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É G K U F Á R O K  
Kereskedös-intrikus játék az éghajók korából

 

Gioacchino Prest igiacomo

Az éghajók korának hajnala óta pénzéhes kufárok küzdenek 
   egymással a legjövedelmezöbb kereskedelmi útvonalakért. 
  Hogy elkerüljék a vérontást, megalakították az Égcéhet. 
De csak idö kérdése volt, és a leghatalmasabb égkufárok már 
               az Égcéh feletti uralomért viaskodtak.

     Felhöbányászat, tárgyalások, kalózkodás, feketepiac... 
melyik úton próbálod meg az uralmad alá hajtani az eget?

    HONKONG
    Dust Games Limited

   ROSEVILLE
      Fantasy Flight Games

MMXII
Az Égcéh ajánlásával
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ÉGKUFÁROK és
SZÉLKALÓZOK

  

Habár mainapság még a müveletlen bugrisok sem kapják fel a fejüket, mikor egy kecses éghajó 
keresztülvitorlázik a légen, csak néhány éve annak, hogy Vance Drillby csodás felfedezése 
lehetövé tette a levegönél könnyebb hajók építését. S bár katonai alkalmazása kézenfekvö, mégis a 
kereskedök csaptak le leginkább e lenyügözö új technológiára.

A Drillby-expedíció és az emelögáz felfedezése 
Vance Drillby egy gazdag gyáriparos örökösnöjének és egy kurtanemesnek a törvénytelen fia volt. 
Véghetetlen kalandvágytól és kiváncsiságtól hajtva az ifjú kihajózott, hogy elsöként érje el a Déli-
sarkot. Ám a déltengerek barátságtalan vidék, és Drillby hajóját csapdába ejtette a jég; már a 
fél legénységet elvitte a fagy és az éhség, mire  felcsillant a menekülés reménye.

A jég egy rianásából ugyanis különös gáz tört fel, belékapva a hideg miatt kifeszített ponyvákba. 
Drillby azonmód parancsot adott, hogy a vitorlákból hirtelen eszkábál janak egy léghajót, és azt 
megtöltötték ezzel az “emelögázzal”. Pár óra, és hajójuk már a jégmezö fölött lebegett.

Az elsö éghajók még a szelek játékszerei voltak, azonban a zseniális Reginald Haversham kifej-
lesztette a “légcsavart”, amely képes meghajtani az éghajót, méghozzá tetszöleges irányba - ha van 
elég üzemanyaga.

Végül a sörfözö és kémikus, Korbinian Machtsfeld  von Neustadt találmánya végleg legyözte 
a gravitációt, és azóta számolhatjuk a Repülés Korát.
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                Von Neustadt és a flogiszton

Az elsö égkufárok és az Égcéh megalapítása

A felfedezések kihatottak a gazdaságra és a politikai rendszerre is, valamint elhozták a tudo-
mány és fejlödés korát. Ahogy új utak nyíltak a gazdagsághoz, minden tudományos elképze-
lés számíthatott támogatókra, így ütötte egy jelentös summa a mizantróp Korbinian Machts-
feld von Neustadt kezét is.

Von Neustadt saját tervezésü rézedényeiben különféle párlatokat vegyített össze annak remé-
nyében, hogy rálel a tökéletes barnasör receptjére. Gondolatai leendö sörmonopóliuma körül
forogtak, így nem számított arra, amit sikerült elöállítania: egy lágy fénnyel izzó, szellem-
szerü olajféleségre. Nem volt ez más, mint megtisztított flogiszton - az az anyag, amely révén 
a hö, az elektromosság és az energia áramlik a dolgok között. Egyszóval von Neustadt felfe-
dezte a tökéletes üzemanyagot, a tiszta, folyékony energiát.

A dúsgazdag iparbárók azonnal lecsaptak a felfedezésre, és hamarosan a “Machtsfeld 
Fözde” lett a gyorsan gyarapadó repülö flották kedvenc beszerzöhelye. Többé már nem voltak
a szelek rabszolgái - megszülettek a valódi éghajók.

A Drillby-expediciót követö egy évtizeden belül a tengeri kereskedelem helyét átvette az égi.

Kezdetben csak a milliomosok engedhették meg maguknak az éghajók építését, azonban Marie-
Luise de Montaigne felfedezése, a szintetikus emelögáz minden vagyonos ember elött megnyi-
totta az utat. Pár év, és megjelentek a független kereskedök, az úgynevezett égkufárok, és ezek
a bátor és ravasz nök és férfiak folytatták le az égi kereskedelem zömét.

Egy égkufár lehetöségeinek csak a csillagos ég szabott határt - de mindennek megvan a maga
 ára. A vetélkedés egyre csak nött és mind vadabb lett, az égkufárok hamarosan felfegyverezték
 hajóikat és összecsaptak a kereskedelmi utak birtoklásáért. Az eröszak lassan már a kereskedel-
 met magát is hátráltatta, így az uralkodók és a leghatalmasabb égkufárok is úgy gondolták, ez
 így nem mehet tovább.

A két csoport tárgyalásaiból megszületett az az irányító testület, ami felügyeli az összes égkufárt
- az Égcéh. Akik megtagadták a belépést, üldözött bünözökké lettek. Akik viszont beléptek,
használhatták a céh légifolyosóit, a céh mindenütt elfogadott pénzért (a céhpetákot), és a céh
minden nagyobb városban megtalálható dokkjait és mühelyeit. Idövel az Égcéh olyan hatal-
masra nött, hogy a vezetöi immár befolyásolni tudták a piacokat és az árakat.
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Az Égcéh talán legcsodálatosabb müve a mesés Ikerváros megalapítása. A legjobb földi és égi
technológiákat ötvözö Ikerváros egyszerre az Égcéh központja és a világ legföbb kereskedelmi köz-
pontja. Mindenhonnét sereglenek ide a kereskedök, hogy piacra dobhassák áruikat. “Ha valamit
érdemes megvenni, azt Ikervárosban érdemes megvenni” - ez a város nemhivatalos mottója.

Mint minden jeles felfedezésnek, az éghajókénak is megvan a maga hátulütöje. A Machtsfeld
Fözde kínálta olcsó üzemanyagnak senki sem bírt ellenállni, és pár évtizeden belül minden régi
energiaforrást (mint az olaj vagy a szén) lecseréltek rá. A gazdagok saját Machtsfeld-boj-
lert szereltettek fel, a szegénynegyedekben a kormányzatok közösségi bojlereket állíttattak fel.

Ám az Anyatermészet mindezt nem nézte jó szemmel. A flogiszton folyékonnyá tétele nem
tiszta folyamat, hátramarad valamiféle zöld, olajos maradék, elöbb-utóbb eltömítve a bojlert. Ezt 
a mérgezö mellékterméket szokás “nyálkaként” emlegetni.

A probléma a nyálkával, hogy ha a flogiszton tiszta, folyékony energia, a nyálka maga a 
 folyékony mocsok. Semmilyen eljárással nem tisztítható meg. A kezdetekben még könnyen
eldugták a nyálkát, ám a technológia elterjedésével a nyálkatermelés kezelhetetlenné vált.

Miután a világ mezögazdasági központjában a termést tönkretette a véletlenül kiömlö nyálka,
nyilvánvalóvá vált, hogy nem megoldás a nyálka tavakba, folyókba, tengerekbe öntése. Jobb
megoldást kellett találni - és gyorsan. Ekkor lépett színre Giovanni degli Lordosso, a földrajz-
tudós. Bebizonyította, hogy az intenzív geokémiai reakciók, amelyek a földfelszín alatt, az izzó 
magmában zajlanak, képesek elpusztítani a nyálkát. Az Égcéh azonnal lecsapott a lehetöségre,
felajánlva, hogy megfelelö fizetségért az égkufárok a vulkánokba dobják a nyálkát. Na persze, ki 
tartja vissza a nyálkával telitömött éghajó tulajdonosát attól, hogy a városon kívül azonmód meg-
szabaduljon undorító és kevéssé jövedelmezö rakományától?

Nem minden éghajótulajdonost tölt el örömmel az Égcéh hatalma, söt nem mindenkit elégít ki 
az, hogy árukat szállítson egyik városból a másikba. Egyes független égjárók úgy gondolták, 
inkább a kockázatosabb, de jövedelmezöbb ösi mesterséget folytatják - a kalózkodást.

