A XV. században a Portugál Királyság által indított expedíciók legfőbb célja az
Indiába vezető út keresése volt. 1488ban Bartolomeu Diaz ugyan megkerülte a
Jóreménység fokát, de csak 1498ban Vasco da Gama volt az, aki első európaiként
tengeren hajózva érte el India legendás kikötőjét, Calicutot. Vasco da Gama e
rendkívüli tettének következménye lett, hogy Portugália az Európa és India
közötti fűszerkereskedelem egyeduralkodójává vált.
Az Indiába vezető tengeri út megtalálásával a híres portugál
hajós, Vasco da Gama volt megbízva. A játékosok kereskedők
bőrébe bújva próbálnak minél nagyobb befolyásra és
gazdagságra szert tenni az ő támogatásával.
Ahhoz hogy ez a vállalkozás sikeres legyen jól kell
gazdálkodniuk a vagyonukkal illetve gyarapítaniuk kell azt:
kapitányokat és legénységet kell toborozni a hajóikra, majd
elküldeni őket Natal, Terra de Boa Gente, Mozambique,
Malindi, Mombasa és a híres Calicut kikötőibe.
A sikeresen célba érő hajók azon felül hogy a játékosnak pénzt
hoznak, jelentősen növelik befolyását, azaz győzelmi
pontjainak számát.
Ha a forduló végén a hajók olyan kikötőben horgonyoznak
amelyik megtelt (azaz a kikötőben meghatárzott számú hajó
várakozik), akkor további győzelmi pontokat szereznek a
tulajdonosaiknak, illetve bizonyos feltételek esetén, tovább
hajóznak a következő kikötőbe és így újabb pontokat kapnak
majd a következő forduló során.

Azonban az akció végrehajtása nem biztos hogy ingyenes,
lehet hogy fizetni kell érte.
És itt jön el az a pont, hogy a játékosoknak mérlegelniük
kell: mennyit hajlandóak fizetni azért, hogy ők hajthassák
végre az első akciókat.
Maga Vasco da Gama fogja meghatározni, hogy melyik lesz
az az akció, amiért már nem kell fizetni. Ezenkívül segíthet is
a játékosoknak azzal, hogy pénzhez juttatthatja őket.
Ezt a nagy, tengeren játszódó kereskedelmi csatát még
színesebbé varázsolja négy befolyásos személyiség, amelyek
támogatásával a játékosok újabb és újabb virágzó tengeri
karavánokat vezethetnek India varázslatos földjére.
Francisco Alvares (a Pap) a legénység tagjaként használható
misszionáriusokhoz juttatja a játékosokat, Girolamo Sengiri
(a Kereskedő) kereskedő hajóval nyújt segítséget,
Bartolomeu Diaz (a Vezető) azonnali győzelmi pontokat ad,
míg I. Mánuel (a Király) egy plusz akció végrehajtására ad
lehetőséget.

A fordulók során a játékosok különböző akciókat hajtanak
végre a játéktábla négy különböző területén( Navigációs terület,
Toborzási terület, Árubeszerzés és Karakterek)
A játékot végül az a játékos nyeri meg, aki a játék végére a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte.

Az első játék előtt
 Szedd ki az érméket, a hajó, a kereskedő hajó, a
karakter és a Vasco da Gama lapkákat a
keretekből.
Ragaszd fel a 22 számot (egyetegyet
minden fa színű korongra) és a 4
Extra Akció Korong matricákat
(mind a 4 különböző színű, nagy
korongra egyetegyet)

A játék elemei

4 játékos esetén a következő előkészületeket kell tenni:
1.)Fektesd a táblát az asztalra. A tábla négy nagyobb részre oszlik:
Toborzás, Karakterek, Navigáció és Árubeszerzés.
2.) Helyezd a Körjelzőt a forduló jelző sáv első helyére.

Ha kevesebb mint 4en játszotok, akkor a nem
használt színekhez tartozó kapitányokat, akció
korongokat és pontjelzőket tedd vissza a dobozba.

1.) 1 játéktábla
2.) 1 Körjelző
3.) 1 Első Ingyenes Akció jelző (1 fehér bábu)
4.) 35 hajó lapka

5.) 6 kereskedőhajó lapka

6.) 4 pontjelző (4 kis korong, egy sárga, egy kék,
egy piros és egy fekete)

Navigációs zóna
Árubeszerzési terület

7.) 4 karakter lapka
8.) 1 matricás lap
9.) 9 Vasco da Gama
lapka
10.) 22 sorszám (a 22 fa színű korong alakú
bábu, mindegyiken egyegy szám)

8.) A barna oldalkon található római
számok segítségével szedd szét a hajó
lapkákat 3 kupacba, úgy hogy a sziluettet
ábrázoló kép legyen felfelé. Helyezd a
kupacokat a táblára, hogy minden játékos
jól láthassa őket.

11.) 16 akció korong (16
nagy korong alakú bábu,
4 minden színből)
12.) 4 Extra Akció Korong( 4 nagy korong
alakú bábu, 4 színben, mindegyiken
egyegy matrica)
13.) 28 kapitány( 28 bábu a négy
színben)
14.) 32 tengerész (32 ember
alakú figura négy színben :
türkiz, lila, szürke és
narancs)
15.) 6 misszionárius bábu.
16.) 48 érme (34 db. 1 Reales, 14 db. 5
Reales)
17.)1 vászon zsák

Az első kupac első 7 lapkáját barna
oldalukkal felfelé a zóna jobb felső részén
található 6, illetve az alul lévő egy mezőre
helyezd el. Az a lap, amelyik a jobb alsó
részre került, az a hajó lesz az adott körben
a Sao Gabrielben várakozó vitorlás.

