén, a megmaradt speciális kártyák kikerülnek a játékból (mindenkinek 1 speciális kártyája lesz).

1.1.1 A SpeciÁLIS KÁRTYÁK

A Speciális kártyák bevételt adnak tulajdonosaiknak minden Felfedező forduló elején, a játék egyes 
szakaszaiban más értékben. Ráadásul, bizonyos speciális képességgel is rendelkeznek. Minden egyes 
felfedező forduló elején, minden kártya tulajdonos eldönti, hogy bevételt szeretne a kártyából, vagy 
annak speciális tulajdonságát használja. A P4 (Poseidon) kivételével, minden speciális kártya 
érvénytelenné válik, és el kell dobni, ha speciális tulajdonsága felhasználásra került.

9G Déloszi szövetség  SG 3'.6$/. bevétel G b G b G b G 

E speciális kártya tulajdonosa megkapja a fehér Déloszi Szövetség bábut. A játék során egyszer ezt a bábut bármikor, a ki-
rálysága alá tartozó bármely nép kereskedelmi állomására teheti. Ez tartósan megduplázza annak nemzetnek azon a keres-
kedelmi állomáson levő az értékét. A bábu nem használható az Új Világ területeken és nem mozdítható, ha már lekerült.

9H R'(d. VZH_W  LG 3'.6$/. bevétel HG b L b G b G 

9F U1(**(* VeH2W fG 3'.6$/. bevétel FG b HG b G b G 

9S B,<%1% VCfW HFG 3'.6$/. bevétel SG b HL b G b G 

Ezen három speciális kártyával, a játékos királysága alá tartozó egyik népnek a „Fejlett 
kultúra” kereskedelmi állomást adhatja, anélkül hogy felfedező hajót mozgatna oda. (Egy 
nemzetnek legfeljebb egy fejlett kultúrája lehet.) Ez a felfedező forduló elején történik, így 
a kártya tulajdonosa eldöntheti, hogy bevételt kér, vagy egy új bevételi forrást ad a népnek. 
A fejlett kultúrájú kereskedelmi állomásoknak 3 hexa van lefoglalva; ezekre más kereske-
delmi állomás vagy Új Haza nem alapítható.

92 9(*%"3(1  HIG 3'.6$/. bevétel 2G b G b G b G 

Egyszer megduplázza bármely nép flottájának hatósugarát a 2, 3 és 4 szakaszban. Ha a szakasz véget ér, és a Poseidont nem 
használták fel, akkor abban a szakaszban elmarad. Ha az akciót felhasználták, akkor le kell fordítani egy új szakasz kezdetéig.

9L 5'6$(1  FHG 3'.6$/. bevétel LG b G b G b G 

Ez a speciális kártya kicserélhető a kereskedő központ bármely kereskedőjére egy Felfedező fordu-
ló kezdetekor. A bevétel megszerzése helyett használható.

Minden speciális kártya, a Poseidont kivéve, speciális tulajdonságuk felhasználása után 
érvénytelenné válik.

1.2 KERESKEDŐ FORDULÓ (MR) 

A Poseidon forduló után kezdődik az első Kereskedő forduló.
A kezdőjátékos indít, majd óramutató járásával megegyezően kerül sor minden játékosra.

A játékos a körében a következőket teheti:

Legfeljebb egyet vásárol az alábbi két lehetőségből

Átveszi (megveszi) egy nép király kártyáját (és annak kereskedőit), melynek még nincs királya. 

Vagy átvesz (megvesz) pontosan 1 kereskedőt a kereskedői központból.

Ezenfelül, vásárlás helyett, a játékos feladhat (eladhat) bizonyos mennyiségű kereskedőt.

Ha egy játékos se eladni, se venni nem akar, akkor passzolhat; joga van későbbi körben cselekedni.



Ha minden játékos sorban passzolt, a kezdő játékos kártyája az óra-
mutató járásával következő játékosra száll.  A 2., 3., 4. és 7. kereske-
dő forduló után a hajó kártyapakli legfelső kártyája kikerül a játékból.

1.2.1 A KIRÁLY KÁRTYÁJA

Egy nép kereskedőit akkor lehet átvenni, ha az adott nemzetet valaki 
már megalapította, úgy hogy megvásárolta a király kártyáját.
Ahhoz, hogy egy játékos megalapítson egy új népet, a következőket 
kell tennie:

Válasszon ki egy népet, és kapja meg a nemzet alapító okiratát, és 
minden lehetőség jelölőt (18, 20 vagy 22).