A szélkalózok mindenütt zaklatják a tisztességes égkufárokat, figyelmeztetés nélkül támadnak,
elrabolják a rakományt, lángba borítva az éghajókat, ha a legénység nem adja meg magát.

                       A nyálka problémája

                           A szélkalózok
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Az Égcéh a fenyegetésre az országokkal szövetkezve válaszolt, fellállítva az Égörséget. A
leggyorsabb éghajókkal és legmodernebb fegyverzettel felszerelt Égörség védelmezi az égi keres-
kedelmi utakat, fenntartva a rendet és a törvényt a felhök között.

A légadmirális vezette Égörség sikeresnek bizonyult, és Ikerváros börtönei hamar megteltek
az elfogott szélkalózokkal. A túlélök búvóhelyeikre húzódtak vissza, távol a civilizációtól, kívül 
az Égörség hatótávolságán.

Még a hírhedt szélkalózok között is hírhedt volt Vologyimir Blutovics Mekokov, a vérszomjas
kalóz és a zseniális feltaláló. A szélkalózok közül egyedül ö ismerte fel a szervezetbe tömörülés
elönyeit. Csatahajójával, a Sárkányfoggal sorra felkereste a többi szélkalózt, átnyújtva az
ultimátumát: vagy csatlakoznak hozzá, vagy láthatják, hogyan ég el az éghajójuk.

Az elsök még elutasították, de utána a többieknek már több józan eszük volt. Mekokov, aki
most a Szélkalózok Királyának nevezteti magát, a kalózok búvóhelyeit megerödíttette; 
ezekböl a kalózfészkekböl rontanak rá a békés utazókra a szélkalózok sebes éghajói.

Mekokovnak sikerült “megmentenie” egy csapat vegyészt, akiknek kísérleti éghajója hajótörést
szenvedett egy hegycsúcson. Újfajta finomítási módszeren dolgoztak, hogy a flogisztonnal ne
termelödjön nyálka. A kalózkirály “vendégeiként” már az ö pénzén folytatták kutatásaikat.

Noha nem sikerült nyálka nélkül flogisztont elöállítaniuk, kísérleteiket Mekokov szempont-
 jából siker koronozta: feltalálták a grogot. A grog alkoholra hajazó hatású ital, ami hamar
kedveltté lett a szélkalózok között. Az csak utóbb derült ki, hogy a lötty különféle - és gyakorta
kedvezö - hatással van az emberi testre. Amint ez köztudottá lett, a kereslet óriásivá nött.

Sajnos (bár a gyártók szerencséjére) a fel nem használt grog hamar elpárolog, így a 
kereslet folyamatos. Napok alatt kialakult a grog illegális piaca, hiába az Égcéh minden
igyekezete a grog kriminalizálására. A szélkalózokban most méltó ellenfelére talált az Égcéh.

                    A feketepiac és a grog
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                             A jelen

Látva, hogy nem igazán képesek erövel legyürni a szélkalózokat, vagy csak rendkívüli költséggel
és eröfeszítéssel, az Égcéh vezetöi más megoldást kerestek. Titokban tárgyaltak a kalózkirállyal,
meghatározva a grog “árnyékkereskedelmének” kereteit. Ez a feketepiac hamar riválisává lett
a valódinak. A törvényen kívüli kalózok könnyedén elö tudják állítani a grogot, és az égkufárok
hatalmas nyereségre tehetnek szert, ha a kalózkirállyal üzletelnek - mindaddig, amíg az Ég-
örség le nem csap rájuk!

Nem sok minden változott az utóbbi idöben. Az égkufárok (az Égcéh tagjai) a városok 
között hajóznak, vásárolnak és eladnak. Az árakat jórészt a titkos Céhtanács szabja meg,
saját rejtett céljaik szerint emelve és csökkentve azokat.

A szélkalózok és az Égcéh furcsa szövetsége egyelöre kitart. A kalózok biztosítják a folyamatos
grogellátást, az Égcéh pedig új tagjait jórészt a volt szélkalózok közül toborozza. Igazából 
kevés választja el az égkufárt a szélkalóztól, inkább csak a pillanatnyi lehetöségeken és alkalma-
kon múlik, ki éppen melyik...

A kor az anyagi gyarapodás és a viszonylagos béke ideje, ahol minden égkufár arra törekszik,
hogy bejusson az Égcéh vezetöi közé. Legyen bár becsületes kereskedö vagy kegyetlen kalóz, 
minden kapitány arról álmodik, hogy ö lesz majd a következö Céhmester.
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    A JÁTÉK CÉLJA
A Égkufárokban két-öt játékos küzd azért, hogy ő legyen az Égcéh vezetője. Minden játékos
egy üres éghajóval indul: legénységet kell toboroznia, kereskednie kell, kalózokkal verekednie,
a piacot manipulálnia - mindezt azért, hogy elegendő befolyást gyűjtsön az Égcéhben.

    A TARTOZÉKOK
 
5 műanyag bábu (az égkufárok)  a kezdőjátékos kártyája
5 éghajólap    6 bűnözőjelző
1 piactábla    5-5 műanyag befolyás- és �ogisztonjelző
1 befolyástábla     (a játékosok színeiben)
14 éghexa    100 céhpeták (CP), 5 különféle név-
      2 hiperzefír     értékben:

     80 áruhordó (7 színben)
     20 nyálkahordó
31 szélkártya    5 árcsúszka
29 legénységkártya   15 hatoldalú dobókocka (a játékosok
16 sérüléskártya     színeiben)
5 raktérkártya

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TARTOZÉKOK RÉSZLETESEN
Az égkufárok bábui
Ezek jelölik az égkufárokat, illetve azt, hogy az
éghajók éppen hol tartózkodnak a játéktáblán.
A bábu talapzatának színe megegyezik a játékos,
illetve az éghajó színével.

Az éghajólapok
Ezek jelképezik az égkufárok éghajóit.
Minden lapon látható hat hely áruknak
és legénységnek, valamint megtalálható
rajta a �ogisztonsáv az üzemanyag 
mennyiségének számontartására.

2 égmező
25 egypetákos (1 CP)

25 ötpetákos (5 CP)
25 tízpetákos (10 CP)
15 ötvenpetákos (50 CP)

10 százpetákos (100 CP)

6 város
1 szélkalóztanya
1 Ikerváros
1 �ogisztongejzír
1 tűzhányó
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Ezen a táblán követhető az árak változásait.

Ezek alkotják a játéktáblát, ezeket a helyszíneket keresik fel 
az éghajók.

Szélkártyák
Ezek különféle eseményeket jelképeznek, amelyek segíthetik
vagy gátolhatják az égkufárokat.  

Legénységkártyák
Ők a felfogadható legénység. Mindegyiknek van valami

Sérüléskártyák
Ezek a kártyák az éghajókat ért különféle sérüléseket jelké-
pezik.

Raktérkártyák
Ezekkel a kártyákkal megnövelhető az éghajók befogadókapacitása.

Piactábla

Befolyástábla

Éghexák

A kezdőjátékos kártyája
 Ez a kártya azt jelöli, hogy ki a kezdőjátékos.

speciális képessége, amely kihathat a harcra, a kereskedelemre 
vagy a mozgásra.

Ezen a táblán kell számon tartani, hogy ki mennyi 
befolyást gyűjtött a játék során.
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Bűnözőjelzők
Ezek azokat az égkufárokat jelölik, akik megszegték a tör-
vényeket, és ezért a hatóságok üldözik őket.

Ezeket az érméket használják az égkufárok.

 

Céhpetákok

Áruhordók

Nyálkahordók

Árcsúszkák

Befolyás- és �ogisztonjelzők

Dobókockák

Egy hordó 10 tonna árut jelöl. Az égkufárok hétféle áruval kereskednek:

A �ogiszton melléktermékét, a “nyálkát” tárolják ezekben a hordókban.

Ezekkel jelzik az áruk (és a nyálka) árát a piac-
táblán.

Ezekkel a jelzőkkel tartható számon a befolyástáblán, hogy mennyi befo-
lyást gyűjtöttek az égkufárok, illetve az éghajólapotokon az, hogy mennyi 
�ogiszton van a tartályokban.

