
A játék célja
A játék több fordulóból áll. Minden fordulóban minden játékos választ egyet a hét 
különböző szerep közül, és a játékosok – mindegyik játékos – az óramutató járása 
szerint egymás után végrehajtják az ahhoz a szerephez tartozó cselekedetet.
Így például az ültetvényes választásakor a játékosok mindegyike választ magának 
egy ültetvényt, amelyek majd – az iparos választásakor – lehetővé teszik számukra 
különféle árufajták előállítását. Megtermelt áruikat kereskedőként a kereskedő-
házban értékesítik vagy pedig hazaküldik az Óvilágba. Az eladással szerzett pénz-
ből építészként épületeket húzhatnak fel, és így tovább, és így tovább.
Aki a legsikeresebben használja ki a folyvást változó szerepekből adódó lehetősé-
geket és a szerepek privilégiumait, az szerzi meg magának a legnagyobb vagyont 
és tekintélyt, és így ő nyeri a játékot.
A játékot az a játékos nyeri, aki a legtöbb győzelmi pontot gyűjti össze.

Tartozékok
Alapjáték:

    5 játéktábla                  mindegyiken 12 hely ületvényeknek, valamint 12 
építési telek a városban, valamint rövid összefoglaló                                            

    1 banktábla                a még meg nem épített épületeknek és a banknak
    1 kormányzókártya ez jelzi, az adott fordulóban ki a kezdőjátékos
    8 szerepkártya  1-1 ültetvényes, polgármester, építész, iparos, keres-

kedő és kapitány, valamint 2 aranyásó                                             
  49 épületlapka                       5 nagy bézsszínű épület (két építési telket foglalnak 

           el), 2-2 mind a 12 kis bézsszínű épületből, valamint 
                       20 nem bézsszínű feldolgozóüzem

                                            
                                            
  58 ültetvény              8 kőbánya, és 50 valódi ültetvény: 8 kávé-, 9 dohány-, 
                                             10 kukorica-, 11 cukor- és 12 indigóültetvény

 

           az Óvilágból érkező telepesek számára
           az áruk Óvilágba küldésére

    1 kereskedőház

 100 telepes                     száz kis barna korong
  50 áru 50 kis faláda: 9 kávé (sötétbarna), 9 dohány 

(világosbarna), 10 kukorica (sárga), 11 cukor (fehér) 
és 11 indigó (kék)

  46 győzelmipont-jelző           32 egypontos és 18 ötpontos hatszögletű jelző
  60 dublon                      aranyszínű érmék
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A játék célja
A játékosok a fordulókban szerepe-
ket választanak és végrehajtják a 
szerepekhez kapcsolódó cselekede-
teket.
 

A játékosok ületvényeket létesíte-
nek és épületeket emelnek, ezek se-
gítségével árukat állítanak elő, ame-
lyeket eladnak vagy behajóznak.

A játékot az a játékos nyeri, akinek 
a játék végén a legtöbb győzelmi 
pontja van.

I. kiegészítő:
Az új épületek

2-2 a 12 kis bézszínű épületből, 
2 nagy épület
(lila karikákkal a telepesek számára)

II. kiegészítő:
A nemesek
2-2 a 6 kis bézsszínű épületből,
1 nagy épület, 2 rózsaszín épület 
(vörös karikákkal a telepesek számára)
20 nemes (vörös fajelzők)

A kétszemélyes játék és a kiegészí-
tők szabályai a 12-16. oldalakon
találhatók.

AA dreeeaa ey a h

Aranyásó, kapitány, polgármester, kereskedő, iparos,
építész – melyik lennél legszívesebben egy új világban? Sikerül

ott megvetned a lábadat? Netán megcsinálni a szerencsédet? Vajon
a tieid lesznek a leggazdagabb ültetvények? Te emelteted a legértékesebb

épületeket? Mert a célod a vagyon és a tekintély megszerzése.

Andreas Seyfarth

           itt lehet majd eladni az előállított árukat

    1 telepeshajó
    5 kereskedőhajó



Előkészületek (alapjáték, 3-5 játékos)

A banktáblát az asztal közepére kell kirakni, majd (a megjelölt helyekre) rá kell tenni az alapjáték összes épületetét; kezdő
játékosoknál az az oldaluk legyen felül, ahol nincs kép, de részletesebb leírás olvasható, míg gyakorlottabb játékosoknál a másik
oldal, a illuszrációval és az épület képességének összefoglalásával.

  

A 60 dublont banktábla alsó részére (a bankra) kell helyezni. 

Minden játékos kap:
•  egy játéktáblát (amelyet maga elé fektet)
•  kezdőtőkét:
    3 játékos esetén 2 dublont 4 játékos esetén 3 dublont 5 játékos esetén 4 dublont

         (A játékosok pénzüket játéktáblájuk szélrózsáját tartják, hogy mindenki láthassa, éppen mennyi pénzük van.)
•  kezdőültetvényt:
A játékosoknak először választaniuk kell egy kezdőjátékost: ő megkapja a kormányzókártyát, valamint kap egy indigó-
ültetvényt (kék) is. Az ültetvényt, képpel felfelé, játéktábláján a 12 üres ültetvényhely egyikére rakja. Az többiek, az óra-
mutató járása szerint:
- 3 játékos esetén: a 2. játékos indigóültetvényt kap, a 3. kukoricaültetvényt
- 4 játékos esetén: a 2. játékos indigóültetvényt kap, a 3. és a 4. kukoricaültetvényt
- 5 játékos esetén: a 2. és a 3. játékos indigóültetvényt kap, a 4. és az 5. kukoricaültetvényt
  

A többi tartozékot az alanti ábra szerint kell elhelyezni.
(A kép 4 játékosos játék előkészületeit mutatja.)

 

2

Azokat a tartozékokat, amelyekre az 
adott játékban nincs szükség, vissza kell 
rakni a dobozba.

   a győzelmi pontok jelzői
   (két kupacban)
   - 3 játékos esetén: összesen 75 pontnyi
   - 4 játékos esetén: összesen 100 pontnyi
   - 5 játékos esetén: összesen 122 pontnyi
 (vagyis az összes)

    három kereskedőhajó
   - 3 játékos esetén: a 4-es, az 5-ös 

   és a 6-os rakterű hajó
- 4 játékos esetén: az 5-ös, a 6-os 
   és a 7-es rakterű hajó
- 5 játékos esetén: a 6-os, a 7-es 
   és a 8-as rakterű hajó

   a telepesek
- 3 játékos esetén: 55 telepes
- 4 játékos esetén: 75 telepes
- 5 játékos esetén: 95 telepes

  

        a telepeshajó
   rajta 3, 4 vagy 5 telepessel
   (amennyi a játékosok száma)

   a kereskedőház

   az összes áru  
   (szétválogatva árufajták szerint)

   a szerepkártyák
   - 3 játékos esetén: az összes szerep-
    kártya, kivéve az aranyásókat          

   - 4 játékos esetén: az összes szerep-
      kártya, kivéve egy aranyásót     
   - 5 játékos esetén: az összes szerep-
                                              kártya

   mind a 8 kőbánya (képpel felfelé) 

   a többi ültetvénylapka (képpel lefelé, jól megkeverve)

   4, 5 vagy 6 ültetvénylapka (eggyel több, mint a játékosok száma) 
a kupacok tetejéről felcsapva, képpel felfelé a banktábla mellett

  



A JÁTÉK MENETE

A fordulót a kormányzó kezdi azzal,
hogy választ egy szerepet, majd e 
szerep cselekedetét az óramutató 
járása szerint az összes játékos vég-
rehajtja.
Ezután a következő játékos választ 
egy szerepet, és megint az összes 
játékos végrehajtja e szerep csele-
kedetét.

A forduló végén az összes el nem 
vett szerepkártyára 1-1 dublon 
kerül.
A forduló végén a kormányzó át-
adja a kormányzókártyát az utána 
következő (bal oldalán ülő) játé-
kosnak, és új forduló kezdődik.

A SZEREPEK
Az összes játékos végrehajtja az 
adott szerephez tartozó cseleke-
detet (kivétel: aranyásó) 

Az adott szerep privilégiumával 
csak az a játékos élhet, aki a 
szerepet választotta.

   

                        Cselekedet:
           minden játékos el-
                        vesz és létesít egy 
                        ültetvényt
 
                        Privilégium:
                           az ültetvényes megte-
                           heti, hogy az ültetvény 
                           helyett egy kőbányát 
                           vesz el

Az ültetvényesfázis végén: 
új ültetvények felcsapása
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A játék menete
A játék több (általában kb. 15) fordulóból áll, és minden forduló ugyanazon szabá-
lyok szerint zajlik. A fordulót az a játékos kezdi, akinél a kormányzókártya van. Vá-
laszt egyet a szerepkártyák közül, elveszi és képpel felfelé saját játéktáblája mellé teszi. 
Ezután végrehajtja az adott szerephez tartozó cselekedetet. Miután befejezte, bal ol-
dali szomszédja hajtja végre a szerephez tartozó cselekedetet, és így tovább, az óra-
mutató járása szerint, amíg csak az összes játékos sorra nem került, hogy végrehajtsa 
a cselekedetet.
Ezután a kormányzó bal oldali szomszédja választ egyet a megmaradt szerepek közül, 
elvéve és saját játéktáblája mellé rakva, majd végrehajtva a szerephez tartozó cseleke-
detet, majd az ő bal oldali szomszédja hajtja végre a szerephez tartozó cselekedetet, 
és így tovább, az óramutató járása szerint, amíg mindenki sorra nem kerül. Utána 
az ő bal oldali szomszédja választ szerepet, és így tovább, amíg mindenki nem vá-
lasztott magának szerepet és mindenki végre nem hajtotta a szerepekhez tartozó 
cselekedeteket.
Végül a három szerepkártyára, amit senki sem vett el, le kell rakni 1-1 dublont, majd 
mindenkinek vissza kell raknia szerepkártyáját a banktábla mellé. A kormányzókártyát 
át kell adni a bal oldali szomszédnak - a következő fordulóban ő lesz a kormányzó.