Állítsa be a kereskedők kezdeti presztízs értékét és helyezze el a 
presztízs jelölőt a presztízs mércére. Ez bármilyen érték lehet a 
sávon.

Tegyen páratlan mennyiségben korongokat a kereskedői központba, 
legalább 5 darabot. Ezek a korongok lesznek a nép kereskedői.

Tegyen pénzt a nép kasszájába a következő számítás alapján = (új 
kereskedők x presztízs).

Vásárolja meg az újonnan elhelyezett kereskedők legalább felét 
(felfele kerekítve) a kereskedői központból.

Tegyen hármat a megvásárolt kereskedők közül a király kártyára, a 
maradékot pedig mellé.

Fogja meg a felfedező hajót és rakja hazája kikötőjébe.

A megmaradt korongok a nemzet alapító okiratán maradnak, és 
később felhasználhatók,  mint plusz kereskedők, vagy kereskedelmi 
állomások.
A népet alapító játékos nem adhatja el kereskedőit, és nem vásárolhat 
kereskedőket ezen kereskedő forduló alatt.

Később, 2. és 3. szakasz kezdetekor (amikor az első 4-es hajó és 6-os 
hajó elkelt) a játékos, mint király, dönthet úgy, hogy plusz korongo-
kat helyez a kereskedői központba, mint az adott nép új kereskedői.

A 2. szakasz kezdetekor, a játékos legfeljebb 4 
kereskedőt tehet le.

A 3. szakasz kezdetekor a játékos legfeljebb 6 
kereskedőt tehet le.

Egy nép annyi pénzt kap, amennyi az új kereskedője, szorozva az 
aktuális presztízzsel. Ez a pénz a nemzet kasszájába kerül.

A nemzetek áttekintése

NÉV $AZA SZÍN LEHETŐSÉGEK 
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Példa˛ Jakab megalapítja Ambrakiát, 70-re ál-
lítja a presztízst, 1 a 22 fekete lehetőség jelölő 
közül 7 darabot rak a kereskedői központba. 2 
Ambrakia 7x70=490 drachmát kap. Most 
megvásárol a kereskedők közül 4 darabot 
280 drachmáért, és 3 darabot a király kár-
tyára tesz, 3 1-et pedig mellé. 4 3  A mara-
dék 3 kereskedőt most már más játékos is 
megvásárolhatja.



1.2.2 Kereskedői jog átvétele

Kereskedő fordulóban a játékos a köre alatt egy kereskedőt vásárolhat a kereskedő központból. A kereskedők népük 
aktuális presztízs értékéért kaphatók. A játékos a pénzt a banknak fizeti. Minden játékos maximum az alábbi táblázatban 
megadott számú kereskedőt birtokolhatja (beleértve a király kártyákon levőket is):

A JÁTÉKOSOK 

SZÁMA

KERESKEDŐ 

LIMIT

F FH

S HN

2 HL

L HS

1.2.3 Kereskedői jogok feladása

Kereskedő fordulóban a játékos a köre alatt bármennyi kereskedőt visszarakhat a kereskedő központba, és annak aktuális 
presztízs értékét visszakapja a banktól. A király kártyán levő 3 kereskedő sohasem adható vissza, hacsak nem került 
máshoz az adott király kártya.

1.2.3.1 a preSZtízs megváltoztatÁSA A KereskedŐ FORDUlÓ alatt

Ha a király a népe kereskedelmi licenceit visszaadja, a presztízs jelölőt egy mezővel balra kell tolni (függetlenül attól, hogy 
hány kereskedő kerül visszaadásra.) A presztízs jelölőt nem kell elmozdítani, ha nem a király játékos ad el a kereskedőket.

1.2.4 Kormány váltás

Minden Kereskedelmi forduló végén, minden népet sorban ellenőrizni kell, hogy van-e olyan játékos, aki több kereskedőt 
birtokol, mint az aktuális király. Ha van, akkor a legtöbb kereskedővel rendelkező játékostól kezdve, minden játékosnak 
lehetősége van megvenni a király kártyát. (Ha egyszerre többen akarják ezt megtenni, akkor az aktuális királytól kezdve az 
óra mutató járásának megfelelő következő játékosnak van erre joga.) A játékos választhat:

vagy átveszi a király kártyát minden joggal és kötelezettséggel, visszaadva a korábbi tulajdonosnak 3 kereskedőt 

vagy elviseli a jelenlegi kisebbségi kormányzást.  