Harcban használatosak, az árak
meghatározásánál, valamint számos 
véletlen eseménynél.

10 V-ös típusú áru     10 VI-os típusú áru      10 csempészáru
  fűszerek                       drágakövek                       grog

10 I-es típusú áru       20 II-es típusú áru     10 III-as típusú áru   10 IV-es típusú áru
   ásványok                       élelmiszer                       szövet                             bor



          A JÁTÉK CÉLJA 

ELŐKÉSZÜLETEK
Az előkészületek során ezeket a lépéseket kell végrehajtani:

 1) A játéktábla elkészítése: Képpel lefelé meg kell keverni a 14 éghexát, majd (még mindig
képpel lefelé) ki kell osztani azokat egyenlően a játékosok között - bár lesz olyan, akinek
több jut, mint másoknak. 

Aki megkapta a tűzhányót, az kirakja azt képpel felfelé az asztal közepére. Ő lesz a kez-
dőjátékos, elvéve a kezdőjátékos kártyáját. Ezután sorban, kezdve bal oldali szomszédjá-
val mindenki kirak egy éghexát képpel felfelé úgy, hogy az legalább egy már lerakott 
éghexával érintkezzen.

Minden hexa három oldalán vörös vagy barna nyíl látható. A hexákat úgy kell lerakni,
hogy az érintkezésnél nyilak legyenek, méghozzá egy vörös és egy barna (vagyis nem
lehet egymással szemben sem két vörös, sem két barna nyíl). 

     Az éghexák lerakása

Fontos: A tűzhányó mellé nem rakható le hiperzefír, valamint a két hiperzefír
között legalább öt hexának kell lennie (l. még a 13. oldalon az ábrát).
A játékosok addig rakják ki egyesével éghexáikat, míg az összes éghexa fel nem került 
a játéktérre. Ha valaki nem tud szabályosan éghexát lerakni, az most kimarad, a bal 
oldali szomszédja rak le hexát. Miután mind a 14 éghexa felkerült az asztalra, a játék-
tábla elkészült.

 
2) A játéktér előkészítése: A játéktábla köré le kell rakni ezeket a tartozékokat:

 · a legénységkártyákat (képpel felfelé, fajták szerint csoportosítva)
· a piactáblát és a befolyástáblát
· az áru- és nyálkahordókat (színek szerint csoportosítva)
· az érméket (névérték szerint csoportosítva)
· a bűnözőjelzőket

 
 

 

 

Az győz, akinek a legtöbb befolyása van. Befolyáshoz céhpetákok elköltésével lehet jutni,
céhpetákokhoz pedig áruk vásárlásával és eladásával.

helytelen
lerakás

helyes lerakás



 3) A piactábla előkészítése: Be kell állítani a nyítóárakat, felrakva az árcsúszkákat saját

4) A szélpakli megalkotása: Ki kell keresni a Kufárnap kártyáját, majd a többit képpel

5) A sérüléspakli megalkotása: Képpel lefelé meg kell keverni a sérüléskártyákat.

6) Az égkufárok kiválasztása: Mindenki választ magának egy éghajót, és kap hozzá:

7) A kincstárnok kiválasztása: A játékosok választanak egy kincstárnokot, ő felügyeli

8) A kezdőváros kijelölése: Mindenki dob egy kockával, és bábuját a megfelelő város

 

 

 

soruk bal szélső mezőjére (a törvényes piacon, a nyálkapiacon és a feketepiacon egy-
aránt).

lefelé meg kell keverni - ez lesz a szélpakli. Végül ennek közepére be kell rakni a
Kufárnapot.

 · égkufárja bábuját saját színében
 · 3 dobókockát saját színében
 · 20 céhpetákot
 · egy égmatrózt (legénységkártya), lerakva éghajója 4-es, 5-ös vagy 6-os helyére
 · egy �ogisztonjelzőt �ogisztonsávja 10-es mezőjére és egy befolyásjelzőt a
      befolyástábla 0-s mezőjére

majd a kincstár és a játékosok közötti ügyleteket, valamint ő osztja majd a hordókat,
a legénységkártyákat és a céhpetákokat.

hexájára helyezi. Például Ketto von Perux báró 6-ost dob, így bábuját a 6-os város hexá-
jára rakja.

 

 

 

 

 

Fontos: A játékosok elrejthetik egymás elől céhpetákjaikat.

 

Fontos: A kincstárosnak saját vagyonát külön kell kezelnie a kincstártól.

 

Fontos: Egy városhexán bárhány bábu lehet.

          Az éghajók

Minden éghajón hat hely (raktér) van, ahová áruhordó, nyálkahordó vagy legénységkártya 
rakható. A �ogisztonsávon a tartályokban lévő �ogiszton mennyisége tartandó számon.

helyek (árunak,
legénységnek)

�ogisztonsáv



A játéktér az előkészületek végén

 1) játéktábla   6) befolyástábla
2) legénységkártyák  7) bűnözőjelzők
3) szélpakli   8) áru- és nyálkahordók
4) piactábla   9) céhpetákok
5) sérüléspakli

 

 

 

 

 

 

 

 



 A FORDULÓ
A játék fordulókból áll. A forduló során minden játékosra egyszer kerül sor, akkor ő az aktív
játékos. A játékosok az óramutató járása szerinti sorrendben követik egymást. Minden forduló
végén Céhtanácsra kerül sor az összes játékos részvételével. A fordulót mindig az a játékos kezdi,
akinél ott van a kezdőjátékos kártyája.
Minden játékos köre négy fázisból áll, és a fázisok ebben a sorrendben követik egymást:

Egy játékosnak a 2-4. fázisára összesen két perce van (stopper, homokóra is használható az idő
mérésére). Amikor egy játékos befejezi a körét - vagy kifut az időből -, bal oldali szomszédján a
sor.

Miután már mindenki sorra került, Céhtanácsra kerül sor (l. a 24. oldalon). A Céhtanács befe-
jeztével a kezdőjátékos átadja kártyáját bal oldali szomszédjának, aki új kezdőjátékosnak meg-
kezdi a következő fordulót.

E fázisban az aktív játékos felcsapja a szélpakli legfelső lapját, majd
felolvassa e kártya szövegét. Miután végrehajtotta a kártya utasítá-
sait, a lapot képpel felfelé a dobott szélkártyákhoz rakja.

Néhány szélkártya bal felső sarkában harci módosító látható. Ez akkor
használatos, ha a szélkártya megtámadja az égkufárt (l. a 21. olda-
lon).

E fázisban az aktív játékos éghajójával legfeljebb öt hexányit mozoghat. Ekkor aszerint kell csök-
kentenie �ogisztontartalékát, ahány hexát mozog - l. a táblázatot a következő oldalon.

 1. fázis: Mit hoz a szél?
2. fázis: Mozgás
3. fázis: Kihajigálás
4. fázis: Akció - egy akció az alábbiak közül:
 · kereskedés
 · ásványgyűjtés
 · felhőbányászat
 · éghajó megtámadása

 

 

 

 

 

 

 

        1. fázis: Mit hoz a szél?

Fontos: E fázis után a játékosnak a 2-4. fázisra összesen két perce van!

        
       2. fázis: Mozgás



 
 Mozgásnál a játékos az alábbi lépéseket hajtja végre:

Szükséges, hogy a játékos rendelkezzen elegendő �ogisz-
tonnal - ha valakinek teljesen üresek a tartályai, egyálta-
lán nem mozoghat (előbb �ogisztont kell vennie vagy 
bányásznia).

Az aktív játékos dönthet úgy is, hogy nem mozog.

A hiperzefírek gyors mozgást tesznek lehetővé. Ha egy éghajó egy hiperzefírre lép, onnét
átugorhat a másik hiperzefírre. Az ugrás után folytathatja a mozgását; az ugrással “kiha-
gyott” hexákért nem kell �ogisztont használnia, az ugrás egyetlen hexányinak számít (l. 
a példát alant).