 

 

A szerepek
Minden szerephez tartozik egy privilégium, amellyel az élhet, aki a kártyát elvette, valamint
egy cselekedet, amelyet az összes játékos végrehajthat, a kártyát elvevő játékossal kezdve és 
az óramutató járása szerint haladva. (kivétel: aranyásó)
Az összes szerepkártyára vonatkozó szabályok:
- Ha egy szerepkártyán egy vagy több dublon van, aki elveszi ezt a szerepkártyát, az meg-
   kapja ezt a pénzt.
- Az adott szerephez tartozó cselekedetet mindig az a játékos hajtja végre először, aki elvette 
   a szerepkártyát, és utána az óramutató járása szerint a többiek.
- A soron lévő játékosnak mindig választania kell egy szerepet, azonban választhat olyan
   szerepet is, amelynek cselekedetét nem tudja vagy nem akarja végrehajtani.
- A szerepek privilégiumaival nem kötelező élni, a cselekedetet sem kötelező végrehajtani. 
   Ilyenkor ő kimarad, bal oldali szomszédja hajtja végre a cselekedetet, stb. (kivétel: kapitány)
- A szerepkártya a forduló végéig az előtt a játékos előtt marad, aki kiválasztotta; ebben
   a fordulóban másik játékos nem választhatja ezt a szerepkártyát.

ÜLTETVÉNYES (ültetvényesfázis      új ültetvény létesítése a szigeten)
A játékos, aki ezt a szerepet választja, elvehet egy kőbányát (ha él a privilégiummal) vagy
elvehet egyet a felcsapott ültetvények közül. Bármelyiket is vegye el, azt saját játéktábláján
az üres ültetvényhelyek egyikére (bármelyikére) kell letennie.
Miután ezzel végzett, a többi játékos sorban, az óramutató járása szerint, elvehet egyet a
felcsapott ültetvények közül, lerakva azt saját játéktáblájáján az üres ültetvényhelyek
egyikére. Ők nem vehetnek el kőbányát. (kivétel: építőműhely)
Végül az ültetvényes összeszedi azokat a felcsapott ültetvényeket, amelyeket nem választott
senki, és ezeket képpel felfelé az eldobott ültetvények kupacához rakja. Ezután a képpel 
lefelé lévő ültetvények kupacaiból új ültetvényeket csap fel eggyel többet, mint ahányan 
játszanak.

 

Megjegyzések:
- Az ültetvényesfázisban a következő épületek képességeire kell �gyelni: hacienda, építőműhely,
  menhely.
- Ha a képpel lefelé fordított ültetvények kupacaiban már nincsen elegendő ültetvény, az ültetvényes
  először felcsapja ezeket, majd összeszedi és megkeveri az eldobott ültetvényeket, új kupacokat alkot 
  belőlük, és végül felcsap annyit, amennyi hibádzik. Ha már semmiképp sem lehet elegendő ültet-
  vényt felcsapni, az elkövetkező fordulókat kevesebb felcsapott ültetvénnyel kell lejátszani.
- A játékban semmilyen szerepe nincs annak, hogy melyik ültetvényhelyre kerülnek az elvett
  ültetvények és kőbányák. A már felrakott ültetvényeket és kőbányákat nem lehet utóbb eltávolítani!
- Ha egy játékos már mind a 12 ültetvényhelyet feltöltötte játéktábláján, úgy az elkövetkező ültet-
   vényesfázisokban sem kőbányát, sem új ültetvényt nem vehet el.



név

költség   győzelmi pont

                              Példa (4 játékos):

   polgármester
                     2. játékos
                          3. játékos
                                   4. játékos
                                polgármester
                                     2. játékos

(Így a polgármester, a plusz telepesével együtt 
3, a 2. játékos 2, a 3. és a 4. játékos pedig 1-1 
telepest kap.)
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- Ültetvényt elvenni nem kötelező; ha valaki passzol, bal oldali szomszédja választ magának ül-
   tetvényt (így több ültetvényből választva).
- Ha elfogytak a kőbányák, az ültetvényes többé nem élhet privilégiumával, ahogy az építőműhe-
   lyek tulajdonosai sem vehetik immár hasznát épületük különleges funkciójának. 

Polgármester (polgármesterfázis       új telepesek érkezése)
A lapkákon (ültetvények, kőbányák, épületek) 1-3 üres karika látható. A játékosok 
saját játéktáblájukon az ottani lapkák minden egyes karikájára rárakhatnak egy telepest.
Ha egy lapkán van telepes, úgy az működőnek számít. Csak a működő lapkák
funkcióit lehet kihasználni; a nem működő lapkák funkcióit nem lehet kihasználni.

Ha a szerepet választó játékos él privilégiumával, akkor elvesz egy telepest a telepesek
kupacából (és nem a telepeshajóról). Ezután a játékosok, a polgármesterrel kezdve, 
egymás után elvesznek egy-egy telepest a telepeshajóról. A játékosok az óramutató járása
szerinti sorrendben addig vesznek el telepeseket a hajóról, amíg az teljesen ki nem ürül.

A játékosok ezután új telepesüket vagy telepeseiket, nemkülönben az összes eddigi (tehát 
az előző fordulókban kapott) telepesüket rárakhatják játéktáblájuk bármely üres kariká-
ira; így a játékosok áthelyezhetik a korábban már valamely karikákra lerakott, vagy a  
szélrózsájukra félrerakott telepeseiket is. Ha valaki nem tudja összes telepesét lerakni, a 
megmaradtakat a szélrózsájára gyűjti. A telepesek legalább a következő polgármester-
fázisig ott marad, ahová lerakták őket, legközelebb akkor lehet majd áthelyezni őket.

A telepesek elhelyezése után a polgármester utolsó feladata, hogy feltöltse telepesekkel
a telepeshajót. Össze kell számolnia, hogy az összes játékos játéktábláján található épüle-
teken hány üres karika maradt (az ültetvények és a kőbányák üres karikái nem számí-
tanak), és ennyi telepest kell a kupacból a telepeshajóra raknia - azonban legalább
annyit, ahányan játszanak!

  

Megjegyzések:
- Általában a játékosok egyidejűleg rakják le, illetve helyezik át telepeseiket. Ha azonban 
   valaki kéri ezt, a játékosok sorrendben követik egymást: először a polgármester rakja le, 
   illetve helyezi át összes telepesét, utána pedig az óramutató járása szerint a többiek.
- Ha a játékosok elfelejtik feltölteni a fázis végén a telepeshajót, úgy később már csak a 
   mimimális mennyiségű telepest szabad a hajóra felrakni (amennyi a játékosok száma).
- Ha a telepesek kupaca kifogy, a polgármester már nem élhet privilégiumával, és a tele-
   peshajó sem tölthető fel a fázis végén.
- Egy játékos csak akkor rakhatja egy vagy több telepesét játéktáblája szélrózsájára, ha 
   lapkáin nincs egy üres karika sem, az üres karikákat a lehetőségek határáig fel kell 
   tölteni.
- Az üres karikákra csak a polgármesterfázisban lehet telepeseket rakni.

Építész (építészfázis      épületek építése)
A szerepet választó játékos nyomban építhet egy épületet, és ezért, ha él privilégiumá-
val, az amúgy szükségesnél eggyel kevesebb dublont kell �zetnie. Az épület költségét 
be�zeti a bankba, elveszi a banktábláról az épületet, és lerakja saját 
játéktábláján az egyik (bármelyik) üres építési telekre. Nagy épület 
lerakásához két, egymás alatti építési telekre van szükség.

Ezután sorban, az óramutató járása szerint a többi játékos 
ugyanígy építhet egy-egy épületet – de ők a teljes költséget kötelesek meg�zetni. 
Fontos: Egy fordulóban egy játékos sem építhet egynél több épületet.
Az egyes épületek részlezetése a 8. oldaltól olvasható.

Kőbánya
A játékosok minden működő kőbányájukért 1 dublonnal csökkenthetik az építési költséget
– bizonyos határok között. E határok a banktáblán, az épületeknél láthatók: az 1. oszlopba 
tartozó épületek költsége kőbánya révén legfeljebb 1 dublonnal csökkenthető, a 2. oszlopba 
tartozók költsége már két dublonnal is csökkenthető, a 3. oszlop épületeinek költsége leg-
feljebb 3, a 4. oszlop épületeinek költsége legfeljebb 4 dublonnal csökkenthető.

                        Cselekedet:
                        Minden játékos elvesz 
                         és felrak telepeseket.

