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A játék célja

mindből 3

Üdvözöljük Santiagoban  Kuba második legnagyobb városában. A kaotikus utcákat a nyüzsgő tömeg, és
az élénk kereskedelem moraja tölti be. A teherhajók folyamatosan érkeznek és futnak ki a kikötőből. A kereslet
folyamatos, még ha kiszámíthatatlan is a helyi termékekre, mint az egzotikus gyümölcsök, cukor, rum,
dohány és szivar. A névjegykártyádon az áll, hogy „bróker”, de valójában gyanús seftelő vagy, aki üzleteket
köt a helyiekkel és a korrupt hivatalokkal áruszállításra, és az állandóan jelenlévő teherhajók igényeinek
kielégítésére. Képességed ezeknek az áruknak a beszerzésére csak annyira megbízható, mint a „kapcsolataid”.
Ha te vagy a legjobb a folyamatosan változó lehetőségek megragadásában, és ha a szűkös pénzügyi
erőforrásaid okosabban fekteted be, mint a többi bróker, akkor te nyersz. A kereslet és kínálat az árukra
folyamatosan változik, akárcsak a helyiek, és az ő helyük. Minden alkalommal, amikor játszod, új taktikai
kihívásokkal nézel szembe a vibráló karibi világban, Santiago de Cubaban.

Alkotórészek

A játék célja a legtöbb győzelmi pont szerzése. A játékos győzelmi pontot az áruk hajóra
szállításért, a különböző épületek használatáért és a táncos meglátogatásáért kap. A játékosok
a győzelmi pontokat győzelmi pont jelzőkben gyűjtik, melyeket a paravánjuk mögött tárolnak.

1 játéktábla

4 paraván

12 épületlapka

9 kubai lapka

4 játékbábu

12 ingatlanjelző

5 hatoldalú speciális kocka

 10 x        20 x

88 mindből: cukornád (fehér)
citrus gyümölcs (narancs)
dohány (zöld)
rum (piros)
szivar (fekete)

8 x fa

48 áru

60 győzelmi pont jelző

36 érme (peso)      24 x         12 x

1 autó

1 hajójelző

1 értékjelző
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Előkészületek
Tegyétek a játéktáblát az asztalra!

Keverjétek meg a 12 épületlapkát, és
véletlenszerűen osszátok el őket a tábla
szélén lévő 12 épület helyen. Minden
virágszimbólum alá kell, hogy kerüljön
egy lapka (3 sárga, 3 kék, 3 piros és 3 fehér).

Keverjétek meg a 9 kubai lapkát, és
véletlenszerűen osszátok el őket a tábla
közepén lévő 9 helyen.

Egy utca fut a kubai lapkák előtt. Az autó
(amit minden játékos használ) az óramutató
járásával azonos irányban halad végig az
utcán.
Az utcán 10 megálló van: minden fehér
csillag a szomszédos kubaihoz tartozik. A
sárga csillag a kikötőhöz tartozik.
Fontos: Az utca hurok. A kikötő utáni
következő megálló mindig a bal oldali nyílnál
található fehér csillag.

Tegyétek az autót a kikötő mezőre (a sárga csillag).

Tegyétek a hajójelzőt a hajósáv első mezőjére. Ez a 7-
ből az első hajó, ami kiköt a kikötőben a játék során.

Tegyétek az értékjelzőt a 2-est ábrázoló zászlóra.
Ez a jelző mutatja meg a hajóra szállított egyes áruk győzelmi
pont összegét, ez 2, 3, vagy 4 pont lehet.

Alakítsatok külön talonokat
az érmékből és minden
egyes árufajtából (ideértve a
fát is), és tegyétek őket a
tábla mellé.

Értékük szerint válogassátok
szét a győzelmi pont
jelzőket, és tegyétek a tábla
mellé őket.

Minden játékos választ egy színt. Tegyétek a
megfelelő paravánt, a játékbábut és a 3 ingatlanjelzőt
magatok elé.
Minden játékos kap még 3 pesot kezdőtőkeként,
valamint 2 győzelmi pontot. Továbbá minden játékos
kap 1 cukornádat (fehér), 1 dohányt (zöld), és 1 citrus
gyümölcsöt (narancs). Tegyétek az áruitokat, pénzt
és a győzelmi pont jelzőket a paravánotok mögé!
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Példa: a piros játékos ezeket kapja:
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Határozzátok meg a kezdőjátékost!