1.3 FELFEDEZŐ FORDULÓ (ER) 

Teendők a Felfedező forduló alatt

(5J A P1, P2, P3 és P5 speciális kártyák tulajdonosai, ebben a sorrendben, használhatják speciális képességüket.
(6J A speciális kártyák (P0-P5) tulajdonosai megkapják bevételüket.

9J Minden király a népe kasszájából pénzt vesz ki, és magához teszi (a játék szakaszától függően: 5/10/15/20 drachma)

:J A nemzetek akciót hajtanak végre (a legnagyobb presztízsű elsőként; holtverseny esetén a halmon belüli sorrendben.
:5J Felfedező hajó mozgatása, kereskedelmi állomás és/vagy új haza építése
:6J Bevétel kiszámolása
:/J Új hajók vásárlása, és (a második szakasztól) hajó vásárlása más nemzetektől

1.3.1 Speciális kártyák és király pénze

A speciális kártyák fix bevételt biztosítanak, mely az aktuális szakasztól függ, ahogy az a kártyán látható. Ezután minden 
király a nép pénztárából 5/10/15/20 drachmát kap (az aktuális szakasztól függően), melyet aztán saját kincstárába tesz.

#



1.3.2 A felfedező hajó mozgatása, és kereskedelmi ÁLLOMÁSok építése

Minden népnek van egy felfedező hajója. Ezt a hajót a térképen mozgatva tud új kereskedelmi állomásokat építeni. 
Az adott hajó hatótávolsága mindig az aktuális szakasz száma. Ezért a játék kezdetekor 1 hexát léphet egy hajó.

A nép minden olyan fehér körökkel jelölt hexán kereskedelmi posztot építhet, melyet a hajó érintett a köre során (beleértve azt 
a hexát is, amelyen kezdett). Későbbi szakaszokban egyszerre több kereskedelmi állomást is lehet építeni körönként. Az 
első szakasz alatt, egy kereskedelmi állomást lehet építeni hexánként, mindegy melyik népét, illetve függetlenül a hexa 
körüli fehér körök számától.

A második szakasztól kezdve, 2 (különböző népnek) lehet kereskedelmi állomása olyan hexán, melyeken minimum két 
fehér kör van; a harmadik szakasztól kezdve, 3 különböző népeknek lehet kereskedelmi állomása olyan hexákon, me-
lyeken minimum 3 fehér kör van. A negyedik szakaszban, a sötétkék táblán kívüli területeken hozhat létre kereskedel-
mi állomásokat akár 4 különböző nép. 

A népek lehetőségeiket, mint kereskedelmi állomást használják. 

Saját -hazai- kikötőjükben nem hozhatnak létre kereskedelmi állomást.

1.3.2.1 ÚJ HAZA

A kereskedelmi flotta mindig saját kikötőjéből indul, de létrehozhat egy új hazát egy másik hexán, ez után a flotta 
választhat minden körben, hogy eredeti vagy új hazájából indul útnak. 
Az Új haza jelző letehető bármely szabad hexa körébe, melyet a nép felfedező hajója meglátogatott az adott körben. Ha 
egy hexára lekerült az új haza jelző, más (új haza vagy kereskedelmi állomás) nem tehető oda.

Ahogy a flotta eredeti otthona, úgy az új haza jelzésű hexa értéke is nulla. Új haza nem tehető le egyik új világi helyre 
sem (Kyrene és Kypros), sem pedig a fejlett kultúrákra (P1-P3).

1.3.3 BEVÉTEL KISZÁMÍTÁSA

Minden népnek van egy vagy több hajója – ez az ő flottája. Ez a flotta az adott népnek több 
kereskedelmi állomását meglátogatja. Egy flotta hatótávolságát a hajói értékének összege adja.

Példa- Egy flotta hatótávolsága melyben van 2-es hajó, 2-es hajó, 3-as hajó: PZPZV=73

A hatótávolság a hexák száma, amennyit a flotta léphet. A flotta vagy a hazai kikötőből vagy 
az Új Hazából indul.
A flotta nem lépheti át a táblán levő sötét vonalakat (például Ainos és Perinthos közötti határt) 
csak körbehajózhatja azokat. A flotta áthaladhat azokon hexákon is, ahol nincs kereskedel-
mi állomása, mégha az nem tartalmaz köröket, üres körök vannak rajta, vagy más nemzetek 
kereskedelmi állomásai vannak a körökben.