                        Privilégium:
                        A polgármester kap 
                         plusz egy telepeset.

A játékosok az összes telepesüket 
áthelyezhetik.

A polgármesterfázis végén:
a polgármester új telepeseket rak fel
a telepeshajóra

           Cselekedet:
                        Minden játékos felé-
                          píthet egy épületet.

      

                        Privilégium:
                        Az építész egy dub-
                         lonnal kevesebbet 
                         �zet.

Az építési költség a működő kőbá-
nyákkal csökkenthető.
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(Ha például egy játékosnak három működő kőbányája van, kőbánya révén az építőműhely
költségét 1, a hivatalét 2, a kikötőét és a városházáét 3 dublonnal csökkentheti.) 

Megjegyzések:

- Az építészfázisban a következő épület képességére kell �gyelni: egyetem.

- Ha az építész úgy dönt, hogy nem építkezik, nem kap 1 dublont!
- Minden játékos 12 üres építési telekkel kezd; amelyiküknél ezek elfogynak, az már nem építhet
   újabb épületet.     

Iparos (iparosfázis      áruk előállítása)
Először az ezt a szerepet választó játékos veszi el az előállítási kapacitásának megfelelő
árumennyiséget a készletből, és teszi azokat a saját játéktáblájára, a szélrózsára. (Ilyes-
formán a játékosoknak mind a pénze, mind az árukészlete a játéktáblájukon, a szél-
rózsán található.) Ezt követően a tőle balra ülő játékos kapja meg a készletből a neki 
járó árumennyiséget, és így tovább, az óramutató járása szerint.
Az előállítási kapacitásról a 8. oldalon, a feldolgozóüzemeknél olvasható bővebben.

Végül az iparos, ha él privilégiumával, elvesz még egy ládányi árut a készletből – de
csak olyan árut választhat, amelynek előállítására képes.

Megjegyzések:

- Az iparosfázisban a következő épület képességére kell �gyelni: gyár.
- Ha a készletből elfogyott már az az árufajta, amiből valaki éppen előállítana, nem kap árut.
- Ha az iparos egyáltalán nem állít elő árut, nem élhet privilégiumával, azaz nem kapja meg a
  plusz egy árut.

Kereskedő (kereskedőfázis        áruk eladása)
Az ezt a szerepet választó játékos azonnal eladhatja egy áruját a keres-
kedőházban. A bankból megkapja az áruért járó összeget (0-4 dub-
lont), valamint kap még egy dublont, ha él privilégiumával. Ezután, 
az óramutató járása szerint, a többi játékosok is mind eladhatnak 
egyet áruik közül a kereskedőházban – ha ott még van üres hely.
A kereskedőfázis akkor ér véget, ha már mindenkinek volt lehetősége
eladni, vagy ha megtelt a kereskedőház.

Kereskedésnél az alábbi szabályokat kell betartani:
- A kereskedőházban csak négy árunak van hely. Ha a kereskedőház megtelt, úgy a
   hátralévő játékosok már nem kereskedhetnek ebben a fázisban.
- A kereskedőház egy bizonyos árufajtából csak egyet vásárol meg. (kivétel: hivatal)

A kereskedő kötelessége, hogy a kereskedőházat, ha az megtelt, vagyis négy áru van
rajta, a fázis végén leürítse, vagyis visszategye róla az árukat a készletbe. Ha a fázis
végén a kereskedőházon négynél kevesebb áru van, azok a kereskedőházon marad-
nak. (Ezáltal a következő kereskedőfázisban nehezebb lesz kereskedni, hiszen egyrészt 
kevesebb hely lesz a kereskedőházban, másrészt bizonyos árufakták eladására már nem
is lesz lehetőség.)  

Megjegyzések:

- A kereskedőfázisban a következő épületek képességeire kell �gyelni: kis piac, nagy piac, hivatal.
- Ha a kereskedő nem ad el árut, nem élhet privilégiumával, így nem kap 1 dublont a bankból.
- Kukoricát el lehet adni akkor is a kereskedőházban, ha érte a kereskedőház 0 dublont �zet.

 

                         Cselekedet:
                         Az összes játékos 
            árukat kap a kész-
                         letből.

                         Privilégium:
                         Az iparos plusz egy 
                           árut kap.                         

Az iparos a legkockázatosabb szerep a játék-
ban. A játékosoknak jól meg kell fontolniuk,
mikor választják, nehogy ezzel nagyobb
előnyhöz juttassák ellenfeleiket, mint önma-
gukat.

                         Cselekedet:
                         Minden játékos elad-
                            hat legfeljebb egy árut 
                            a kereskedőházban.

                         Privilégium:
                         A kereskedő, ha ad el
                          árut, 1 dublonnal 
                          többet kap érte.

A kereskedőházban nem lehet két 
egyforma láda.  
(kivétel: hivatal)

A kereskedőfázis végén:
A megtelt kereskedőházat le kell
üríteni.
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Kapitány (kapitányfázis      áruk behajózása)
A kapitánynak az a feladata, hogy árukat küldjön az Óvilágba. Elsőként neki kell 
árukat behajóznia a kereskedőhajókba, azután, az óramutató járása szerint, sorban a 
többi játékosnak.
Fontos: A kapitányfázisban a játékosok többször is sorra kerülhetnek, nem csak egyszer. 
Amikor valakire rá kerül a sor, ha képes rá, árut kell raknia a kereskedőhajók valamelyi-
kére, méghozzá egy vagy több hordót ugyanabból az árufajtából; amikor megint rá kerül 
a sor, egy másik árufajtából kell egy vagy több ládát egy hajóra raknia.
A kapitányfázis addig tart, amíg van olyan játékos, aki képes árut behajózni.

Behajózás
Behajózáskor a játékosoknak az alábbi szabályokat kell betartaniuk:
- Egy kereskedőhajón csak egyféle áru lehet.
- A játékos nem rakhat árut egy kereskedőhajóra, ha a másik két hajó valamelyikén
   már van ilyen fajtájú áru.
- Megtelt hajóra már nem lehet árut rakni.
- Amikor egy játékosra sor kerül, ha képes rá, be kell hajóznia árut, de egyszerre csak
   egyféle árut hajózhat be.
- Amikor egy játékos behajóz egy árufajtát, annyi hordót kell abból behajóznia, ameny-
   nyit csak tud. Nem tarthat vissza árut, ha egy hajón olyan árufajta van, mint ami-
   lyennel ő is rendelkezik, és a hajó rakterében még van szabad hely. Ha a játékosnak 
   olyan áruja van, amelyet több üres hajóra is behajózhatna, azt a hajót kell választa-
   nia, amelyikre a legtöbb (ha lehetséges, az összes) hordót be tudja hajózni.
- Ha egy játékos többfajta árut is be tudna hajózni, szabadon eldöntheti, melyik áru-
   fajtát hajózza be. (Nem kötelező azt az árufajtát választania, amelyből több hordót tud
   behajózni.)

Győzelmi pontok
A játékos minden egyes áruért (vagyis ládáért, nem árufajtáért), amit behajóz, 1 
győzelmi pontot kap, győzelmipont-jelző formájában. (Behajózáskor minden árufajta 
ugyanannyit ér: ládánként 1 győzelmi pontot. A kereskedőfázis árai nem számítanak). A
kapitány, amikor első árufajtáját behajózza, privilégiumaként plusz egy győzelmi pon-
tot kap. A játékosok győzelmi pontjaikat (nem úgy, mint pénzüket és áruikat) titok-
ban tartják a többiek elől: a jelzőket képpel lefelé tartják szélrózsájukon. A játéko-
soknak időről időre be kell váltaniuk öt darab egypontos jelzőt egy ötpontosra. 

Raktározás
Ha már a hajókra nem lehet árut behajózni, megmaradt áruikat a játékosoknak szél-
rózsáikon kell raktározniuk. Minden játékos csak egy árut (ládát) tarthat meg szél-
rózsáján. A többi árut (kis vagy nagy) raktárakban kell raktározniuk. Ha egy játékos-
nak nincsen elegendő raktára, a kimaradó áruit vissza kell tennie a készletbe. (Bővebb 
információ a kis raktáraknál olvasható.)

 

Végül a kapitány kötelessége, hogy a megtelt hajókról a fázis végén az árukat vissza-
rakja a készletbe. A részben vagy teljesen üres hajókhoz nem nyúlhat, azok a követ-
kező kapitányfázisig így maradnak. (A következő kapitányfázisban persze nehezebb lesz 
a behajózás, egyrészt mert egyes hajókon már lesznek áruk, és ez szűkíti a behajózható 
árufajták körét, másrészt kevesebb lesz az üres hely a hajókon.)

Megjegyzések:

- A kapitányfázisban a következő épületek képességeire kell �gyelni: kis raktár, nagy raktár, 
  kikötő, rakpart.
- Ha egy játékos nem tudja összes áruját elraktározni, ő dönti el, mely áruit tartja meg és mely 
   áruit rakja vissza a készletbe.
- A kapitány akkor is csak egy plusz győzelmi pontot kap, (vagyis csak egyszer élhet privilégiumával),
  ha többféle áruit is behajózik. Ha viszont egyáltalán nem hajózik be árut, akkor nem kapja meg 
  a plusz győzelmi pontot.
- Csak a kapitányfázis végén kell megnézni, hogy ki-ki el tudja-e raktározni az áruit; az összes
   többi fázis végén nem kell �gyelni a raktározásra.