A kezdőjátékostól jobbra ülő játékos elveszi az 5
kockát, és dob velük. Ezután kiválaszt 4-et az 5
kockából, és leteszi, ahogy dobta őket, a nagy hajó
4 kockamezőjére.
A kockák mutatják az aktuális hajó árukeresletét. A
kockák színe a megfelelő árunak felel meg.
A megmaradt kockát tegyétek a tábla mellé. (Erre
az árura nem lesz kereslet, nem számít milyen
számot mutat.)

Mindegyik kocka egyik oldala “0“ (nincs kereslet),
két oldala “1“-es kereslet, két oldala “2“-es kereslet
és egy oldala, a legnagyobb keresletet mutatja, a
“3“- t. Kivétel a narancs kocka. Ez egy “4“-est
mutat a második “1“-es helyett.

A kezdőjátékossal kezdve, a játékosok sorra végrehajtják a körük az óramutató járása szerinti
sorrendben.

Minden kör két részből áll:

A játék menete

A
Autózás egy kubaihoz vagy a

kikötőbe

A játékosnak a körében először lépnie kell az
autóval az óramutató járásával egyező irányban.
Bármennyi számú “csillag“ mezőt léphet az
utcán, de csak a következő mezőre lépés
ingyenes. Minden plusz mezőnyi lépés
mezőnként 1 pesoba kerül.
Ha a játékos megáll egy kubai előtt, akkor
általában árukat, győzelmi pontot vagy pénzt
kap.
A kikötőben ehelyett egy általános szállítási
fordulót vált ki az autó.

B
Egy épület használata a

játékbábuval

Miután elment egy kubaihoz az autóval, a
játékosnak a játékbábujával egy épületre kell
lépnie. A kubai lapkán látható virágok színe
megmutatja, hogy melyik 3 épületet
választhatja onnan a játékos. A más játékos
bábuja által elfoglalt épületeket nem lehet
meglátogatni. Ezután használhatja a játékos
az adott épület funkcióját.
Ha a játékos az autóval a kikötőbe ment,
akkor nem használhat semmilyen épületet.

Példa:
A) Detti az autóval “Maria“-tól
“Pedro“-hoz megy, így neki 2 pesot
kell fizetnie.
B) A “Pedro” lapka fehér virága azt
mutatja, hogy Dettinek a bábujával
olyan épületre
kell lépnie, ami
egy fehér virág
alatt van.

1
1
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Maria - a táncos
A játékos 2 győzelmi pontot kap
a talonból.

Martinez - a zenész
A játékos 3 pesot kap a talonból.

A.) Autózás egy kubaihoz vagy a kikötőbe

Ha a játékos egy kubainál áll meg, akkor azonnal használhatja a hivatását.

Pedro  a dohánykereskedő
A játékos 2 dohányt kap a
talonból.

José - a cukornád farmer
A játékos 2 cukornádat
kap a talonból.

Conchita  a gyümölcskereskedő
A játékos 2 citrus gyümölcsöt
kap a talonból.

Miguel - a favágó
A játékos 2 fát kap a talonból.

Pablo - az orgazda
A játékos 1 általa választott
árut kap a talonból (fát nem).

El Zorro - a zsebtolvaj
   Az összes többi játékosnak adnia kell
   a játékosnak a következők közül
   egyet (a választásuk szerint):
   1 peso
    VAGY  1 tetszőleges áru (kivéve fa)
    VAGY  1 győzelmi pont

Az “El Zorro“ lapka virágja átlátszó. Ha “El
Zorro“-hoz autózott a játékos, akkor nem léphet a
bábujával másik épületre. Helyette a bábuja
helyben marad, és a játékos újra annak az
épületnek a funkcióját használhatja.
Ha “El Zorro“hoz az első fordulóban autózik a
játékos, akkor nem használhat épületet.

   Alonso - az ügyvéd
   A játékos két lehetőségből választhat:

1. Megszerezhet egy általa választott épületet (ami még nem tartozik másik
játékoshoz): ráteszi egy ingatlanjelzőjét a választott épület bal felső sarkára.
(Mindenki legfeljebb 3 épülethez juthat a játék során.)

                     VAGY

Megjegyzés: Az áruk száma limitált, csak 8 darab van mindegyikből. Ha a talon kifogy
áruból, amikor a játékos normál módon kapna onnan, akkor üres kézzel távozik.

2. Használhat egy már a tulajdonába lévő épületet rendeltetése szerint (azaz olyan épületét, amin
van ingatlanjelzője). Az nem számít, hogy az épületen épp tartózkodike más játékosnak játékbábuja.