A flotta bevételeket gyűjt templomok és saját kereskedelmi állomásainak meglátogatásával. Néhány templom 10, 20 
vagy 40 drachma adományt kér a nép kasszájából, hogy bevételt termeljen, a többi ingyenes. 
A két Új Világ (Kyrene és Kypros, sötétkékkel jelezve a táblán) csak Végtelen( Endless) hajókkal látogatható. Az E-
hajók bármennyi kereskedelmi központot meglátogathatnak, de csak egyet az Új Világban, még ha a nép mindkét Új 
Világban rendelkezik is kereskedelmi állomásokkal.

A király eldöntheti, hogy kiküldi, vagy sem flottáját.

Ha a flotta kihajózik, akkor a teljes bevételt az adja, hogy a flotta mennyi templomot, és a nép tulajdonában levő 
kereskedelmi állomást és látogatott meg. Kereskedőnként kell ezt az összeget fizetni, azoknak a játékosoknak, akiknek 
van az adott néptől kereskedője.

Ha a flotta otthon marad, akkor egy fix összeg kerül a nép kasszájába (100/200/300/400 drachma az aktuális játék-
szakasztól függően)4

Ha egy népnek nincs hajója (például az első felfedező kör alatt), akkor nincs bevétel.

$
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1.3.4 A preSztízs megváltozÁsa A felfedező körben

Ha a flotta elhajózott, és a bevétel kifizetésre került az adott nép kereskedői-
nek, a presztízs jelölő egy hellyel jobbra lép. 
Minden más esetben az aktuális helyén marad. 
Halmozódási szabály: ha a presztízs jelölő egy olyan helyre kerül, ahol már egy 
vagy több jelölő van, az utolsónak érkező jelölő kerül a kupac aljára.

1.3.5 HAJÓ VÁSÁRLÁS

Egy nép utolsó lehetséges akciója a felfedező körben, a hajók vásárlása a flottájába. A 
hajók csak sorrendben vehetőek meg. Vagyis csak akkor lehetséges 3-as hajót vásárolni, 
amikor a 2-es hajók elfogytak. A hajók ára a hajó kártyán fel van tüntetve, és az adott 
nép kasszájából fizetendő.
A hajók mindig flottaként mozognak, a hajók értéke összeadódik. Minden népnek leg-
alább 1, maximum 3 hajóval kell rendelkeznie.
Az első 4-es és 6-os hajó vásárlása változtatja meg a szakaszokat.

Az első 4-es hajó vásárlása

A játék ideiglenesen megáll, még ha a kör közepén is állunk. Minden nép felhasználhat tartalékából 4 korongot, és 
beválthatja új kereskedőkre, beletéve őket a kereskedői dobozba. A nép új pénzt tesz a kasszájába (új kereskedők 
száma x aktuális presztízs). A népek az új kereskedők számáról az aktuális játék sorrendjében döntenek (legelőször 
a legmagasabb presztízsű).

Minden 2-es hajó megszűnik, és kompenzáció nélkül elhagyja a játékot.

A legalább két fehér körrel rendelkező hexák most már két különböző nép kereskedelmi állomását tudják fogadni.

A felfedező hajó hatótávolsága most már két hexa.

Most már lehet más népektől is hajót vásárolni. A „kereskedelmi hajók vásárlása” akcióban bármely más néptől 
lehet bármilyen áron hajót vásárolni (de legalább 1 drachmáért), ha a nép királya beleegyezik az árba.

Ha egy nép királya úgy dönt, hogy nem hajózik ki, a nép 200 drachmát kap kasszájába.

Az első 6-os hajó megvásárlása

A játék ideiglenes megáll. Minden nép 6 lehetőséget használhat készletéből, és azokat kereskedőkké válthatja, 
beletéve őket a kereskedői dobozba. A nép új pénzt kap a kasszájába (új kereskedők x aktuális presztízs). A népek 
döntenek az új kereskedők számáról az aktuális játék sorrendjében (legnagyobb presztízsű dönt először).

Minden 3-as hajó megszűnik, és kompenzáció nélkül elhagyja a játékot.

A legalább 3 fehér körrel rendelkező hexák 3 különböző nép kereskedelmi állomását fogadhatják.

A felfedező hajó hatósugara most 3.

Ha egy nép királya úgy dönt, hogy nem küldi ki flottáját, a nép 300 drachmát kap kasszájába4

Az első E hajó megvásárlása

Minden 4-es hajó megszűnik, és  kompenzáció nélkül kikerül a játékból.

Az új világ területén, most már 4 nép kereskedelmi állomásai építhetők.

A felfedező hajó hatósugara 4. 

Ha egy nép királya úgy dönt, hogy nem küldi ki flottáját, 400 drachmát kap a nép a kasszájába.

Minden templom elveszti bevételét.