                         Cselekedet:
                         A játékosoknak be
                            kell hajózniuk áruikat 
                            a kereskedőhajókra.

        

     

                         Privilégium:
                         A kapitány plusz 1 
                         győzelmi pontot 
                         kap.     
Egy kereskedőhajóra csak egyféle 
árut lehet behajózni, és csak olyant, 
amelyből még nincsen másik hajón.  

A kapitányfázis akkor ér véget, ami-
kor már egy játékos sem tud árut 
behajózni; ekkor a kapitány kiüríti 
a megtelt kereskedőhajókat.

Raktározás!  
Minden játékos csak egyetlen ládát
tarthat meg.                   (kivétel: raktárak)
                       
Példa a kapitányfázisra (4 játékos):

Anita a kapitány, ő kezdi a behajózást. 2 kukori-
cája és 6 cukra van. Az 5-ös és a 7-es rakterű hajó 
üres, a 6-os rakterű hajón pedig van 3 kukorica. 
Anitának vagy a 2 kukoricáját vagy a 6 cukrát be 
kell hajóznia. A cukor mellett dönt, és a 6 láda
cukrot rárakja a 7-es rakterű hajóra (minthogy 6 
cukra van, az 5-öst nem választhatta). Ezért 7 
győzelmi pontot kap: 6 jár a cukrokért, és plusz 1 
a kapitány privilégiuma miatt.
Jenő következik, neki 2 cukra és 3 dohánya van. 
A cukor mellett dönt, és egy ládát rárak a 7-es 
rakterű hajóra, ezzel megtöltve azt (a másik cuk-
rát már nem teheti rá, mivel nincs már hely a 
raktérben). Persze megtehette volna, hogy inkább
a 3 dohányát rakja rá az 5-ös rakterű hajóra, de 
abban reménykedik, hogy a dohányt majd jó áron 
eladja a kereskedőházban. 1 győzelmi pontot kap.
Éva következik, neki 2 kukoricája és 1 dohánya
van. A dohányt választja, és az egy ládáját rá-
rakja az 5-ös rakterű hajóra. 1 győzelmi pontot 
kap.
Márk következik, neki 1 kukoricája és 5 indigó-
ja van. Minthogy az indigónak már nincs hely, 
az egy kukoricáját kell a 6-os rakterű hajóra 
raknia. 1 győzelmi pontot kap.
Újra Anita van soron, és most már rá kell raknia 
a 2 kukoricáját a 6-os rakterű hajóra. 2 győzelmi 
pontot kap.

  

Jenőnek sincsen már választása, 3 dohányát rá 
kell raknia az 5-ös rakterű hajóra. 3 győzelmi
pontot kap. 
Évának és Márknak maradtak árui, de azokat 
nem tudják behajózni, Anitának és Jenőnek 
nincs áruja.

Most következik a raktározás, majd utána Anita 
kiüríti a két megtelt hajót, a 6-os és a 7-es rak-
terűt. A 4 dohány az 5-ös rakterű kereskedőha-
jón marad.
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Aranyásó  
Az aranyásóhoz semmilyen cselekedet nem tartozik; ám az a játékos, aki mégis ezt a
szerepet választja, privilégiumként kap 1 dublont a bankból.

Új forduló
Miután az utolsó játékos is választott szerepet, és minden játékos végrehajtotta e sze-
rep cselekedetét, a forduló véget ér. Ekkor a kormányzó elvesz három dublont a 
bankból, és egyet-egyet lerak arra a három szerepkártyára, amelyeket ebben a fordu-
lóban senki sem választott. Ezekre a kártyákra mindenképp kerül most egy-egy dub-
lon, függetlenül attól, hogy hány dublon van már rajtuk. Minél több dublon van egy
szerepkártyán, annál szívesebben választják majd a játékosok (például a játékos, aki 
olyan aranyásókártyát vesz el, amin már van 2 dublon, összesen 3 dublonnal gazdagodik.)
Végül a játékosok az általuk korábban elvett szerepkártyákat visszarakják a banktábla
mellé, a kormányzó pedig átadja a kormányzókártyát bal oldali szomszédjának. Az új
kormányzó elkezdi az újabb fordulót azzal, hogy választ magának egy szerepkártyát,
és a játék a már leírtak szerint folytatódik...

A játék vége
A játék annak a fordulónak a végén ér véget, amelyben az alábbi feltételek bármelyike
teljesül:
- a polgármesterfázis végén már nincs elég telepes a telepeshajó feltöltésére;
- az építészfázis végén legalább egy játékos beépítette mind a 12 építési telkét;
- a kapitányfázis során elfogytak a győzelmipont-jelzők.
(Ha a győzelmipont-jelzők elfogynak, a játékosoknak papír és írószer segítségével kell
számon tartaniuk azokat a győzelmi pontokat, amelyeket a játék végéig még megszerez-
nek.) 

  

Ezután a játékosok (ha kell papír és írószer segítségével) összesítik győzelmi pontjaikat.
Mindegyikük összeadja:
- a győzelmipont-jelzői értékét;
- az épületei győzelmi pontjait (a rozsdabarna számok a jobb felső sarkokban);
- a működő nagy épületei plusz győzelmi pontjait.

 

Fontos: Az épületek győzelmi pontjai akkor is járnak, ha az épületek nem működnek
(így például egy nagy, de nem működő lila épületért 4 győzelmi pont jár).
Viszont az öt nagy lila épületért csak akkor jár plusz győzelmi pont, ha az adott épület
működik!

A játékot az a játékos nyeri, akinek a legtöbb győzelmi pontja van. Egyenlőség esetén
az érintett játékosok közül az a győztes, akinek összesítve a legtöbb pénze és áruja van
(1 ládát 1 dublonnal számolva).

  

                         Cselekedet:
                         Nincs!

                         Privilégium:
                         Az aranyásó kap 1 
                         dublont a bankból.

A forduló vége
A három el nem vett szerepkártyára 
egy-egy dublont kell tenni.
Az elvett szerepkártyákat vissza kell  
tenni a banktábla mellé.

A JÁTÉK VÉGE

A játék véget ér, ha:
- már nincs elég telepes a telepes-
   hajó feltöltésére;
- legalább egy játékos beépítette 
   mind a 12 építési telkét;
- elfogytak a győzelmipont-jelzők.

Minden játékos összesíti:
- a győzelmipont-jelzőkben lévő 
   győzelmi pontjait;
- épületei győzelmi pontjait;
- nagy épületei plusz győzelmi pont-
   jait (ha működnek).

A játékot az a játékos nyeri, akinek 
a legtöbb győzelmi pontja van.
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Az épületek
Az összes épületre vonatkozó szabályok:
- Egy játékos egy bizonyos épületből csak egyet építhet fel.
- Egy épület akkor számít működőnek, ha van rajta legalább egy telepes. Csak a működő
   épületek képességeit lehet használni. (kivétel: győzelmi pontok)
- Az, hogy egy épület melyik építési telekre kerül, a játék szempontjából lényegtelen,
   az új épületet egyszerűen egy üres telekre kell rakni. A nagy épületek két, egymás alatti
   építési telket foglalnak el. Egy épületet bármikor át lehet rakni egy másik üres építési
   telekre, hogy hogy összejöjjön az egymás alatti két üres építési telek a nagy épületnek.
  Azonban az ültetvényekhez és a kőbányákhoz hasonlóan a játékosok nem távolíthatják
  el városukból a már felépített épületeket (hogy így csináljanak helyet újabb épületeknek,
   vagy hogy így hosszabbítsák meg a játékot).
- Minden épület jobb felső sarkában látható egy rozsdabarna szám: ez jelzi, hogy a játék
   végén az épület (akár működik, akár nem) mennyi győzelmi pontot fog érni.
- Az épület lapkáján az első karikában látható szám az épület költsége. Miután az épület
   megépült, ennek már nincs semmi szerepe.

  

A feldolgozóüzemek (kék, fehér, világos- és sötétbarna épületek)
A legtöbb árufajta előállításához az ültetvények mellett feldolgozóüzemekre is szükség
van:
- Az indigóültetvényen termelt növényből az indigófeldolgozókban állítják elő az 
   indigófestéket (kék láda).
- A cukorültetvényen termelt cukornádból a cukormalmokban állítják elő a cukrot 
   (fehér láda).
- A dohányültetvényen termelt dohányleveleket dohányszárítókban aprítják fel do-
   hánynyá (világosbarna láda).
- A kávéültetvényeken termelt kávébabból a kávépörkölőkben állítják elő a kávét 
   (sötétbarna láda).
- Fontos: A kukoricának nincs feldolgozóüzeme. A kukorica (sárga hordó) egyszerűen
   megterem az ültetvényen, nincs szükség további feldolgozásra. Ez azt jelenti, hogy
   az iparosfázisban a működő kukoricaültetvények minden további nélkül kukoricát 
   (sárga láda) termelnek.
A feldolgozóüzemeken található üres karikák mutatják, hogy az adott épület legfel-
jebb mennyi árut tud előállítani – persze csak akkor, ha a karikákon van telepes. 
Természetesen az is szükséges, hogy a játékosnak legyen elegendő működő ültetvénye, 
amelyek ellátják a szükséges mennyiségű nyersanyaggal a feldolgozóüzemeket.