1) A távolság bejelentése: A játékos bejelenti, hogy
    hány hexát mozog.
2) A �ogiszton elhasználása: A játékos aszerint, 
    hány hexát mozog, �ogisztont költ tartalékából -
    hogy pontosan mennyit, az a jobb oldalon látható
    táblázatról olvasható le, a játékos eszerint helyezi
    át jelzőjét �ogisztonsávján.
3) A bábu mozgatása: A játékos áthelyezeti bábu-
    ját annyi hexányira, amennyit az 1. lépésnél be-
    jelentett.

 

 

Példa: Ping Csan tartályaiban nyolc egység �ogiszton van. Négy hexányit mozog, ami öt egység �ogisz-
tonba kerül. Mielőtt mozogna, �ogisztonsávján a jelzőt a 3-as mezőre rakja át.

         Hiperzefírek

Példa: Arnaud de Rodellec őrgróf körét egy városnál kezdi. Bejelenti, hogy három hexát fog mozogni,
majd elhasznál három egység �ogisztont. Először átmozog a szomszédos hiperzefírre, onnét átugrik a
másik hiperzefírre, végül átmozog egy azzal szomszédos városra.

MOZGÁS    ELHASZNÁLT
 (HEXA)       FLOGISZTON

Flogisztontáblázat



a bölcs
Abacuc Mangold

                   3. fázis: Kihajigálás 
E fázisban az aktív játékos éghajójából bárhány hordót (árut, nyálkát, grogot) kihajíthat,
helycsinálás céljából. Legénységkártyákat is eldobhat. Az eldobott hordók és kártyák vissza-
kerülnek a kincstárba, de a játékos nem kap értük egy (céh)petákot sem.

Vigyázat! Ha a játékos városban hajít ki egy vagy több hordó nyálkát, bűnözővé lesz - kap egy 
bűnözőjelzőt!

         4. fázis: Akció 
E fázisban az aktív játékos végrehajt egy akciót az alábbiak közül:
 · kereskedelem (csak városban)
 · ásványgyűjtés
 · felhőbányászat
 · éghajó megtámadása

 

 

 

 

Kereskedelem
Ha a játékos bábuja éppen egy város hexáján van (akár most mozgott ide, akár korábban), a 
játékos az alábbiak közül bárhányat végrehajthat - tetszőleges sorrendben, és mindet akát több-
ször is:
 · áru vásárlása/eladása
 · �ogiszton vásárlása/eladása
 · legénység felfogadása/elbocsátása
 · nyálka behajózása
 · a rakomány elrendezése
 · sérülések kijavíttatása
 · a raktér bővítése

Minden város egyféle árut exportál. A város hexáján látható, milyen típusú áru kapható az
adott városban - például egy I-es városban csak I-es típusú áru kapható.

A vásárláshoz szükséges, hogy az aktív játékos bábuja a város hexáján legyen. Ekkor a játékos
annyi céhpetákot �zet, amennyi az adott típusú áru akutális értéke - ezt a csúszka helyzete mutatja
a piactáblán. Ez egy hordónyi áru ára - de a játékos annyi hordónyit vehet, amennyit csak ki tud
�zetni és hajójában el tud helyezni. A játékos a megvásárolt hordókat elveszi a kincstárból, lerak-
va azokat éghajója raktereire. A hordókért beadott céhpetákjait a kincstárba rakja.

 

 

 

 

 

 

 

Áru vásárlása

 



Példa: A II-es típusú árú sorában a csúszka a második mezőn van, így egy hordó élelmiszerért 4
céhpetákot kell �zetni.

Az áru elhelyezése az éghajóban

Áru eladása

Egy raktérben egy vagy két áruhordó helyezhető el; ha két áruhordó van egy raktérben, a két
árunak ugyanolyan típusúnak kell lennie. Másszóval egy raktérben nem lehet két különböző
színű áruhordó. Az áruhordókat úgy kell elhelyezni, hogy azokat a többi játékos is lássa.

Ha az aktív játékos bábuja egy városon van, elhadhatja a hajóján tárolt árukat. Minden ela-
dott hordóért annyi céhpetákot kap, amennyi az adott típusú áru aktuális értéke (a piactáblán
a csúszka helyzete mutatja). A városban bármilyen áru eladható, kivéve az, amit a város expor-
tál - például egy III-as városban nem adható el III-as típusú áru. Az eladott áruhordók vissza-
kerülnek a kincstárba, ahonnét a játékos megkapja céhpetákjait. 

Fontos: Ha a kincstárból kifogynak az áruhordók, az adott típusú áruból addig nem lehet vásárolni, amíg vala-
hogyan vissza nem kerülnek hordók a készletbe (ez a grogra is igaz).

Grog vásárlása és eladása
A legnagyobb pro�ttal az illegális grog (a �o-
giszton�nomítás enyhén mérgező, bioaktív
mellékterméke) kereskedelme kecsegtet, de 
ennek a legnagyobb a kockázata is. Grog csak
a szélkalóztanyán vásárolható, az akutális árat
a piactáblán a megfelelő csúszka helyzete mu-
tatja. Grog bármelyik városban eladható az
aktuális áron.

Az aktív játékos bármelyik városban (ideértve az Ikervárost és a szélkalóztanyát is) vásárolhat
�ogisztont, egységenként 1 céhpetákért. Egy éghajó tartályaiba 10 egység �ogiszton fér. Ugyan-
csak bármelyik városban az aktív játékos eladhat �ogisztont a kincstárnak, megintcsak egységen-
ként 1 céhpetákért.

 

Vigyázat! Egyes szélkártyák azonnal megtámadják azt az égkufárt,
aki grogot csempész!

 

Flogiszton vásárlása és eladása



Legénység felfogadása és elbocsátása 
Az aktív játékos bármelyik városban felfogadhat legénységet (egyet vagy többet). Csak a kincstárban
lévő legénységkártyák fogadhatók fel. A felfogadás költsége mindig az adott kártya jobb alsó sarkában
látható. A felfogadott kártyát le kell rakni az éghajó egyik helyére (rakterére). Minden legénységkár-
tya bal felső sarkában látható, hogy mely rakterekre rakható csak le. Egy helyen csak egy legénység-
kártya lehet, és az olyan raktérben, ahol legénységkártya van, nem tárolható sem áru, sem nyálka.

Emellett az aktív játékos a legénység bárhány tagját elbocsáthatja, visszarakva kártyájukat a kincs-
tárba. Ilyenkor a játékos megkapja a kincstárból a kártya felfogadási költségének a felét. Amikor
bármilyen okból egy legénységkártya egy éghajóról visszakerül a kincstárba, az a legénységkártya 
újra felfogadhatóvá válik.

A városok hatalmas mennyiségű �ogisztont használnak el, így rentegeg nyálka termelődik. A nyálka
elszállítása biztos jövedelemmel kecsegtető vállalkozás, noha nem teljesen veszélytelen.

Az aktív játékos bármelyik városban megtöltheti nyálkával raktereit. Egy raktérben egy vagy két 
hordónyi nyálka tárolható, és az ilyen raktérben nem lehet áruhordó. Amikor egy játékos behajóz
egy hordónyi nyálkát, azonnal annyi céhpetákot kap a kincstárból, amennyi a nyálka aktuális piaci
értéke - ezt a nyálka csúszkája mutatja a piactáblán.

A játékosok saját körükben, a kihajigálási fázisban bármelyik hexán kiszórhatják éghajójukból az
undorító nyálkát (l. a 16. oldalon). A nyálkát nem lehet eladni.

Példa: Az égmatróz kártyájának bal felső sarkában a “4.5.6” látható, vagyis a kártya a 4-es, 5-ös
és 6-os helyre rakható csak le, az 1-es, 2-es és 3-as helyre nem.

Fontos: Minél több a legénység egy éghajón, annál kevesebb áru fér az éghajóba.

 

Nyálka behajózása

Példa: Skazzu Milingo herceg öt hordónyi nyálkát vitet fel hajójára. A piactáblán a nyálka csúsz-
kája a 2-es mezőn van éppen, így a herceg 10 céhpetákot kap a kincstárból.

Vigyázat! Aki városban hajigál ki nyálkát, azt bűnözővé nyilvánítják, kap egy
bűnözőjelzőt (l. a 23. oldalon).

Mérgezésveszély!
Egyes szélkártyák miatt megsérülhetnek az éghajók azon rakterei, 
amelyekben éppen nyálka van tárolva.