Példa: Detti az ügyvédhez autózik. Egy másik épület megszerzése helyett a bankot használja, amit egy
korábbi látogatásakor szerzett meg. Kap 2 pesot. Mivel az ügyvédlapkán egy fehér virág van, ezért most meg
kell látogatnia egy fehér virág alatt található épületet, mint rendesen, és használhatja az épület funkcióját is.

A játékos mindig kap 1 győzelmi pontot a talonból, ha más játékos meglátogatja a tulajdonában
álló épületet (lásd “Egy épület használata a játékbábuval“, 6. oldal).
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Kikötő
Ha a játékos a kikötőben áll meg az autóval, akkor egy szállítási forduló következik, ami során
minden játékos árukat szállíthat a hajóra.

Zsolt a kikötőbe
autózik. Ő kezdi a
szállítási fordulót, és
2 citrus gyümölcsöt
szállít.
Mivel az értékjelző a
“3“-as zászlón áll,
Zsolt 6 győzelmi
pontot kap.

Most Detti köre
jön. Ő 2 cukornádat
szállít, és szintén 6
győzelmi pontot
kap.

Mivel a cukornádra
megszűnt a kereslet,
Móni nem tudja a 2
cukornádját
elszállítani.
Helyette 1
citrus gyümölcsöt
visz el, és 3 győzelmi
pontot kap érte.

Gábornak nincs
áruja, ezért nem tud
semmit szállítani. Így
kénytelen passzolni.

Újra Zsolt köre
következik. 1 rumot
szállít el, és kap még
3 győzelmi pontot.

A hajón még 1 citrus
gyümölcsre van
kereslet. Mivel egyik
játékos sem tud (vagy
nem akar) szállítani,
ezért a szállítási
fordulónak
vége, és az
értékjelző egy zászlót
jobbra lép.

Példa: szállítási fordulóA kiváltó játékos kezdi, a többiek az óramutató járása
szerinti sorban követik, mindegyik játékos egy árufajtát
szállíthat (de legfeljebb annyit, mint az aktuális kereslete
a hajónak).
A leszállított áruk visszakerülnek a talonba.

Minden szállítás után be kell állítani az aktuális
keresletet, a szállított áruk számával csökkentve a
megfelelő kocka értékét a kikötőben.

Aki árut szállít a hajóra, az azonnal győzelmi pontokat
kap. A kék értékjelző zászlókon elfoglalt helyétől
függően minden egység 2, 3, vagy 4 győzelmi pontot ér.

Aki nem akar vagy nem tud árukat szállítani, annak
passzolnia kell. Ez a játékos már nem léphet vissza ebbe
a szállítási fordulóba később.

Amikor a kereslet az összes árura megszűnik
(mindegyik kocka “0“-t mutat), a szállítási forduló véget
ér. A hajó kifut, és új hajó érkezik a kikötőbe (lásd “Egy
új hajó“, 8. oldal).

A szállítási fordulónak akkor is vége, ha minden játékos
passzol, és a kereslet nem teljesen szűnt meg. Ebben az
esetben a hajó marad a kikötőben. A kék értékjelzővel
lépjetek egy zászlót jobbra. Ily módon a szállított áruk
győzelmi pont értéke növekszik. Ha azonban az

Amennyiben valamelyik játékos az utolsó citrus
gyümölcsöt elszállítaná, a hajó teljesen megtelne,
elhagyná a kikötőt.
Ezután egy új hajó érkezne a kikötőbe (lásd “Egy új
hajó“, 8. oldal).

értékjelző a “4“ esről a kockás zászlóra
lép, a hajó azonnal elhagyja a kikötőt,
még ha nincs is teljesen teli. Egy új hajó
érkezik a kikötőbe (lásd “Egy új hajó“,
8. oldal).

Fontos: Ha a kikötőbe autózott a játékos, akkor nem
léphet a bábujával másik épületre. Helyben marad, és
a játékos nem használhatja a funkcióját sem ennek, sem
más épületnek.

Még fontos: Ha az autó áthalad (de nem áll meg rajta) a
kikötő csillagmezőjén, akkor nincs áruszállítás,
azonban a szállított áruk győzelmi pont összege nő. Épp
ezért az értékjelzővel egy zászlót jobbra kell lépni. (És
ha a kockás zászlóra lép, a hajó kifut.)
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Példa: A hajó aktuális kereslete 2 cukornád,
2 rum és 1 dohány. A játékos 2 fát szállít.
Ezért 2 győzelmi pontot kap, és vagy a fehér
kockát (cukornád kereslet), vagy a piros
kockát (rum kereslet) kell a “0“-ra
fordítania. A játékos nem használhatja a
2 fát arra, hogy 1 dohányt és 1 rumot
cseréljen ki.
A játékos nem teheti meg azt sem, hogy
1 fát és 1 cukornádat szállít egyszerre, hogy
kielégítse a teljes cukornád keresletet.