 

Az épületek

Egy játékos egy bizonyos épületből 
csak egyet építhet fel.

 

Csak a működő épületeknek lehet 
használni a képességeit.

A feldolgozóüzemek

A kukoricának nincs feldolgozó-
üzeme!

 

A feldolgozóüzemeken található 
karikák mutatják, hogy az épület 
maximálisan mennyi árut tud elő-
állítani.

Példa az iporosfázisra:
Anita az alábbi fajtájú és mennyiségű 
árut állítja elő:

(minthogy a harmadik kukoricaültet-
vény nem működik)

(minthogy a dohányszárító második
karikája üres, nincsen rajta telepes)

(minthogy a negyedik cukor-
ültetvény nem működik)

      2 láda kukorica

      1 láda dohány

      3 láda cukor



A bézsszínű épületek
A játékban tizenhétféle bézsszínű épület van: tizenkétféle kis épület (minden fajtából 
két épület) és ötféle nagy épület (minden fajtából egy épület).
A bézsszínű épületekre vonatkozó speciális szabályok gyakran felülbírálják az általá-
nos szabályokat. (Például az a játékos, akinek van működő hivatala, olyan áruval is ke-
reskedhet, amiből már van a kereskedőházban.)
A játékosoknak nem kötelező használni működő bézsszínű épületeiket (ez különösen 
a rakpartnál lehet fontos).

Kis piac
Amikor a működő kis piaccal rendelkező játékos elad egy árut a kereskedőházban, 
azért eggyel több dublont kap a bankból.
Példa: Anita elad egy kukoricát, és 1 dublont kap érte.

Hacienda
Az ültetvényesfázisban a működő haciendával rendelkező játékos, mielőtt még elvenne
egyet a képpel felfelé kirakott ültetvények közül, elvehet egy plusz ültetvényt a képpel
lefelé fordított ültevények kupacának (kupacai egyikének) tetejéről. Ezt az ültetvényt le
kell raknia szigetén az egyik üres ültetvényehelyre.
Megjegyzés: Ha már elvesz a játékos egyet a képpel lefelé lévő ültetvények közül, azt nem dobhatja
el – nyomban le kell tennie a szigetén az üres ültetvényhelyek egyikére. Hiába van egy játékosnak 
építőműhelye, a haciendával nem vehet el kőbányát a képpel lefelé lévő ültetvény helyett.

Építőműhely
Az ültetvényesfázisban a működő építőműhellyel rendelkező játékos elvehet egy kőbá-
nyát a képpel felfelé kirakott ültevények egyike helyett.
Megjegyzés: Akkor is csak egy kőbányát vehet el az ültetvényes, ha van építőműhelye; hogy a
privilégiumát vagy az építőműhelyét használja, az már az ő dolga.

Kis raktár
Ahogy az a kapitányfázisnál olvasható, e fázis végén a játékosoknak el kell raktározniuk
megmaradt áruikat, és ha valakinek nincs elegendő raktára, az el nem raktározott áruit
vissza kell tennie a készletbe.
A működő kis raktárral rendelkező játékos a kapitányfázis végén elraktározhatja – 
amellett az egy láda mellett, amelyet amúgy is eltárolhat szélrózsáján – egy általa 
választott árufajtából az összes áruját.

 

Megjegyzések: A kiválasztott árufajtához tartozó árukat ténylegesen nem kell a kis raktárra tenni,
hanem a szélrózsán kell hagyni.
Kis raktára segítségével tehát a játékos elkerülheti, hogy áruit vissza kellen tennie a készletbe; azt
azonban nem kerülheti el, hogy áruit behajózza a kereskedőhajókra.

Menhely
A működő menhellyel rendelkező játékos az ültetvényesfázisban, amikor lerakja szigetére
az elvett ültetvényt vagy kőbányát, arra most azonnal rárakhat a telepesek kupacából egy 
telepest.
Megjegyzések: Ha a játékosnak van működő haciendája is, és ennek használatával elvesz egy ültet-
vényt a képpel lefelé lévők közül, ehhez az ültetvényhez a menhely nem ad plusz telepest.
Ha a telepesek kupacában már nincs egyetlen telepes sem, a játékos a telepeshajóról veheti le a
neki járó telepest. Ha már az is üres, nem kapja meg a plusz telepest.

Hivatal
A kereskedőfázisban a működő hivatallal rendelkező játékos olyan árut is eladhat,
amilyenből már van a kereskedőházban. Ha a kereskedőház már megtelt, már ő sem
tud eladni.
Példa: A kereskedőházban már van egy hordó dohány. Márnak van egy működő hivatala, és
amikor rajta van a sor, elad a kereskedőházban egy dohányt. A másik, szintúgy működő hivatal 
Éváé. Amikor rajta lesz a sor, ő is eladhat majd egy dohányt a kereskedőházban.

  
A bézsszínű épületek

A bézsszínű épületekre vonatkozó 
szabályok felülbírálhatják az álta-
lános  szabályokat!

A bézsszínű épületeket nem köte-
lező használni.

              +1 dublon eladás-
                           nál a kereskedő-
                           fázisban

              +1 ültetvény az
                           ültetvényesfázisban
   

                           ültetvény helyett
                              kőbánya az ültet-
                              vényesfázisban

                           egy árufajta meg- 
                           tartható a kapitány-
                           fázisban
        

                           +1 telepes az ültet-
                           vényesfázisban

              a kereskedőházban            
                           már ottlévő áru
                               eladása
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Nagy piac
Amikor a működő nagy piaccal rendelkező játékos elad egy árut a kereskdőházban,
kettővel több dublont kap a banktól.
Megjegyzés: Ha a játékosnak egyaránt van nagy és kis piaca, hárommal több dublont kap,
amikor elad egy árut a kereskedőházban.

Nagy raktár
A működő nagy raktárral rendelkező játékos a kapitányfázis végén eltárolhatja –
amellett az egy láda mellett, amelyet amúgy is eltárolhat szélrózsáján – két általa
választott árufajtából az összes áruját.

 

Megjegyzés: Ha a játékosnak egyaránt van nagy és kis raktára, három árufajtából is elraktározhatja
az összes áruját.

Gyár
Amikor a működő gyárral rendelkező játékos az iparosfázisban többfajta árut állít elő, pénzt 
kap a bankból: kétfajta áruért 1, háromfajta áruért 2, négyfajta áruért 3, illetve mind az 
ötfajta áruért 5 dublont. Az, hogy az egyes árufajtákból mennyit (hány ládát) állít elő, e 
tekintetben lényegtelen.
Példa: Jenőnek van működő gyára, 3 működő kukorica-, 3 működő cukor- és 1 működő dohány-
ültetvénye, és a szükséges feldolgozóüzemei is el vannak látva a kellő számú telepessel. A készletben 
azonban nincs már kukorica és cukorból is csak két láda van, így Jenő 2 cukrot és 1 dohányt állít 
elő. Mivel kétfajta árut állított elő, a bankból kap 1 dublont.

Egyetem
Ha a működő egyetemmel rendelkező játékos az építészfázis során felépít egy épületet,
elvehet egy telepest a telepesek kupacából; ezt a telepest erre az épületre kell leraknia.
Megjegyzések: aA játékos akkor is csak egy telepest kap, ha olyan feldolgozóüzemet épít, amelyen 
több üres karika is található.
Ha a telepesek kupacában már nincsen telepes, a játékos a telepeshajóról veszi el a telepest. Ha már 
ott sincs telepes, nem kapja meg a plusz telepest.

Kikötő
A működő kikötővel rendelkező játékos a kapitányfázis során mindannyiszor, amikor behajóz 
egy árufajtát, kap plusz egy győzelmi pontot.
Példa: Anitának működő kikötője (és működő rakpartja) van. 5 dohányából 3-at tud rárakni a
“dohányhajóra”, mivel már ennyivel megtölti: ezért 3+1 győzelmi pontot kap. Amikor újra rajta 
van a sor, mindkét cukrát rárakja a “cukorhajóra”: ezért 2+1 győzelmi pontot kap. Mikor megint 
rajta van a sor, felhasználja rakpartját, és maradék 2 dohányát a készletbe teszi; ezért 2+1 győzelmi 
pontot kap. Ilyenformán Anita a kapitányfázisban összeségében 3 pluszpontot szerzett a kikőtő (és
 még 2-t a rakpart) használatával.

Rakpart
A működő rakparttal rendelkező játékos a kapitányfázis során (amikor áruit be kell ha-
józnia) megteheti, hogy egy behajózás helyett egy árufajtából az összes áruját egyenesen 
visszarakja a készletbe,  és ezért ugyanolyan módon jár neki győzelmi pont, mintha ezek 
az áruk valamelyik kereskedőhajóra kerültek volna. (Úgy kell kezelni, mintha a játékosnak 
lenne egy képzeletbeli, végtelen rakterű hajója, amely felett csak ő rendelkezhet.)

 

A játékosnak, ha a kapitányfázis során rákerül a sor, és képes rá, mindenképpen be kell 
hajóznia árut – kivéve, ha rakpartját használja, és az árut erre a képzeletbeli hajóra 
“hajózza” be.