A rakomány elrendezése

Sérülések kijavíttatása

A raktér bővítése

Az aktív játékos átrendezheti, hogyan helyezi el éghajóján az áru- és nyálkahordókat, valamint a 
legénységkártyákat, betartva az ezekre vonatkozó szabályokat (pl. hogy egy raktérben legfeljebb két
hordó lehet, és csak azonos típusúak).

Az aktív játékos kijavíttathatja éghajója harc közben szerzett sérüléseit (l. a 21.
oldalon). Minden sérüléskártyáról leolvasható, mennyibe kerül a sérülés kijavít-
tatása. A javítás után a kártyát vissza kell keverni a sérüléspakliba.

Az aktív játékos a városban raktérkártyák vásárlásával kibővítheti raktereit. Egy raktérkártyán egy-
négy hordó tárolható, természetesen csak azonos típusúak. A bővítés költsége a lap jobb alsó sar-
kában látható.

Minden raktérkártya bal felső sarkáabn látható néhány szám, és a raktérkártyát az
 éghajó e helyeinek (raktereinek) valamelyikére kell lerakni. Egy rakteren csak egy
  raktérkártya lehet, és az ilyen rakteren nem lehet legénységkártya.

    A vásárlás mellett az aktív játékos el is adhat raktérkártyákat a városokban, visz-
     szarakva azokat a kincstárba. Ekkor a játékos visszakapja a raktérkártya költsé-
      gének a felét a kincstárból. Az éghajókról bármilyen okból a kincstárba vissza-
       kerülő raktérkártyák újra megvásárolhatók.

      ÁSVÁNYGYŰJTÉS

 

 Ha az aktív játékos bábuja egy városban van, dönthet úgy, hogy körében akciójaként ásványt gyűjt
 a város környékén. Ekkor a játékos dob két kockával és összeadja azok eredményét: legfeljebb
 ennyi ásványt (I-es típusú árut) berakodhat éghajójába - persze a rakterek kapacitása is határt
 szab. Az ásványokért nem kell �zetnie. A játékos a kincstárból elveszi az áruhordókat, lerakva
 azokat hajója raktereire. Ezeket az ásványokat utóbb pont ugyanúgy adhatja el, mintha vásárolta
 volna őket.

 Ha két dobás eredménye ugyanaz, a játékos drágaköveket is talált, így berakodhat az ásványok 
 mellett legfeljebb 1 hordónyi drágakövet (VI-os típusú áru) éghajójába.

 Példa: Abacuc Mangold ásványokat gyűjt, és két 4-est dob. Éghajójába legfeljebb 8 hordónyi ás-
 ványt, valamint 1 hordónyi drágakövet rakodhat be.

 

 



a fáradhatatlan

Ketto von  

Perux báró

FELHŐBÁNYÁSZAT

Ha az aktív játékos felhőbányászatot folytat, és bábuja a �ogisztongejzír
 hexáján van, valószínűleg több �ogisztonhoz jut. A játékos két kockával
  dob, és annyi egység �ogisztonnal növelheti meg a tartályaiban tárolt
   �ogiszton mennyiségét, amennyi a két dobás összege.

Valamennyi �ogiszton mindenütt található a természetben, az éghajók pedig fel vannak szerelve
speciális “akkumulátorokkal”, amelyek képesek a felhőkből kivonni és �nomítani a �ogisztont.
Az aktív játékos dönthet úgy, hogy körének akcióját felhőbányászatra fordítja, hogy így jusson
�ogisztonhoz. Ekkor a játékos dob egy kockával, és legfeljebb ennyi egység �ogisztont eltárolhat
éghajója tartályaiban (jobbra mozgatva jelzőjét a �ogisztonsávon). Flogisztont bármelyik hexán
lehet bányászni.

Ha egy hexán legalább két bábu van, az aktív játékos saját körének akciójaként megtámadhat egy
másik, ugyanitt lévő éghajót. Ha a játékos így dönt, először megpróbálhatja meggyőzni a megtá-
madott éghajó tulajdonosát, hogy az teljesítje a követeléseit. A játékos az alábbi erőforrások át-
adását követelheti, tetszőleges kombinációban:
 · céhpetákok   · nyálkahordók
 · legénységkártyák   · áruhordók

Ha a megtámadott játékos megtagadja a követelések teljesítését, harcra kerül sor (l. a 21. olda-
lon).

Minden harci kör végén a megtámadott játékos véget vethet a harcnak, ha teljesíti támadója
követeléseit. Ugyanakkor minden harci kör legelején, még a dobások előtt a támadó megváltoz-
tathatja - csökkentheti vagy növelheti - követelését.

Ha a megtámadott játékosnál nincs bűnözőjelző, a támadás kalózkodásnak számít; ha viszont
a megtámadott játékos bűnöző, és az éghajója megsemmisül a harcban, a támadó alkalmasint
begyűjtheti az érte járó fejpénzt (l. a 23. oldalon).

Vigyázat! Ha egy játékos kalózkodást követ el (mégha nem is került sor harcra), kap egy bűnöző-
jelzőt (l. a 23. oldalon).

Fontos: Miután az aktív játékos megtámadott egy másik éghajót, az időlimittel (2 perc) többé nem
kell foglalkozni.

ÉGHAJÓ MEGTÁMADÁSA 

 

 

 

 

.  

Flogisztongejzír bányászata



The indefatigab le

      HARC
Kétféleképpen kerülhet harcba egy játékos:

A harc körökből áll, és minden harci kör négy lépésből:

 · Szélkártya: Amikor az aktív játékos felfed egy szélkártyát, az megtámadhatja.
· Éghajó megtámdása: Ha az aktív játékos bábuja olyan hexán van, ahol van másik
 bábu, megtámadhatja a másik éghajót (l. 20. oldal). 

           A HARCI KÖR

 · A legénység harcba küldése: A támadó legénységkártyái közül kijelöl erre a fordulóra
 egyet. Ugyanígy tesz a védekező is. Akinek nincs legénységkártyája, nem jelöl
 ki senkit.
· Harci dobás: A támadó dob egy kockával - ez a harci dobás. Az eredményhez hozzá-
 adja az 1. lépés során kijelölt legénység harci módosítóját; az összeg lesz a 
 harci értéke. Ugyanígy jár el a védekező is.
· Sérülés: Amelyik félnek nagyobb a harci értéke, az sérülést okoz ellenfele éghajójá-
 ban (l. lentebb). Ha a két harci érték azonos, mindkét éghajó megsérül.
· Folytatás vagy visszavonulás: A támadónak el kell döntnie, hogy visszavonul-e, 
 vagy folytatja a harcot; az utóbbi esetben új harci kör kezdődik. A védekező
 nem vonulhat vissza - de ha másik éghajóval harcol, teljesítheti annak kö-
 veteléseit (l. a 20. oldalon).

 

 

 

SÉRÜLÉSEK
Mindig, amikor egy éghajó megsérül, tulajdonosa felhúzza a sérüléspakli legfelső lapját, megmutat-
va azt a többieknek. A kártya lehet:
 · Könnyű sérülés, ami 5 céhpetákért javítható majd ki.
 · Közepes sérülés, ami 10 céhpetákért javítható majd ki.
 · Súlyos sérülés, ami 15 céhpetákért javítható majd ki.

A játékos dob egy kockával, hogy kiderüljön, hol sérült meg éghajója, és a kártyát képpel felfelé a
kidobott eredmény szerinti rakterére rakja. Ha az már sérült volt, a kártya a következő (nagyobb 
szám) ép raktérre kerül; ha a 6-os raktér is sérült, a számolás az 1-essel folytatódik. Amikor egy
raktér megsérül, onnét minden árut, nyálkát és legénységet vissza kell rakni a kincstárba. A sérült
raktérre nem rakható le semmi, amíg a sérülést ki nem javítják (l. még a 19. oldalon). 

Egyes szélkártyák megtámadhatják az égkufárokat. Amikor egy szélkártya megtámad egy játékost,
a szélkártya számít támadónak, és a harcban az aktív játékos bal oldali szomszédja dob majd a 
szélkártya nevében.

A játékosokra támadó szélkártyák harci módosítója az adott kártya bal felső sarkában található, és
ezt a módosítót mindig hozzá kell adni a szélkártya dobásának eredményéhez.