     A fa egy speciális árufajta, amit a hajók mindig
   a fedélzetre vehetnek, ha még van kereslet
valamilyen árura. A fát egy másik olyan árufajta
helyett lehet szállítani, amit a hajó igényel. A játékos
a fát csak magában szállíthatja; sosem lehet
kombinálni más árufajtákkal. Minden leszállított fáért
1 győzelmi pontot kap a játékos (nem számít, hogy
melyik zászlón áll az értékjelző).

Fát csak “Miguel“-nél, a favágónál lehet vásárolni.

Miután a játékos egy kubaihoz autózott, egy épületre kell lépnie a játékbábujával.

Az épület feletti virág jelnek ugyanolyan színűnek kell lennie, mint az ebben a körben meglátogatott
kubai lapkán látható virág jel színének.

Nem lehet az épületen másik játékos játékbábuja (az ingatlanjelző nem ugyanaz, mint a játékbábu).

A játékos bábuja nem maradhat ugyanazon az épületen, másik, különböző épületre kell lépnie.
4 kivétel van. A játékos játékbábujának ugyanazon épületen kell maradnia, ha:
 1. A játékos “El Zorro“-hoz ment - a játékos használhatja az épületet rendeltetése szerint.
 2. A játékos a kikötőbe ment  a játékos nem használhatja az épületet rendeltetése szerint.
 3. A játékos egy inaktív kubaihoz ment (lásd “Újságkiadó“, 7. oldal) - a játékos nem használhatja az
     épületet rendeltetése szerint.
 4. Minden elérhető épületen áll már egy játékbábu  a játékos használhatja az épületet rendeltetése
     szerint.

Az épület rendeltetés szerinti használata csak egy lehetőség, nem kötelező.

Ha a játékos körének végén a játékbábuja olyan épületen áll, ami másik játékoshoz tartozik (az ő
ingatlanjelzője van rátéve), akkor az a játékos azonnal kap 1 győzelmi pontot a talonból. Ha a játékos
bábuja az egyik saját épületén áll meg, akkor a játékos nem kap győzelmi pontot.

A játékos körének ezután vége, és a játékbábuja az épületen marad a játékos következő köréig.

B.) Egy épület használata a játékbábuval

Példa:
A) Detti “Miguel“-hez autózik és kap 2 fát a talonból.
B) Ezt követően egy olyan épületre kell lépnie a piros
színű játékbábujával , ami egy kék rózsa alatt van.
Mivel a szivargyárat már elfoglalja Zsolt sárga
játékbábuja,
és Detti nem maradhat a feketepiacon, ezért a bábujával
a bankra kell lépnie. Ezután használja a bankot, és kap
2 pesot. Mivel a bank tulajdonosa Zsolt, ezért ő kap 1
győzelmi pontot a talonból.A

B
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Bank
A játékos azonnal kap 2 pesot a
talonból.

Templom
A játékos azonnal kap 1 győzelmi
pontot a talonból.

Szeszfőzde
A játékos azonnal berakhat
bármennyi cukornádat a talonba,
cserébe kivehet ugyanennyi
rumot.

Szivargyár
A játékos azonnal berakhat
bármennyi dohányt a talonba,
cserébe kivehet ugyanennyi
szivart.

Feketepiac
A játékos azonnal berakhat
1 tetszőleges árut a talonba,
cserébe kivehet 1 tetszőleges
másik árut. (A fával nem lehet
kereskedni).

Fűrészmalom
A játékos azonnal berakhat 1 fát
a talonba, cserébe kivehet
1 győzelmi pontot és 1 pesot.

Kávézó
A játékos azonnal visszatehet
1 szivart és/vagy 1 rumot a
talonba.
Minden áruért kap 2 győzelmi
pontot. (Azaz a játékos legfeljebb
4 pontot kap, ha 1 szivart és
1 rumot tett vissza talonba. A
játékos nem teheti meg, hogy az
egyik árufajtából 1-nél többet tesz
vissza.)

Vámhivatal
A játékos azonnal átfordíthat a
hajón egy általa választott kockát
a “0“ oldalára.

Kaszinó
A játékos azonnal átválthat bármennyi
pesot győzelem pontra, vagy fordítva.
Minden 3 pesoért kap 1 győzelmi pontot.
Minden beadott győzelmi pontért
3 pesot kap a talonból.