A játékos a kapitányfázis során csak egyszer használhatja rakpartját, de hogy mikor, azt ő 
dönti el; természetesen megteheti azt is, hogy egyáltalán nem használja. Bármelyik 
árufajta lehet az az egy, amelyik rákerül a képzeletbeli hajóra, akár az is, amelyből már 
van valamelyik kereskedőhajón, vagy éppen a másik képzeletbeli hajón.

 

              +2 dublon eladásnál
               a kereskedőfázisban
    

                           két árufajta meg-  
                           tartható a kapitány-
                           fázisban

                           +0/1/2/3/5 dublon
                          az iparosfázisban

                           +1 telepes az építész-
                           fázisban

                           +1 győzelmi pont
                           minden behajózás-
                           ért 

                           “saját kereskedő-
                           hajó”  

Példa: Fentebb, a kikötőnél olvasható egy
példa a rakpart használatára. Ha ott Anita
mind az 5 dohányát rakpartja segítségével
a készletbe rakta volna, a “dohányhajó”
nem telt volna meg, így a kapitányfázis 
végén nem is kellett volna kiűríteni, ellen-
tétben a fenti példával.
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Megjegyzések: Ha a játékos úgy dönt, hogy használja rakpartját, az általa választott árufajtából az 
összes áruját fell kell rá raknia. Ugyanakkor szabadon eldöntheti, melyik árufajtáját használja, nem 
kötelező azt választania, amelyből a legtöbb hordója van.
A képzeletbeli hajóra bárhány láda felfér (ami a gyakorlatban legfeljebb 11).

A nagy épületek
Az alanti öt nagy épületből csak egy-egy van a játékban. Egy nagy épület felépítéséhez
két, egymás alatti üres építési telek szükséges, ám a nagy épületek is csak egy épületnek
számítanak.
Ahol a  szabályokban “nagy épület” van, az  csak és kizárólag az alabbi öt épületre vonatkozik.

Céhház  
A működő céhházzal rendelkező játékos a játék végén pluszban minden, a városában
található kis feldolgozóüzemért (kis indigófeldolgozó, kis cukormalom) 1, nagy feldol-
gozóüzemért (nagy indigófeldolgozó, nagy cukormalom, dohányszárító, kávépörkölő)
2 győzelmi pontot kap, akár működnek e feldolgozóüzemek, akár nem.
Példa: A működő céhház tulajdonosának van még egy kis és egy nagy cukormalma, egy kis indigó-
feldolgozója és egy kávépörkölője is városában; a játék végén pluszban kap még 6 győzelmi pontot.

Udvarház
A működő udvarházzal rendelkező játékos a játék végén pluszban győzelmi pontokat
kap a szigetén található ültetvényekért és kőbányákért. Ha kilenc vagy kevesebb
ültetvényhelye foglalt, 4 győzelmi pontot kap; ha tíz foglalt, 5, ha tizenegy foglalt,
6, és ha mind a tizenkét ültetvényhelye foglalt szigetén, 7 győzelmi pontot kap.
Példa: A működő udvarház tulajdonosának a tizenkét ültetvényhelyből tízen van ültetvénye,
illetve kőbányája a játék végén, ezért pluszban kap még 5 győzelmi pontot.

Erőd
A működő erőddel rendelkező játékos a játék végén minden, a játéktábláján található
három telepesért pluszban egy győzelmi pontot kap.
Példa: A működő erőd tulajdonosának a játék végén ültetvényein, kőbányáin, épületein és szélró-
zsáján összesen 20 telepese van, ezért pluszban kap még 6 győzelmi pontot.

Vámház
A működő vámházzal rendelkező játékos a játék végén minden négy, a játék közben
megszerzett győzelmi pontja után pluszban kap egy győzelmi pontot. Csak a győzel-
mipont-jelzőkért járó pontokkal számolhat, az épületeiért járókkal nem.
Példa: A működő vámház tulajdonosának a játék végén összesen 23 győzelmi pont értékben van 
győzelmipont-jelzője, ezért pluszban kap még 5 győzelmi pontot.

Városháza
A működő városházával rendelkező játékos a játék végén minden, a városában található
bézsszínű épületért pluszban 1 győzelmi pontot kap – akár működnek ezek az épületek,
akár nem. (Magáért a városházáért is jár 1 ilyen plusz győzelmi pont!)

.

Példa: A működő városháza tulajdonosának a játék végén a következő bézsszínű épületei vannak
még: hacienda, kikötő, hivatal, építőműhely, nagy raktár, udvarház. A játékos pluszban kap még 
7 győzelmi pontot.

                           +1 vagy 2 győzelmi
                           pont minden fel-
                           dolgozóüzemért
                           

                           +4/5/6/7 győzelmi
                           pont 9/10/11/12
                           ültetvényért/kőbá-
                           nyáért                           

                          +1 győzelmi pont
                          minden 3 telepesért

                           +1 győzelmi pont
                           minden 4 győzelmi
                           pontért (csak a jel-
                           zőkért)

                           +1 győzelmi pont    
                           minden bézsszínű
                           épületért
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Kétszemélyes játék
Az alapjáték szabályai mind érvényesek, az alábbi eltérésekkel:

Előkészületek
•  Minden játékos kap 1 játéktáblát, 3 dublont és 1 ültetvéynlapkát   
   a kezdőjátékos indigóültetvényt kap (és megkapja a kormányzókártyát), a másik
   játékos pedig kukoricaültetvényt

•  Az ültetvénylakák minden fajtájából 3-at vissza kell rakni a dobozba. 3-3 kukorica-,
indigó-, cukor-, dohány- és kávéültetvényt, valamint 3 kőbányát vissza kell rakni a 
dobozba. A maradék ültetvénylapkákakat megkeverve a banktábla mellé kell halmozni,
majd hármat (eggyel többet, mint a játékosszám) fel kell csapni.

•  Az épületlapkák közül minden bézsszínű épületből egyet, minden feldolgozóüzemből
pedig kettőt fel kell rakni a banktáblára, a többit vissza kell rakni a dobozba.

•  A győzelmi pontok jelzőiből 65 pontnyira van csak szükség.

•  A telepesek közül 40-et kell a játéktábla melletti készletbe rakni, és még 2-őt a telepes-
hajóra; a többit vissza kell tenni a dobozba. (a játék közbeni telepesminimum a hajón 2)

•  A kereskedőhajók közül csak a 4-es és a 6-os rakterűre van szükség.

•  Minden árufajtából 2 ládát vissza kell rakni a dobozba, csak a többit kell a banktábla
mellé készíteni.

•  A banktábla mellé kell rakni a kereskedőházat valamint 7 szerepkártyát (az összeset,
leszámítva egy aranyásót).

 

A játék menete
A fordulót a kormányzó kezdi azzal, hogy választ egy szerepet. A játékosok felváltva 
addig választanak szerepeket, amíg mindketten három szerepet nem választottak. A 
megmaradt szerepkártyára 1 dublont kell rakni, a kormányzókártyát át kell adni a 
másik játékosnak, és új forduló kezdődik a fentiek szerint. 

A játék vége
A játék annak a fordulónak a végén ér véget, amikor már nem lehet feltölteni a tele-
peshajót, elfogynak a győzelmi pontok jelzői, vagy pedig van olyan játékos, akinek
tábláján mind a 12 építési hely foglalt.

Minden játékos:
1 játéktábla, 3 dublon
1 ültetvény  (indigó vagy kukorica)

3 ültetvénylapkát fel kell csapni
(előtte minden fajtából 3-at vissza
kell rakni a dobozba.

Épületlapkák a banktáblán:
minden bézsszínűből 1,
minden feldolgozóüzemből 2

Győzelmi pontok: 65

Telepesek: 40 + 2 a hajón  

4-es és 6-os rakterű kereskedőhajó

Minden árufajtából 2 ládát vissza
kell rakni a dobozba.

A kereskedőházat és 7 szerepkártyát
a banktábla mellé kell rakni.

A játékosok a fordulóban a 7 sze-
repből 6-ot kiválasztanak.
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1. kiegészítő: Az új épületek
Az alapjáték szabályai mind érvényesek, az alábbi eltérésekkel:

Előkészületek
Az összes feldolgozóüzemet a banktáblára kell tenni, az összes bézsszínű épületet
viszont - egyelőre a banktábla mellé. Ez mindösszesen 55 épületet (2x12 kicsi és 1x5 
nagy eredeti épület, valamint 2x12 kicsi és 1x2 nagy új épület) jelent.  A kezdőjáté-
kos választ egy épületet ezek közül, és felrakja a banktábla egy üres épülethelyére - a 
banktáblán és az épületen feltüntetett építési költségnek ugyanannyinak kell lennie!
Amennyiben kis épületet választott, a másik, ugyanilyen épületet az első tetejére
rakja: a kis épületekből mindig kettő van a játékban. Őt bal oldali szomszédja követi, 
és így tovább, minaddig, amíg fel nem töltik a 12 kis és 5 nagy épülethelyet. A meg-
maradt 26 bézsszínű épület (2x12 kicsi és 1x2 nagy épület) visszakerül a dobozba, 
ennél a játéknál nincs rájuk szükség
Megjegyzés: A 2 dublonba kerülő épületeknek két helye van a banktáblán, tehát két pár 
ilyen épület kerül fel ide;. Ugyanez igaz az 5 és a 8 dublonba kerülő épületekre is.