 

 

 

              HARC SZÉLKÁRTYÁKKAL

Fontos: A szélkártyák nem vonulhatnak vissza, addig folytatják a harcot, amíg győznek, vagy amíg
nem éri őket egy sérülés, mert akkor megsemmisülnek.



PÉLDAHARC

Skazzu Milingo herceget, a kőrözött égkufárt elkapta az Égőrség. Skazzu herceg éghajóján szolgál
egy tüzér és egy tapasztalt égmatróz.

     1. Az Égőrség harci módosítója +3. Skazzu herceg úgy dönt, tapasztalt égmatrózával lő vissza,
 akinek harci módosítója +2.

     2. Az Égőrség a támadó, és Skazzu herceg bal oldali szomszédja dob helyette. Az eredmény 2.
 A harci módosítót hozzáadva megkapja az Égőrség harci értékét: 5. Utána a védekező 
 Skazzu herceg dob, az eredmény 1. Tapasztalt égmatrózának harci módosítójával is csak 3-as
 a harci értéke.

     3. Skazzu herceg elveszítette a harc
 első körét, éghajója megsérül. 
 Húzz egy sérüléskártyát és dob
 egy kockával. Az eredmény 6,
 a sérüléskártyát 6-os rakterére
 rakja. A találat miatt sajnos 
 meghalt tapasztalt égmatróza.

     4. A szélkártyák nem tudnak
 visszavonulni, így az Égőrség
 sem tud. Új harci körre kerül
 sor.

     1. Skazzu herceg bejelenti, hogy tüzére fog harcolni.
     2. Bal oldali szomszédja dob, az eredmény 5. Az Égőrség harci értéke így 8-as. Skazzu herceg
 is dob, az eredmény 6. Harci értéke 9-es: 6 a dobásból, 3 a tüzér harci módosítójából. 
 Azonban most azonnal vissza kell raknia tüzérét a kincstárba.
    3. Az Égőrség éghajója találatot kap és megsemmisül; Skazzu herceg győzött!

 

 

 

A harc második köre
 

 

 

A harc első köre



LEROBBANTVA AZ ÉGRŐL 
Az éghajók nagyon erősek, de azért megsemmisíthetők. Ha egy éghajónak mind a hat raktere sérült, az
éghajó megsemmisül. Ilyenkor e játékos köre azonnal véget ér (ha ő volt soron), és azonnal mindenét
vissza kell rakni a kincstárba, beleértve a bűnözőjelzőket és a szélkártyákat is.

Amikor ez a játékos újra sorra kerül, kap egy új, üres éghajót, mindazzal a kezdőfelszereléssel, amit 
az előkészületek során is megkapott (l. a 12. oldalon). Ezenkívül begyűjti a biztosításárt járó összeget,
vagy a többi égkufár adományát.

Amikor egy játékos éghajója megsemmisül, a biztosító �zet neki: a nála lévő készpénz felét (felfelé
kerekítve) visszakapja a kincstárból. Ha nem volt egy petákja sem, a biztosító nem �zet, azonban
minden játékostársától kap könyöradományként 10 céhpetákot (aki nem tudja a teljes adományt
ki�zetni, ahelyett a kincstár �zet).

Amikor egy játékos bűnt követ el, azonnal kap egy bűnözőjelzőt. A lehetséges bűncselekmények:
 · kalózkodás (l. a 20. oldalon);
 · nyálka kihajítása városban (l. a 16. oldalon);
 · a légadmirális (szélkártya) legyőzése.

Az az égkufár, akinél van legalább egy bűnözőjelző, kőrözött bűnöző-
nek számít. Ha egy játékosnak sikerül megsemmítenie egy bűnöző ég-
hajóját, azonnal begyűjti a kincstárból a bűnözőért járó fejpénzt, ami
50 céhpeták bűnözőjelzőnként. Azonban nem kap fejpénzt az a játé-
kos, aki maga is kőrözött bűnöző.

Kőrözött bűnöző éghajójának megtámadása (l. a 20. oldalon) nem
számít kalózkodásnak!

Fontos: Az eddig megszerzett befolyás nem vész el!

Biztosítás és adományok

A BŰNÖZŐJELZŐK

 

 

 
Fontos: Mindig látható, hogy kinél hány bűnözőjelző van. A bűnözőjelzők száma nem limitált,
ha kifogy a készlet, valamivel helyettesíteni kell.

BŰNÖZŐ ÉGKUFÁROK

Fontos: A játékosok a Kufárnapon megszabadulhatnak bűnözőjelzőiktől (l. a 29. oldalon). 



a kiváló

Arnaud de Rocellec

örgórf

A CÉHTANÁCS
Az Égcéh felügyelete alatt tartja a világ összes piacát, és legbefolyásosabb tagjai időről időre
a saját kényük-kedvük szerint alakítják az árakat.

Miután minden játékos befejezte a körét, Céhtanácsra kerül sor. Minden játékos részt vesz a
Céhtanácson.

A Céhtanács öt lépésben zajlik:
 1) Egyezkedések
 2) Befeketetés
 3) Túltermelés és hiány
 4) Befolyásvásárlás
 5) Az ülés vége

Két perc van arra, hogy a tanácson résztvevők egyezkedjenek egymással - érdemes valamiféle
stoppert, homokórát használni. Az egyezkedés eszerint zajlik:

 1) Minden játékos dob három saját kockájával, közszemlére téve az eredményt. A 
 befektetési fázis során e kockákkal lehet majd befolyásolni az árakat.

 2) A kezdőjátékos jelt ad, megkezdődik a két perces egyezkedési idő.
 3) A két perc során a játékosok egyezkedhetnek egymással, áruba bocsátva vagy elaján-
 dékozva kockáikat, vagy ígéretet téve azok adott célú felhasználására. A játékosok átad-
 hatnak egymásnak pénz, árukat és legénységkártyákat eközben. Egyszóval a játékosok-
 nak legjobb kufárképességeiket be kell vetniük a megfelelő kockák megszerzéséért.

A játékosok a megszerzett kockákat maguk elé kirakják.

Ha egy játékos három ugyanolyat dob - vagyis tercet -, a piactáblán az adott típusú áru csúszkáját
azonnal három mezővel előrébb kell helyezni. Ezután a játékos újra dob, és ez az új dobása lesz
az érvényes. Abban az esetben, ha megint tercet dob, az adott áru csúszkáját át kell helyezni és
megint újat kell dobnia - mindaddig, amíg végre sikerül nem tercet dobnia.

 

 

 

 

 

         1. lépés: Egyezkedések

 

 Fontos: Ha egy játékos jelzője a befolyástáblán már a sárga vagy a narancssárga részen
 van, egy illetve két kockájának eredményét dobás helyett meg is határozhatja (l. még a 28.
 oldalon). 

 

Tercek

Példa: Egy játékos dobása három 6-os. A VI-os típusú áru csúszkáját azonnal három mezővel 
előrébb kell helyezni. Ezután a játékos újra dob kockáival.



2. lépés: Befeketetések

Példa: Ketto von Perux báró előtt egy 1-es, egy 4-es és egy 5-ös kocka van. Ezeket az I-es, a IV-es és az
V-ös típusú áruhoz kell raknia, a negatív vagy a pozitív dobozokba, tetszése szerint.

 

 

 

Fontos: Azokat a kockákat, amiket nem lehet felrakni, el kell dobni (l. a 26. oldalon).

Fontos: Csak annyi mezőt kell mozgatni a csúszkát, amennyi a különbség. Nem szabad először annyit
mozgatni a csúszkát, ahány kocka van a negatív dobozban, utána meg annyit, amennyi a pozitívban
(vagy megfordítva)!

                          A PIACTÁBLA

A piactábla három részből áll. Felül van a legális piac (I-VI-os típusú áruk), alatta látható
az, hogy a városok mennyit �zetnek a nyálka eltüntetéséért. Végül legalul található a
feketepiac, ahol a grog aktuális ára látható.

Miután letelt az egyezkedésekre szánt két perc, nincs több tárgyalás egymással. Először a
kezdőjátékos, majd az óramutató járása szerinti sorban a többiek az összes náluk lévő koc-
kát felrakják a piactáblára. A kockákat alapvetően saját sorukba kell rakni, vagy a negatív,
vagy a pozitív dobozba.