Kikötőmesteri hivatal
A játékos az értékjelzővel vagy egy
zászlót jobbra vagy egy zászlót balra
léphet. Így a szállított árukért járó
győzelmi pont nagyságát növelheti
vagy csökkentheti. Ha a játékos az
értékjelzővel a kockás zászlóra lép,
akkor a hajó azonnal elhagyja a kikötőt,
és új hajó érkezik (lásd “Egy új hajó“, a
8. oldalon). Ha az értékjelző már
balszélső, “2“es zászlón áll, akkor csak
jobbra lehet vele lépni.

Hivatal
A játékos azonnal szállíthat 1 olyan árut,
amire igény van a hajón. A játékos
pontosan 2 győzelmi pontot kap érte
(függetlenül attól, hogy az értékjelző
melyik zászlón áll). A játékos fát nem
szállíthat.
Ezt követően be kell állítani a kereslet
új értékét a megfelelő kocka értékét
1- gyel csökkentve.

Újságkiadó
A játékos azonnal kap 1 pesot.
A játékos ezenkívül még egy általa
választott kubai lapkát is megfordíthat,
és így azt inaktívvá teszi.
Ha egy későbbi körben az autó ehhez a
kubaihoz lépne, akkor sem a kubait,
sem egy épület funkcióját nem lehet
használni.
Azonban az inaktív kubai “csillag“
mezőjét át lehet lépni az autóval a
szokásos szabályoknak megfelelően, a
megfelelő mennyiségű peso
befizetésével.
Amint az autó áthalad az inaktív
kubain, a lapkát újra vissza kell
fordítani a képes oldalával fölfelé.

Az épületek
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A játék vége
A játék közvetlenül a 7. hajó távozása után ér véget.
Minden játékos eltávolítja a paravánját, és átkonvertálja a megmaradt áruit (a fát is beleértve)
győzelmi pontokra: a játékosok 1 győzelmi pontot kapnak minden 3 áruért amit visszatesznek a
talonba. A pénz nem ér semennyi győzelmi pontot. A játékosok megszámolják a győzelmi
pontjelzőiket. Aki a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte össze, az a győztes.
Holtverseny esetén az nyer közülük, akinek a legtöbb áruja maradt.
Ha még mindig döntetlen, akkor az nyer, akinek a több pénze maradt.

A hajó azonnal elhagyja a kikötőt ha:
1. a kereslet teljesen megszűnt (minden kocka “0“t mutat) VAGY
2. az értékjelző a kockás zászlóra lép.

Egy új hajó érkezik a kikötőbe. Ezért a hajójelző 1 mezőt jobbra lép
a hajósávon.

Amikor új hajó érkezik a kikötőbe, az értékjelzőt automatikusan a
“2”-es zászlóra kell léptetni.

Egy új hajó

Az új hajó igényeit az a játékos határozza meg, aki az előző hajó távozását kiváltotta. A helyzettől
függően ez a játékos az lehet, aki:
 1. a kikötőbe autózott és kiváltotta a szállítási fordulót,
 2. az értékjelzőt a kockás zászlóra lépteti azzal, hogy átlépi a kikötőt az autóval vagy a
     Kikötőmester hivatalát használja,
 3. semlegesítette a hajó összes igényét a Vámhivatal használatával,
 4. kielégíti a végső igényeket a hajón a Hivatal használatával.

A játékos az új igényeket a köre végén határozza meg elvéve az 5 kockát és dobva velük. Majd
kiválaszt az 5 kockából 4-et, amiket a dobásnak megfelelően tesz le a nagy hajó 4 kockamezőjére.
A megmaradt kockát (erre az árura nincs igény) a játéktábla mellé teszi.

Különleges helyzet 1: Abban az esetben, ha a játékos kizárólag nullát dob, vagy úgy dönt, hogy 4 nulla értékű
gurítás eredményét helyezi a hajóra, mozdítsa el a hajójelzőt, a hajósávon, egy mezővel jobbra.
Ekkor, minden kockával újra gurítva, a játékos meghatározza a következő hajó szállítmányára vonatkozó
igényt is.

Különleges helyzet 2:  A játékosnak, először teljesen be kell fejeznie a fordulóját (ahogyan azt korábban is
tette; megállva egy kubai és egy épület előtt), abban az esetben, ha az autót és a kikötőt kihagyva, az értékjelzőt
a kockás zászlóhoz mozgatja. Ezután újra gurít a kockákkal, az új hajóért. Mivel azonban egyetlen hajó sincs
a kikötőben, a játékos fordulójában, nem (feltétlenül) használhatja sem a Vámhivatal, sem a Hivatal, sem
pedig a Kikötőmesteri hivatal funkcióit.
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