Kezdődhet a játék...

 
Vízvezeték
Ha a működő vízvezeték tulajdonosa legalább egy indigót előállít nagy indigófeldolgozója 
segítségével, kap plusz egy indigót; ha legalább egy cukrot előállít nagy cukormalma révén, 
kap plusz egy cukrot.
Megjegyzés: Ha a játékosnak cak kis indigófeldolgója, cukormalma van, nem tudja kihasználni a 
vízvezeték képességét.

Erdészház
A működő erdészházzal rendelkező játékos, amikor az ültetvényesfázis során rákerül a sor, 
megteheti, hogy nem ültetvényt választ (vagy ha amúgy megteheti, nem kőbányát vesz 
el), hanem erdőt vesz el és rak le egy üres ültetvényhelyére. Ilyenkor a képpel felfelé kira-
kott ültetvények közül (vagyis nem lehet kőbánya) egyet elvesz, és képpel lefelé lerakja 
játéktáblája egy üres ültetvényhelyére.
Amikor a játékos megvásárol egy épületet, annak költségét minden két erdeje után 1 
dublonnal csökkentheti (ehhez nem kell az erdészháznak működnie). Ez a csökkenés 
nem befolyásolja az építész privilégiumát, sem a kőbányák hatását. Az erdőkből eredő 
csökkentés nincs úgy korlátozva, mint a kőbányáké.
Példa: Jenőnek 6 erdeje, 2 működő kőbányája van és ő az építész. Nagy raktárat épít, és ez nem
kerül neki semmibe: az épület költsége 6 dublon, ezt eggyel csökkenti az építész privilégiuma, 
kettővel a kőbányák és hárommal az erdők.
Megjegyzések: Az erdőre nem kell, sőt nem is lehet telepest rakni.
Ha a játékosnak van működő erdészháza és...
   ...működő haciendája, az azzal felhúzott ültetvényt megnézheti, és dönthet úgy, hogy inkább 
    erdőként rakja le;
   ...működő könyvtára, ültetvényei helyett erdőket is választhat (0-t, 1-et vagy 2-őt)...
   ...működő menhelye, és ültetvény helyett erdőt rak le, a telepest San Juanra kell tennie.

Feketepiac
Ha a működő feketepiaccal rendelkező játékos épületet vásárol, az épület költségét leg-
feljebb 3 dublonnal csökkentheti: 1-1 dublonnyi csökkentéshez vissza kell tennie a 
készletbe egy telepesét vagy egy áruját vagy egy győzelmi pontját.
A feketepiac tulajdonosa dönti el, hogy telepest, árut vagy győzelmi pontot ad vissza, de
mindegyikből legfeljebb egyet. A feketepiac csak úgy használható, hogy az építkezés 
után a játékosnak ne maradjon egy dublonja sem!
Példa: Márk kikötőt építene 8 dublonért, de csak 6 dublonja van. Visszaad egy indigót és egy
telepest, így 2 dublonnal olcsóbban építkezhet. A fentieken túl nem adhat vissza egy győzelmi pontot,
hogy 3 dublonnal csökketse a költséget, mert akkor az építkezés után maradna 1 dublonja.
Megjegyzések: Ha már elfogytak a győzelmi pontok vagy kevés telepes került a hajóra, hiába tesz 
vissza a játékos a készletbe győzelmi pontot vagy telepest, a játék a forduló végével véget ér.
Feketepiac használata során magát a feketepiacot működtető telepes nem rakható vissza a készletbe.

Mind az 55 bézsszínű épületet fel
kell rakni a banktábla mellé, és 
onnét kell sorban kiválasztani azo-
kat, amelyek felkerülnek a bank-
táblára.

A feldolgozóüzemeknél nincs vál-
tozás.

Példa: Márk kiválasztja a feketepiacot, és 
mindkét feketepiacot felrakja a banktáb-
lára, a haciendák helyére. Utóbb Éva ki-
választja a haciendákat, és felrakja azokat 
az építőműhelyek helyére. Az építőműhe-
lyek és az erdészházak, mivel már nincs 
hely, ahová felkerülhetnének a banktáblá-
ra, kikerülnek a játékból.

                           +1 áru nagy indi-
                           gófeldolgozó/nagy
                           cukormalom esetén.

 
                  Ültetvény helyett
                           erdő. Minden 2
                           erdő 1-gyel csök-
                           kenti az épületek 
                           árát.
     
 

A már lerakott erdő nem forgatható vissza
ültetvénnyé, ahogy a már lerakott ültet-
vény sem forgatható át erdővé.
                           

                          1 győzelmi pontért,
                          1 telepesért vagy 1
                          áruért 1-gyel csök-
                          kenthető az épület
                          költsége.
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Tárház
 A működő tárházzal rendelkező játékos a kapitányfázis végén eltárolhat (amellett az 

egy láda mellett, amelyet amúgy is eltárolhat szélrózsáján) három, tetszőleges árufaj-
tákhoz tartozó árut (ládát).

Vendégház
A polgármesterfázis során a vendégház tulajdonosa rátehet egy vagy két telepest ven-
dégházára. Bármelyik fázis kezdetén, során vagy végén a telepesek bármelyik ültet-
vényre, kőbányára, épületre átrakhatók. Ha a vendégházon két telepes van, azokat 
nem kötelező ugyanoda mozgatni.

 
 

Példa: A kapitányfázis végén Éva a vendégházáról egyik vendégét tárházára mozgatja, és az így 
már működő tárház révén elraktároz még három ládát szélrózsáján. Utóbb, amikor épp rajta van 
a sor, a kereskedőt választja, és másik vendégét átrakja a könyvtárra, így duplán élvezheti a keres-
kedő privilégiumát. A két volt vendég a következő polgármesterfázisig ezeken az épületeken marad. 

Kereskedelmi állomás 
A kereskedőfázis során a működő kereskedelmi állomással rendelkező játékos dönthet 
úgy, hogy nem a kereskedoházban ad el egy árut, hanem saját kereskedelmi állomá-
sán. Ez utóbbi esetben ez az egy áru bármilyen árufajtához tartozhat, olyanhoz is, 
amiből már van a kereskedőházban. Az áruért a rendes árat kapja, ehhez hozzájárul-
hat a kereskedő privilégiuma (a kis és nagy piac viszont nem számít ilyenkor). Az 
eladott áru azonnal visszakerül a készletbe.

Templom 
A működő templommal rendelkező játékos, amikor felépít egy épületet a 2. vagy a 3. 
oszlopból, kap 1 gyozelmi pontot; ha a 4. oszlopból épít fel egy épületet, 2 pontot kap.
Megjegyzés: Magáért a templom megépítéséért még nem jár a plusz győzelmi pont. 

Kis rakpart  
A kis rakpart hasonlít a rakparthoz, de akadnak bizonyos – és lényeges – különbségek. 
A működő kis rakparttal rendelkező játékos a kapitányfázis során a kis rakparttal több 
árufajtához tartozó árut is behajózhat, viszont csak minden két hordó után kap 1 győ-
zelmi pontot. A játékos annyi árut hajóz be kis rakpartjával, amennyit akar – ha gon-
dolja, csak egyet, vagy akár egyet sem.
Megjegyzés: Ha a játékosnak rakpartja és kis rakpartja is van, mindkettőt használhatja, tetszőleges
sorrendben.
Világítótorony 
A világítótorony hasonlít a kikötpre, de a játékos nem plusz 1 győzelmi pontot, hanem 
plusz 1 dublont kap behajózásonként. Ha a működő világítótoronnyal rendelkező já-
tékos egyben a kapitány, még egy dublont kap. 
Megjegyzés: Ha a kapitánynák működő világítótornya van, akkor is megkapja a plusz egy dublonját, 
ha egyáltalán nem hajóz be semmit a kapitányfázis során.

Speciális gyár 
A speciális gyár hasonlít a gyárra, de ez azt jutalmazza, ha a játékos egy árufajtából 
többet állít elő. Ha a játékosnak van működő speciális gyára, az iparosfázisban megnézi, 
melyik árufajtából állította elő a legtöbb ládát (leszámítva a kukoricát), és a játékos 
annyi mínusz 1 doblont kap, ahány ládát előállított ebből az árufajtából.
Példa: Anita 4 kukoricát, 3 cukrot és 2 kávét állít elő. Cukorból állította elo a legtöbbet (a kukorica 
nem számít), 3-at, és ezért 3-1, azaz 2 dublont kap működő speciális gyára miatt.

Könyvtár
 

                           +3 láda megtartha-
                           tó a kapitányfázis-
                           ban 

                           2 telepes utólagos
                           áthelyezése
    

                           “saját kereskedő-
                           ház”

Célszerű úgy játszani, hogy vagy a hivatal,
vagy a kereskedelmi állomás legyen ott a
megvásárolható épületek között a játék 
elején - mindkettő azonban ne!

                           0/1/1/2 győzelmi 
                           pont építkezésnél

 

                  “saját kereskedő-
                           hajó” (ládánként
                           fél győzelmi pont)     
 

                           +1 dublon beha-
                           józásonként  

 

                  + dublonok az
                           iparosfázisban
    

                           
                           dupla privilégium

1414414141444444444444444444444444444441444444444444

enen --

A működő könyvtárral rendelkező játékos, amikor szerepkártyát választ, duplán élvezi 
a szerep privilégiumát. Ha ez az ültetvényes, elsőként elvehet kőbányát vagy elvehet 
egyet a kirakott ültetvények közül; miután már mindenki választott magának ültet-
vényt, megint ő jön, és elvehet egy ültetvényt a kirakottak közül (ekkor már nem vá-
laszthat kobányát)*. Ha ez az iparos, privilégiumát használva kérhet két ugyanolyan 
vagy két eltérő árut.