Miután mindenki felrakta a nála lévő kockákat, az árak a felrakott kockák alapján megvál-
toznak. Az árváltozások sorrendje:
 1) legális áruk
 2) nyálka
 3) grog

A felrakást követően minden áru csúszkáját az adott sorba lerakott kockák szerint kell moz-
gatni. Meg kell nézni, mennyi a negatív, illetve a pozitív dobozba rakott kockák különb-
sége, és a csúszkát ennyi mezővel kell előre- vagy hátrafelé mozgatni.

legális piac
(I-VI-os típusú
áruk)

nyálkapiac

feketepiac

Befektetés a legalis árukba (I-VI-os típusú áruk)



 

Minden befeketetési dobozra rá van nyomtatva 2-4 kocka - ez azt jelzi, hogy legfeljebb hány 
kocka rakható erre a dobozba.
 · Az I-es és a II-es típusú áruk dobozaiba legfeljebb 4-4 kocka rakható.
 · A III-as és a IV-es típusú áruk dobozaiba legfeljebb 3-3 kocka rakható.
 · Az V-ös és a VI-os típusú áruk dobozaiba legfeljebb 2-2 kocka rakható.
Ez külön-külön igaz a pozitív és a negatív dobozokra.

A nyálka ára a piactáblára felrakott kockák szerint változik:
Ha összesen több kocka van a negatív dobozokban, mint a pozitívokban, a nyálka ára egy mezővel
csökken. Ha összesen több kocka van a pozitív dobozokban, mint a negatívokban, a nyálka ára
egy mezővel megnő. Ha ugyanannyi kocka van a pozitív és a negatív dobozkban, a nyálka ára nem
változik.

A grog ára is valamennyire követi a legális piac árváltozásait, de sokkal kiszámíthatatlabbul, mint
a nyálké. A grog ára annyi mezővel nő vagy csökken, amennyi a pozitív és a negatív dobozokban
lévő kockák számának különbsége. Ha a negatív dobozokban van több kocka, a grog ára csökken,
viszont nő akkor, ha a pozitív dobozokban van több kocka. 

Mindennek (áru, nyálka, grog) van egy minimum- és egy maximumára. Ha a csúszkát e mező 
elé, illetve mögé kellene mozgatni, árkorrekció történik, a csúszka visszafelé mozogja le az adott
számú mezőt.

 

 

 

 

 

 

Árkorrekció

Példa: Az I-es típusú áru csúszkája a 2 céhpetákos mezőn van. Az ár három mezőnyit csökken. A 
csúszka először mozog egy mezőnyit balra, utána viszont kettőt jobbra, így az új ár 3 céhpeták lesz.

Abacuc Mangold (vörös), Ping Csan (zöld) és Skazzu herceg (sárga) dobnak kockáikkal, majd
egyezkedni kezdenek egymással. Abacuc Mangold dobása 2, 4 és 5, Ping Csané 3, 6 és 6, Skazzu
hercegé 2, 4 és 4.

Ping Csan szeretné csökkenteni a IV-es típusú áru árát, hogy a következő fordulóban olcsón tölt-
hesse fel készleteit. Látja, hogy Skazzu herceg rakterei tömve vannak III-as típusú áruval, így
felajánlja neki 3-as kockáját egy 4-es kockáért cserébe. Skazzu herceg kap az alkalmon.

Abacuc Mangold meglátja a lehetőséget 4-es kockája áruba bocsátásában, és megkérdezi, hogy
Ping Csan mennyi céhpátokat adna érte. Ping Csan inkább egy égmatrózt ajánl. Abacucnak 
ez is megfelel, így Ping Csak átadja a legénységkártyát és maga elé veszi Abacuc 4-es kockáját.

Fontos: Az árkorrekció akkor is érvényesül, ha az árak a szélkártyák miatt változnak.

    Példa a Céhtanácsra

A feketepiac

A nyálkapiac

Befektetési limit



 

  

 

· Az I-es típusú áru ára nem változik, marad 3 céhpeták.
· A II-es típusú áru eggyel mezővel csökken, majd egyet korrekciózik, így 4 céhpeták lesz.
· A III-as típusú áru ára egy mezővel megnő, 12 céhpeták lesz.
· A IV-es típusú áru ára egy mezővel csökken, 4 céhpeták lesz.
· Az V-ös típusú áru ára egy mezővel csökken, 20 céhpeták lesz.
· A VI-os típusú áru ára nem változik, marad 20 céhpeták.

 

  

  

  

Ezután a grog és a nyálka árát kell beállítani. A negatív dobozokba összesen 6 kocka lett rakva         ,
a pozitív dobozokba viszont csak 3         Minthogy összesen több kocka került a negatív dobozokba, 
mint a pozitívokba, a nyálka          ára egy mezővel csökken.

A negatív       és a pozitív dobozokon lévő kockák         különbsége három, és a negatív dobozokon volt
több kocka.   Így a grog ára       három mezővel csökken. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy két mező-
vel csökken, majd eggyel korrigál, így végül a grog hordónkénti ára 10 céhpeták lesz.

. 
 

Miután letelt a két perc, a játékosok sorra felrakják a piactáblára kockáikat. Skazzu herceg a kezdőjáté-
kos, és nála három kocka van, egy-egy 2-es, 3-as és 4-es. 2-esét a II-es típusú áru negatív dobozára 
rakja, a 3-ast és a 4-est pedig a III-as és a IV-es típusú áruk pozitív dobozaira.

Ping Csan jön, nála két 4-es és két 6-os kocka van. A két 4-est a IV-es típusú áru negatív dobozára
rakja, egy-egy 6-ost pedig a VI-os típusú áru pozitív és negatív dobozára, hogy az ár ne változzon.

Abacuc Mangold előtt két kocka van, egy 2-es és egy 5-ös. A 2-est a II-es típusú áru negatív dobozára
rakja, az 5-öst pedig az V-ös típusú áru negatív dobozára.

A játékosok most megváltoztatják a legális áruk árát aszerint, hogy mennyi kocka van az egyes áruk
negatív és pozitív dobozain, vagyis:



3. lépés: Túltermelés és hiány
Az árak a nagybefektetők machinációtól függetlenül is változnak, a piac szabályai szerint. Miután
a befektetések befejeződtek, a kezdőjátékos kockadobással meghatározza, melyik áruból van 
hiány. Ennek az árunak az ára azonnal megnő egy mezővel. Ezután a kezdőjátékos újra dob annak
meghatározására, melyik áruból van túltermelés; ennek az árunak az ára azonnal lecsökken egy
mezővel.

Miután az árak rögzültek, a játékosok befolyást vásárolhatnak az Égcéhben. Először a kezdőjáté-
kos, majd sorra a többiek vesznek annyi befolyást, amennyit akarnak. A befolyást a befolyástáb-
lán kell számon tartani, és az árak is innét olvashatók le:

Egy játékosnak sem lehet 50-nél több befolyása, de többeknek is lehet ennyi (l. a 29. oldalon).

Példa: Skazzu herceg dob egy kockával a hiány miatt, az eredmény 6. A VI-os típusú áru csúszkája
egy mezővel előrébb kerül. Ezután újra dob, most a túltermelés miatt. Az eredmény 3, és a III-as
típusú áru csúszkája egy mezővel hátrébb kerül.

          4. lépés: Befolyásvásárlás

 

 

 

Piaci befolyás
Minél több befolyása van valakinek az Égcéhben, annál nagyobb befolyással tud lenni a
piacra. Amikor a játékosok dobnak kockáikkal az 1. lépés során, annak függvényében,
mennyi befolyásuk van, dobás helyett maguk meghatározhatják az eredményt:

Miután már mindenki vásárolt befolyást, aki akart, a Céhtanács véget ér. A kezdőjátékos
átadja kártyáját bal oldali szomszédjának, ő lesz a következő fordulóban a kezdőjátékos.
Új forduló kezdődik.

 

· A kék mezők ára 5 céhpeták.

· A sárga mezők ára 10 céhpeták.

· A narancssárga mezők ára 15 céh-
 peták.

