
Változatok 5-8 játékosra

An d r e A s se y f A r t h

INFORMÁCIÓK
A variációkat Mik Svellov készítette:
http://www.brettboard.dk/games/varia/sanjuan.htm

A variációk mindegyikéhez szükség van egy második paklira. Ezenkívül még a 3. oldalon található 
3 új szerepkártyára van szükség.

Ne felejtsük el, hogy a legtöbb szerepet egyszerre végre lehet hajtani, így lehet csökkenteni a játék-
időt! Ha már mindenki ismeri a kártyákat, és használjátok a párhuzamos szerep kijátszást, akkor 1 
órára le lehet szorítani a játékidőt 8 fővel is.

5 JÁTÉKOS

Az 5. játékos hozzáadása egyszerű, csak még egy Aranyásóra van szükség. 

Ha csak egy példány van a játékból, akkor az aranybánya lesz kicsit erősebb. De ez csak némi erő-
södést hoz, hisz kevesebb lap van a pakliban.

Ha azonban van második pakli is, akkor a következő 35 lap hozzáadását javasoljuk: 1 darabot 
minden lila épületből, 2 darabot minden termelőépületből, és plusz 1  indigófeldolgozót (ebből 
így összesen 3 kerül be).

6 JÁTÉKOS
6 játékos esetén már szükség van a második paklira. Valamint a 3. oldalon található Telepeshajóra is 
szükség van. És természetesen kell a második Aranyásó is.

A második pakliból a következő 66 lapot kell hozzáadni: 2 darabot minden általános lila épületből, 
1 darabot mindegyik 6-os értékű lila épületből, 4 darabot minden termelőépületből, és plusz 
2  indigófeldolgozót (ebből így összesen 6 kerül be).

Telepeshajó ( új telepesek fázisa  ➞ mindenki kap egy új kártyát )

Ezt a szerepet választó játékos annyi lapot fordít fel ahány játékos van, majd elvesz a felfordí-
tott lapokból egyet. Ezután az óramutató járásával megegyező irányban haladva a többi játékos is 
elvesz 1 lapot a megmaradtakból. 

A szerepet választó játékos elvehet még egy lapot, ha nála van a könyvtár.

Megjegyzés: A kártya kiváltsága (amennyiben a játékosnak van könyvtára ) azonnal életbe lép, még mielőtt a 
második játékos következne. Ami azt jelenti, hogy az utolsó játékosnak nem jut lap. Ez szándékos. Leginkább 
azért, mert könnyebb megjegyezni, illetve mutatja az erőforrások szűkösségét.



7 JÁTÉKOS

7 játékos esetén szükség van a második paklira. Valamint a 3. oldalon található Kapitányra és a 
Telepeshajóra is szükség van. És természetesen kell a második Aranyásó is.

A második pakliból a következő 100 lapot kell hozzáadni: 3 darabot minden általános lila épület-
ből, 2 darabot mindegyik 6-os értékű lila épületből, 6 darabot minden termelőépületből, és plusz 2  
indigófeldolgozót (ebből így összesen 8 kerül be).

Kapitány (kapitány fázis ➞ mindenki 1 fajta árut szállít )

Ezt a szerepet választó játékos megnevez egy árut, amit Európába lehet szállítani. Minden játékos 
az ebből a fajtából termelt ÖSSZES áruját a termelőépület alá csúsztatja. A játék végén minden lap 
egy pontot fog érni.

A kapitány kivátsága, hogy elszállíthat még 1 árut (1 lapot) egy másik fajtából. Ha van könyvtára 
akkor még 1 másik típusú árut (1 lapot egy harmadik típusból) szállíthat pluszban.

Megjegyzés: Az egyes játékosoknak nem kötelező végrehajtaniuk ezt az akciót. De amennyiben a végrehajtás 
mellett dönt a játékos, akkor az adott árutípusból mindent el kell szállítania.

8 JÁTÉKOS
8 játékos esetén szükség van a második paklira. Valamint a 3. oldalon található Alkirályra, 
Kapitányra és a Telepeshajóra is szükség van. És természetesen kell a második Aranyásó is.

A második pakli minden lapjára szükség van.

Alkirály ( alkirály fázis  ➞ akció passzolás ) 

A szerepet választó játékos a következő forduló elejéig megtartja ezt a lapot (Alkirályt). A követ-
kező fordulót ő kezdi, még a kormányzó előtt. Végrehajtja a körét, majd visszateszi az Alkirály 
szerepkártyát a sorba. Ezután a a normál játékos sorrendben folytatódnak-következnek a körök, a 
kormányzóval kezdve.

Megjegyzés: A könyvtár nincs hatással erre a szerepre. A kártya különösen sok játékos esetén erős, és nem javasolt 6
vagy kevesebb játékos esetén használni ( valószínűleg senki nem választaná). Sok játékos esetén a sorban vége felé következő 
játékos gyakran találhatja úgy magát, hogy a megmaradt szerepek használhatatlanok számára. Ez a szerep ezen segít, 
igaz nem azonnal, de lehetőséget ad a játékosnak a következő fordulóban elsőként választani.
Természetesen abban a fordulóban a játékos a normál sorrendben már nem kerül sorra, mert már választott szerepet, 
és a szerepkártya előtte fekszik, jelezvén ezt. 

Játékosok    Termelő-       Indigó-             Lila         6-os értékű lila 
száma   épületek  feldolgozó                épületek                   épületek

5 játékos 2 mindegyikből 3 1 mindegyikből 1 mindegyikből

6 játékos 4 mindegyikből 6 2 mindegyikből 1 mindegyikből

7 játékos 6 mindegyikből 8 3 mindegyikből 2 mindegyikből

8 játékos 8 mindegyikből                   10 3 mindegyikből 2 mindegyikből

Filosofia szeretné megköszönni Cédric Blais-nek a hozzájárulását a 
variációk közzétételéhez.

Fordítás: 
Dunda



Akció
Mindenki elszállíthatja a 

kapitány által megnevezett 
árufajta minden áruját.

Kiváltság
Elszállíthatsz egy másik fajta 

áruból is egyet.

Kapitány

Akció
Játékosonként egy lapot fel kell 

fordítani.  A szerepet választóval 
kezdve, mindenki elvesz 1 lapot.

Kiváltság
Ha van Könyvtárad, akkor 

elvehetsz még 1 lapot.

Telepeshajó

Akció
Nincs

Kiváltság
Tartsd meg a következő 
fordulóig! A következő 

fordulóban a te köröd megelőzi 
a Kormányzó körét. Utána a 
sorrend újra a normális lesz.

Alkirály