* Ha a játékosnak van működő könyvtára és
menhelye, ültetvényesként csak az első ültet-
vényre kap telepest; ha építőműhelye van, a 
második ültetvény is lehet kőbánya.
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Egyleti székház
A működő egyleti székházzal rendelkező játékos, amikor először kerül rá a sor a kapi-
tányfázisban, de még mielőtt behajózna, 1 győzemi pontot kap minden 2, azonos 
árufajtához tartozó, a szélrózsáján lévo láda után. 
Példa: Jenőnek 3 kukoricája, 2 indigója és 1 kávja van, így 2 győzelmi pontot kap.
Példa: Márknak 4 kukoricája és 2 kávéja van, így ő 3 győzelmi pontot kap. 

Szobor
A szoborra nem kell, és nem is lehet telepest rakni. A szobor a játék végén 8 győzel-
mi pontot ér.

Kolostor
A működő kolostorral rendelkező játékos a játék végén minden három azonos fajtájú 
ültetvényéért plusz győzelmi pontot kap. Három egyforma ültetvényért 1 gőozelmi 
pont, két hármasért 3 győzelmi pont, három hármasért 6 győzelmi pont, négy hár-
masért (ez a maximum) 10 győzelmi pont jár.

 

Példa: A játék végén Évának van működő kolostora, valamint 6 erdeje, 3 kőbányája, 2 kukorica- 
és 1 kávéültetvénye van, így 6 plusz győzelmi pontot kap. Amennyiben a kávéültetvénye helyett egy 
harmadik kukoricaültetvénye lett volna, nem hat, hanem 10 győzelmi pontot kapott volna pluszban.

Az épületeik ötleteit Keith Ammann, Sven Baumer, Andy Bridge, Erwin Broens, Hans Dieben, 
David Haupt, Wei-Hwa Huang, Joe Huber, Eric Humrich, Ingo Jansen, Jörg Killer, Anne-
Kathrin Knüppel, Mario T. Lanza,Takuya Ono, Deborah A. Pickett, Patrik Rüegge, Michael 
Schacht, Carl de Visser, Sabine Werhahn és Yasuto Yonede adták. Köszönjük!

2. kiegészítő: A nemesek
Előkészületek  
A 8 új épületet az összes többi épülettel (alapjáték és az 1. kiegészítő) a banktábla mellé,
az oszlopok és az építési költség szerint elrendezve le kell rakni. A 20 nemest a telepe-
sek kupaca mellé kell rakni. Ennél a kiegészítőnél az összes telepesre szükség van, és a
telepesek (vagy a nemesek) elfogyása nem váltja ki a játék végét.
Az előkészületek során, valamint a játék közben, a polgármesterfázisok végén a telepes-
hajón egy telepest ki kell cserélni nemesre (amíg van nemes a készletben). A polgármes-
terfázisban a telepes helyett levehető a nemes hajóról (ezt rendszerint a polgármester
azonnal meg is teszi).

A játék végén minden nemes 1 győzelmi pontot ér.
A nemes pont úgy viselkedik, mint egy telepes, lerakható épületre vagy ültetvényre; 
a kiegészítő épületeinél azonban számíthat, hogy telepes vagy nemes, és ilyen esetben
sem a telepes nem számít nemesnek, sem a nemes telepesnek.

 

Telekhivatal
A kereskedőfázisban az a játékos, akinek telekhivatalán telepes van, be�zethet 1 dublont,
hogy húzzon egyet a képpel lefelé lévő ültetvények közül, és azt lerakja játéktáblájára; 
ha viszont telekhivatalán nemes van, egy ültetvényét a képpel felfelé kirakottak közé rak-
hajta, és ezért kap 1 dublont a bankból.
Megjegyzések: Ha a játékosnak működő erdészháza is van, a megvásárolt ültetvényt erdőként is le-
rakhatja.
Ha a játék olyan ültetvényt ad el, amin volt telepes/nemes, a telepes/nemes a szélrózsájára kerül. 

Kápolna
Az iparosfázisban az a játékos, akinek kápolnáján telepes van, kap 1 dublont a bankból;
ha viszont kápolnáján nemes van, 1 győzelmi pontot kap.

                           + győzelmi pontok
                           behajózás előtt

 

                  8 győzelmi pont 
                           a játék végén   

                           + 1/3/6/10 győzel-
                           mi pont minden
                           három ugyanolyan
                             ültetvényért

Az összes épületet oszlop és költség
szerint szétválogatva a banktábla
mellé kell rakni.

Nem ér véget a játék, ha elfogynak a
telepesek.

A telepeshajóra egy telepes helyett
egy nemest kell rakni.   

A játék végén minden nemes 1 győ-
zelmi pontot ér.

                  A kereskedőfázis-
                           ban eladható vagy
                           vehető egy ültet-
                           vény.

 
                           1 dublon vagy 1
                           győzelmi pont az
                           iparosfázisban

15151515151555555555555555555555555555515555555555555555555555
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Vadászház
Az ültetvényesfázis végén az a játékos, akinek vadászházán telepes van, eldobhatja
(a dobott ültetvényekhez rakva) egy ültetvényét vagy erdejét; ha viszont vadászházán
nemes van, és neki van a legtöbb üres ültetvényhelye, kap 2 győzelmi pontot.

 

Mérnöki hivatal
Az építészfázisban az a játékos, akinek mérnöki hivatalán telepes van, kis épület (1-3.
oszlop) építése esetén 1 dublonnal kevesebbet �zet; ha viszont mérnöki hivatalán
nemes van, nagy épület (4. oszlop) építése esetén 2 dublonnal kevesebbet �zet.
Fontos: Ha a mérnöki hivatalon telepes van, a nagy épület költsége nem csökken, miként nem csökken
a kis épület költsége akkor, ha a mérnöki hivatalon nemes van.

Megjegyzések: Ha az eldobott ültetvényen volt telepes/nemes, az a szélrózsára kerül. Ha a legtöbb
üres ültetvényhely tekintetében holtverseny van, nem jár a 2 győzelmi pont.

Kaszárnya

A kapitányfázisban, amikor rá kerül a sor, de még az első behajózás előtt a működő 
kaszárnya tulajdonosa legfeljebb annyi ládáját beadhatja a készletbe, ahány nemes
van a játéktábláján, és ennyi győzelmi pontot kap.
Fontos: A játékos nem adhat be több ugyanolyan fajtájú árut. Ezekért az árukért nem kap további
győzelmi pontokat (sem privilégium, sem másik épület képessége miatt).

Vidéki lak 
A polgármesterfázisban, amikor először kerül a sor a működő vidéki lak tulajdonosára,
a készletből (és nem a hajóról) elvehet egy nemest. Ha a készletben már nincs nemes,
helyette telepest vehet el onnét (amíg van ott telepes).

Ékszerészműhely
Az iparosfázisban a működő ékszerészműhely tulajdonosa annyi dublont kap, ahány
nemes van játéktábláján.
Megjegyzés: Az ékszerészműhely nagy feldolgozóüzemnek számít.

Díszkert
A játék végén a működő díszkert tulajdonosa annyi győzelmi pontot kap, ahány
nemes van játéktábláján (így gyakorlatilag a játéktábláján lévő összes nemes 2 győzelmi
pontot ér, legyen bár épületen, ültetvényen vagy a szélrózsán).

A tervező és a kiadó szeretne köszönetet mondani az összes játéktesztelőnek
fáradozásukért és javaslataikért, különösen Beate Bachlnak, Sibylle Bergmann-nak,
Christine és Peter Dürdothnak, Walburga Freudensteinnak, Holger Friebergnek, 
Claudia Hely-nek, Markus Hubernek, Andreas Maszuhnnak, Michael Meier-Bachlnak, 
Roman Peleknek, Karen Seyfarthnak, Dominik Wagnernek, a Wiener Spiele Akade- 
mie tagjainak, valamint a berlini, bödefeldi, göttingeni és rosenheimi játékosoknak.

Ha bármilyen kérdése, javaslata vagy megjegyzése lenne,
kérjük, erre a címre írjon:

alea, Postfach 1150, D-83233 Bernau am Chiemsee,
Fon: 08051 - 970721, Fax: 08051 - 970722, 
E-Mail: info@aleaspiele.de

           Látogasson el a honlapunkra:
                   www.aleaspiele.de
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                           -1 ültetvény /
                           a legtöbb üres ül-
                           tetvényhely esetén
                           2 győzelmi pont
 

                  1, illetve 2 dublon-  
                           nal olcsóbb az épít-
                           kezés     
 

                           1 győzelmi pont
                           minden beadott 
                           áruért behajózás 
                           előtt
 

                  +1 nemes a készlet-
                           ből a polgármester-
                           fázisban
  
   

                           1 dublon minden
                           nemesért az iparos-
                            fázisban

                           +1 győzelmi pont
                           minden nemesért
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