
Santa Cruz  (szabály 4 főre!) fordította: arrakeen
arrakeen@freemail.hu

Játék menete és célja: a játékosok 2 forduló alatt épületeket építenek, nyersanyagokat tárnak 
fel a szigeten, ezekkel pontokat szereznek. Aki a 2. forduló végén a legelöl áll, megnyeri a 
játékot.

Előkészületek:
a.) minden játékos választ egy színt és megkapja épületeit (2 világítótorony, 3 templom, 8 

ház)
b.) a  lapkákat  véletlenszerűen  és  képpel  lefelé  feltesszük  a  táblára:  6-szögletű  vulkán 

lapok a vulkánra, 4-szögletű tájlapokat a belső területekre, ovális tengerpart lapok a 
tengerpartra (felfordítjuk), maradékok nem kellenek

c.) madárlapokat lefordítva odakészítjük
d.) 50-es jelölőket odakészítjük (ha körbeérünk a játékos jelölője alá kell tenni)
e.) minden játékos kap 2 értékelőkártyát 
f.) az építési kártyákból 4 szettet (7db/szett) alakítunk ki, a lapokon lévő betűjel alapján 

(A/B/C/D) => legidősebb játékos választ először egy szettet, majd óramutató járásával 
ellentétesen a többiek => így tehát összesen mindenkinek 9 lapja lesz a kezében

g.) kezdőjátékos:  aki  utolsónak  választhatott  építési  kártyát,  ő  lesz  a  kezdőjátékos, 
pontjelölőjét  a nullás mezőre teszi,  majd folytatja aki utolsó előttinek választhatott, 
jelölőjét  az egyes  mezőre teszi,  stb. azaz aki legelőször válaszhatott,  de lépni csak 
utoljára tud a hármas mezőre teszi jelölőjét

h.) a sorrend: az óramutató járásának megfelelően, kezdve a kezdőjátékossal

Első forduló:
Az első építés (betelepülés) ingyenes, nem kell érte építési kártyát letenni, de értelemszerűen 
csak a tengerpartra lehet épületet felhúzni. 
Játék menete: a játékosok egymást követve kijátszanak pontosan egy kártyát, mely lehet
A) építési kártya
B) értékelő kártya.
A kártyákat két külön oszlopba kell kijátszani, hogy látható legyen ki hol tart a 7+2 lapból. A 
forduló akkor ér véget, ha minden játékos mind a 9 lapját kijátszotta.

Építés szabályai:
Alap: kijátszol egy építési kártyát és építesz egy épületet egy szabad területre

Hová építhetsz?
a) hajó: tengerpartra
b) folyó: ha van már a folyóparton legalább 1 épületed, akkor a folyó mentén bárhova
c) útkártya: egy épületeteddel szomszédos területre

Mit építhetsz?
Csak azt  a típusú épületet,  mely a  lapkán szerpel,  azaz lennie kell  legalább 1 ilyennek a 
készletedben. 

Ezután?
A lapkán lévő pontokat  (középen)  azonnal  megkapod,  leléped.  Ha kék körlapkát  jelez  az 
épület, húzhatsz egy lefordított madár lapkát. Ezt követően az új épületeteddel szomszédos 
lapkákat felfordíthatod.



- Kivétel: az a játékos, aki a körben a legutolsó (elsőként választott szettet – így utolsónak 
lép), az első forduló alatt egyszer tehet egy épületet egy már meglévő épület mellé. 
- Ha építési kártyát játszol ki és ha tudsz építeni, köteles vagy letenni épületet. Ha nem tudsz, 
akkor csak a kártyádat játszod ki, az épület lerakása elmarad.  
-  Előfordulhat,  hogy egy játékos (folyókártyával)  olyan területre  építene,  mely még nincs 
felfedezve. Ez kockázat, rá is vonatkozik, hogy csak a megfelelő épületet építheti, ha nincs 
neki, az építés elmarad.
- Duplalépés: mindenkinek van egy ilyen lapja, ezzel kétszer léphetsz, azaz 1 lapot dupláz 
meg, pl. 2 hajó, nem megengedett a lapok kombinálása. 

Értékelés:
Alap:  értékelő  kártyát  játszol  ki,  majd  mindenki,  aki  a  rajta  szereplő  feltételeket  teljesíti, 
pontokat szerez
A) Nyersanyagok értékelése: ha olyan helyre építettél, ahol sikerült nyersanyagot feltárni 
és a megfelelő nyersanyag értékelő kártya kerül kijátszásra, megkapod a rajta lévő pontokat. 
Teljesíted  a  lapot,  ha  legalább  1  megfelelő  nyersanyagod  van,  hiába  rendelkezel  több 
nyersanyaggal, nem kapsz plusz pontot érte.  
B) Nyersanyagok:
birka (7pont)  b) hal (5 pont + bónusz)  c) fa (6pont)  d) cukor (7 pont)  e) arany (6 ill. 10  
pont, két ilyen kártya van)  f) birka és hal (7pont ha mindkettőd van, 3 pont, ha csak az egyik) 
g) fa és cukor (7pont ha mindkettőd van, 3 pont, ha csak az egyik) 
+ halbónusz: ha a hal nyersanyag kerül értékelésre minden játékos minden épületen lévő + 
pontot össze kell adni és ezt még le kell lépni

C) Épületek értékelése: 
a) 4 ház megépült (6 pont)  
b) legalább 1-1 megépített világítótorony/templom/ház van (6 pont) 
c) 4 folytatólagos épület esetén (7 pont)
d) tengerparti épületek (3 pont épületenként)
e) folyóparti épületek (3 pont épületenként)
f) vulkáni területek (3 pont épületenként)
g)  vulkánkitörés:  mínusz  2  pont  vulkánlapkákon  lévő  épületekenként  +  az  épületek 
lerombolódnak (csak a következő fordulóban tudja a játékos már felhasználni ill. a lapkák újra 
szabaddá válnak építéshez)
h) madárlapok (2 pont lapkánként)     

Második forduló:
-  A  játékosok  leveszik  és  maguk  elé  teszik  készletként  az  épületeket  a  pályáról.  A 
madárlapokat megtartják. Az összes táj lapka felfordítva fennmarad.
- Minden játékos kap egy darab új értékelőkártyát.
- Minden játékos választ egy kijátszott kártyaszettet (9 db). A sorrend: elsőnek az választ, aki 
leghátul van az értékelőtáblán, második aki utolsó előtti, stb.
- Mindenki eldob 1 értékelőkárytát, azaz továbbra is mindenkinek kettő marad.
- Aki először választott -azaz leghátul áll a pontózótáblán- lesz a keződjátékos.

Játék vége: 
A második fordulót ez első szabályai szerint játsszuk végig. Ha elfogytak a lapok, legvégül 
felfordítják a játékosok a madárlapokat  és lelépik az ott  megszerzett  plusz pontjaikat.  Aki 
legelöl van, az lesz a nyertes. 