 

 

· Ha egy játékos befolyásjelzője sárga mezőn van, egy kockája eredményét maga
 határozhatja meg (ilyenkor csak két kockával dob).
· Ha egy játékos befolyásjelzője narancssárga mezőn van, két kockája eredményét 
 maga határozhatja meg (ilyenkor csak egy kockával dob).

Fontos: Ha többen is meghatározhatják egy vagy két kockájuk eredményét, ezt játéksorrendben
teszik.

Példa: Arnaud de Rodellec-nek 34 befolyása van, ami sárga mező, Skazzu hercegnek pedig 46,
ami már narancssárga. Arnaud a kezdőjátékos. Mivel IV-es típusú árut akar venni, szeretné ennek
árát lejjebb vinni, ezért egyik kockáját 4-es oldalára forgatja. Skazzu herceg következik, ő egyik
kockáját 3-as oldalára forgatja, hogy jobb áron adhassa majd el III-as típusú áruit, egy másik 
kockáját pedig 4-es oldalára, hogy keresztülhúzhassa Arnaud terveit.

 

         5. lépés: Az ülés vége 



 A JÁTÉK VÉGE 
Ha egy forduló során egy olyan játékosnak 50 befolyása lesz, akinek éghajóján nincs nyálka,
ezzel a fordulóval a játék is befejeződik. A fordulót még be kell fejezni, így még mindenkinek van
lehetősége befolyás vásárlására.

A forduló végén az a játékos nyeri a játékot, akinek a legtöbb befolyása van, ő lesz az új Céhmester.

Ha több játékosnak is 50 befolyása van, ők kiszámolják az éghajójukon lévő áruk értékét, és azt
hozzáadják a kezükben lévő céhpetákokhoz. Akinél az összeg a legnagyobb, az győzött. Ha még
mindig egyenlőség van, az ebben érintettek összevetik legénységkártyáik összértékét, és akinél ez a 
legnagyobb, az győzött. Ha még mindig egyenlőség van, az érintettek mind győztesek.

Amikor egy játékos a szélkártyapakli tetejéről a Kufárnapot csapja fel, minden játékos visszarak-
hatja bárhány bűnözőjelzőjét a kincstárba - de minden visszarakott jelzőjéért 25 céhpetákot kell
�zetnie.

Ikerváros a világ kereskedelmi központja, itt mindenféle áru megvásárolható, de mindig változó,
hogy pontoan mi.

Amikor egy játékos Ikervárosba érkezik, dob két kockával, és így derül ki, melyik két árutípust
vásárolhatja meg Ikervárosban ebben a fordulóban. Eladni viszont a másik négy árutípust le-
hetséges. Ha valaki következő körét is Ikervárosban tölti, újra dobnia kell, hogy kiderüljön, mit
vásárolhat és mit adhat el. Ilyenformán előfordulhat, hogy valaki azt adja el (lehetőleg haszon-
nal), amit az előző fordulóban megvásárolt.

Fontos: Hiába van egy égkufárnak 50 befolyása, nem nyerhet, amíg van nyálka a hajóján. A játék-
nak csak akkor van vége, ha van legalább egy olyan égkufár, akinek 50 befolyása van, de nincs 
nyálka a raktereiben.

TOVÁBBI SZABÁLYOK
     A Kufárnap

 Ikerváros

Példa: Abacuc Mangold 2-est és 4-est dobott, amikor Ikervárosba jött, vagyis II-es és IV-es típusú
árut vásárolhat, I-es, III-as, V-ös és VI-os típusút pedig eladhat. Abacuc 2-2 hordónyi II-es és IV-es
típusú árut vásárol. Következő körében Abacuc marad Ikervárosban. Új dobása 2-es és 6-os. Aba-
cuc most II-es és VI-os típusú árut vásárolhat, I-es, III-as, IV-es és V-ös típusút adhat el. Abacuc
eladja azt a két hordó IV-es típusú árut, amit az előző fordulóban vásárolt.
Fontos: Ha a két kocka eredménye ugyanaz, Ikervárosban sem vásárolni, sem eladni nem lehet, 
és nyálkát sem lehet behajózni.

 A tűzhányó
A tűzhányó a legalkalmasabb hely arra, hogy az égkufárok megszaba-
duljanak a nyálkától - messze van a civilizációtól, és nincs későbbi
ártó hatás sem. Aki mozgását a tűzhányónál fejezi be, beleszórhatja
abba összes nyálkáját éghajójáról. Ekkor a játékos dob egy kockával,
és ahány hordónyi nyálkát dob a tűzhányóba, annyiszor ennyi céh-
petákot kap a kincstárból.
Példa: Ping Csan mozgását a tűzhányónál fejezi be, és beleszór 4 hordónyi
nyálkát. A dobása eredménye 3, így 12 céhpetákot kap a kincstárból.



a bölcs
Ping Csang

       VARIÁNSOK
     Rövid játék

Egyetlen ponton változnak a szabályok: minden befolyás (a mező színétől függetlenül) 5
céhpetákba kerül. A sárga, illetve narancssárga mezők továbbra is biztosítják a nagyobb
piaci befolyást.

    Kétszemélyes játék
Egyetlen ponton változnak a szabályok. A Céhtanács során mindkét játékos két készlet (azaz kétszer
három) kockával dob. A kezdőjátékos plusz készletének kockáit a megfelelő sorok negatív, a 
másik játékos az adott sorok pozitív dobozaiba rakja.

 
 

Nincs időkorlát
Egyetlen ponton változnak a szabályok: a játékosok körében nincs időkorlát, így bőven van
idejük gondolkozni.

 A TAPASZTALT ÉGKUFÁR TANÁCSAI
 1) Mindig rakodd be a lehető legtöbb árut.

2) Flogisztontartályaid mindig legyenek tele.
3) Mindig szolgáljon legalább egy égmatróz a hajódon.
4) Vigyázz a nyálkával! Amíg nem dobod ki, foglalja az értékes rakteret.
5) Ha drága az ásvány (I-es típusú áru), gyűjtsél a városok környékén.
6) Mindig rakj félre pénzt arra, hogy tárgyalhass a többi játékossal.
7) Csak akkor csempéssz grogot, ha elég erős a legénységed.
8) Minél több pénzed van, annál vonzóbb célpontja leszel a többieknek.
9) Nagyjából minden 15. fordulóban kerül sor Kufárnapra.
10) És a legfontosabb - legyél barátságos a többi égkufárhoz.
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A FORDULÓ
A forduló fázisai

 1) Mit hoz a szél?
2) Mozgás
3) Kihajigálás
4) Akció

 

 

 

A Céhtanács
 1) Egyezkedések

2) Befektetés
3) Túltermelés és hiány
4) Befolyásvásárlás
5) Az ülés vége

 

 

 

 

AZ AKCIÓK
A) Kereskedelem 

 · áru vásárlása/eladása
· �ogiszton vásárlása/eladása
· legénység felfogadása/elbocsátása
· nyálka behajózása
· a rakomány elrendezése
· sérülések kijavíttatása
· a raktér bővítése

 

 

 

 

 

 

B) Ásványgyűjtés 
A játékos kap ingyen 2k6 hordónyi I-es
típusú árut. Duplánál még jár ehhez 1
hordónyi VI-os típusú áru.

C) Felhőbányászat    

D) Éghajó megtámadása 
Ha ugyanezen a hexán van másik
játékos, attól �zetség követelhető.
Ha az illető nem �zet, harcra 
kerül sor.

A játékos ingyen kap 1k6 egység �ogisz-
tont. Flogisztongejzíren 1k6 helyett 
2k6 egységet kap.

A HARCI KÖR
 1) A legénység harcba küldése: Mindkét fél kiválaszja egy legénységkártyáját.

2) Harci dobás: Mindkét fél dob egy kockával, hozzáadva ahhoz harci módo-
 sítóját.
3) Sérülés: A nagyobb harci érték győz, a vesztesnek húznia kell egy sérülés-
 kártyát.
4) Folytatás vagy visszavonulás: A támadó eldönti, hogy folytatja-e a har-
 cot, vagy inkább visszavonul.

 

 

 

 

         RÖVID ÁTTEKINTÉS

MOZGÁS    ELHASZNÁLT
  (HEXA)     FLOGISZTON

Flogisztontáblázat