Az E hajó megvételekor, egy másik hajó beváltható értékének feléért.  Például egy 5-ös hajó az E hajó értékét 250 
drachmával csökkenti. Az első E hajó megvásárlásáért, egy 4-es hajó beváltható 150 drachmáért, még azelőtt, hogy 
a négyes hajók megszűnnének.
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1.3.5.1 Kereskedelmi hajó VÁSÁRLÁSI kényszer

Minden népnek legalább 1 hajóval kell rendelkezni a felfedező forduló végén. Ha egy nép 
nem rendelkezik hajóval (az első felfedező fordulóban; vagy mert minden hajó megszűnt; 
vagy más nemzet megvásárolta az utolsó hajóját) vásárolnia kell egyet.
Ha egy nemzetnek nincs elég pénze a hajó vásárlásra, a királynak új kereskedővé kell alakítania lehetőségeit, és be 
kell tennie azt a kereskedői központba. A nép presztízs értéke egy hellyel csökken balra, és a nép megkapja ezen új érték, 
és a  létrehozott kereskedők számának szorzatát. (Csak elegendő számú új kereskedővel lehet elég pénzt termelni, hogy 
újabb hajókat vásároljunk.) 
Ha egy nép felhasználta összes lehetőségét, és még mindig nincs elég pénze, hogy hajót vásároljon, a királynak ki kell 
egészíteni saját kincstárából a hiányzó összeget, lehetőség szerint kereskedők eladásával (az adott, vagy más nép kereske-
dői közül). (Mint mindig, ha egy játékos egy olyan nép kereskedőit adja el, melynek királya, az adott nép presztízs értéke 
eggyel csökken balra.) Ezen a módon szerzett pénzzel nem lehet más nép hajóját megvásárolni, csak a banktól vásárolhat.
Ha egy király nem tud elég pénzt összeszedni, hogy hajót vásároljon, mert már csak a király kártyákon vannak kereskedői, 
akkor csődöt jelent, és minden készpénzét a banknak kell adnia. Az aktuális felfedező felfedező forduló befejezetté válik, 
és a játék korán véget ér. (Igaz ez akkor lehetséges, ha több mint egy játékos megy tönkre)

2. JÁTÉK VÉGE 

A játék a 11.felfedező forduló végén ér véget.

A játékosok összegzik teljes vagyonukat, úgy hogy hozzáadják sze-
mélyes pénzeiket a kereskedőik presztízs értékéhez.
A legtöbb ponttal rendelkező győz.
A nemzetek okiratán levő pénznek nincs értéke a játék végén.4

3. Poseidon 2 JÁTÉKOSSAL 

Csak hat nép játszik és a tábla keleti felét használjuk. Minden 3-as, 
5-ös és 7-es hajóból vegyünk ki egyet a játékból.

Példa: 
Jakabnak Megalopolisban 7 kereske-
dője (presztízs érték 210), Ambrakia-
ban 5 kereskedője (presztízs érték 150) 
van. Készpénzben 2614 drachmával 
rendelkezik. Teljes pontszáma: 
CN^PXOEZC[^X[OEZP\X[Q;):<

Példa az ATHÉNIAK első két felfedező körére:

)*+,

1 A felfedező hajó 1 hexát lép, Androsra ér.

2 Egy piros lehetőség kerül Andros-ra, mint kereskedelmi állomás.

Nincs bevétel, mert az Athéniaknak nincs hajójuk.

3 Az Athéniak két 2-es hajót vásárolnak és a kasszájukból  200 drachmat fizetnek érte.

@A<B 

4 A felfedező hajó 1 hexát lép, C4*(&ra ér.

5 Egy piros lehetőség kerül Paros-ra, mint kereskedelmi állomás.

6 Bevétel számítás

Az Athéniaknak két 2-es hajójuk van, ezért a flotta hatósugara 4. A flotta 4 hexát 
mozoghat, és felkeresheti saját kereskedelmi állomásait, valamint a semleges 
templomokat útja során. Az Ios-i templom bevétele 8, ha a nép 40 drachmát fizet 
kasszájából. Az Athéniak kifizetik 40 drachmát, és így a teljes bevétel 14. (Andros 
3 + Paros 3 + Ios 8.) A negyedik hexára a flottának már nem érdemes lépnie, 
mert nincs saját kereskedelmi állomása vagy templom rajta.

Minden athéni kereskedővel rendelkező játékos 14 drachmát kap.
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A szabályfordítás, és szerkesztés az Infix Pro 4.22 segítségével történt.