A parti folyamán ha egy játékosnak fizetnie kell valamiért, akkor a
pénzérméket a közös halomba tegye. A játék során a játékosok
bármikor beválthatnak 5 db 1 értékű Realt egy darab 5 értékűre
és fordítva. A pénzérmék száma korlátlan. Ha valamilyen oknál
fogva elfogynának a pénzérmék, akkor bármivel helyettesíthető.

3.) Minden játékos választ egy színt (fekete,
sárga, piros, kék) magának és magához veszi az
adott színből a pontjelzőt majd a pontozósáv
kezdőpontjára helyezi. A játék folyamán, amikor
egy játékos győzelmi pontot szerez, akkor a
jelzőjével megfelelő számú mezőt kell lépni
előre.

4.) Minden játékos kap és maga elé helyez:
 4 akció korongot a saját színében
 1 kapitányt a saját színében
10 Realt

Toborzási terület
5.) A Toborzási terület 4 részre van osztva. Amennyiben 2 játékos
játszik, akkor ebből a 4 részből csak kettő használható, ha 3 játékos
akkor csak 3 és 4 játékos esetén mind
a 4 rész aktív.
Ha kevesebben mint 4en játszotok,
akkor a nem használt részekre, a
kimaradt színek egyegy extra akció
korongját tedd le.
A 32 tengerész figurát tedd a zsákba.
Ezután minden aktív részre rakj 5
bábut és a játékosokhoz nem került
hat kapitány bábut is tedd le a képen
látható módon egymás mellé.

Karakter zóna
6.) Az a játékos lesz a kezdő, aki az
elmúlt év során a legmesszebbre
utazott. Megkapja a Bartolomeu Diaz
lapkát és azonnal kap két győzelmi
pontot.
Az óramutató járását követve a többi
karakter lapka a játékosokhoz kerül a
lenti táblázatnak megfelelően.
Ezután adj
 1 misszionáriust, annak a
játékosnak, akinél a Franciso Alvares
lapka van
 1 kereskedő hajót annak a
játékosnak, akinél Girolamo Sernigi
lapka van. Ezt a hajó lapkát azonnal
le kell tenni a Navigációs zónába.(ld.
Expedíció)
 1 extra akció korongot annak a
játékosnak, akinél I. Mánuel van.

A sorszámok
7.) Helyezd az érméket a táblára egy közös,
mindenki számára elérhető halomba, majd a
számozást követve tedd a sorszámozott
korongokat a táblán a megfelelő helyekre.
Keverd meg a Vasco da Gama lapkákat és
helyezd őket képpel lefelé a zóna jobb alsó
részére. Csapd fel a felső lapkát és helyezd vissza
a kupac tetejére.

A maradék misszionárius bábukat,
akció korongokat és a sorszámozott 21es és 22es számokat tedd a
zónán belül a megfelelő helyekre.
A kereskedő hajó lapkákat tedd egymásra képpel lefelé és helyezd a
kupacot a kereskedő karaktere mellett található négyzetre, majd a
legfelső lapkát fordítsd fel és tedd vissza a kupac tetejére.
2 játékos esetén

3 játékos esetén

4 játékos esetén

2. játékosnak Girolamo Sernigi Francisco Alvares Francisco Alvares
3. játékosnak
4. játékosnak

Girolamo Sernigi

Girolamo Sernigi
I. Mánuel

Fordulók
A játék 5 körig tart. Minden kör három, egymást azonos sorrendben követő fázisból áll:

1. fázis: Akció korongok kihelyezése 2. fázis: Akciók végrehajtása 3. fázis: Hajók mozgatása

1. fázis: Akció korongok kihelyezése a táblára
A legfelső, korábban már felfordított Vasco da Gama
lapkát tedd át a bal oldalra. Ha már van ott másik lapka
akkor arra helyezd rá.
Az Első Ingyenes Akció jelzőt arra a sorszámra kell
rakni, amennyit az imént áthelyezett Vasco da Gama
lapka jobb felső sarkában lévő szám mutat. A
továbbiakban ez a szám lesz a Kezdeti Érték. A Vasco
da Gama lapkán a Kezdeti Érték alatt két kisebb szám
látható egyegy pénz ikonba írva. Ezekkel a számokkal
megegyező értékű Real kerül a karakter zóna alsó
részén található két üres rubrikába.
A játékosok minden körben elhelyezik az akció
korongjaikat azokban a zónákban, amelyekhez tartozó
akciót szeretnének végrehajtani majd a 2 fázis folyamán.
A játékosok óramutató járásával megegyező irányban
következnek egymás után. A fázis során minden játékos
– felvesz egy sorszámot
– ráteszi egy saját akciókorongjára
– együtt a kettőt lerakja egy üres akció helyre (azaz
olyan, helyre ahol még nincs egyetlen másik akció
korong sem). Az akció hely akármelyik zónában lehet.
Az egyszer már lerakott kettős nem mozgatható.
Az üres akcióhelyek száma a játékosok számától függően változik. A
táblán különböző szimbólumok jelzik, melyik akció helyek azok,
amelyek az adott játékos szám esetén használhatóak. Ezt a besötétített
részek jelzik az akció helyeken található képeken: két játékos esetén
csak azok az akció helyek használhatóak, ahol két rész van besötétítve,
3 játékos esetén azok is, ahol három rész van besötétítve. 4 játékos
esetén nincs korlátozás.
A mellékelt példában a piros a 6os sorszámot helyezte el a Karakter
részben, tehát itt már nincs több üres akció hely, így se a piros se a
sárga nem tehet újabb akció korongot a játéktábla karakterek zónájába.
A 21 és 22 sorszámokat csak az a játékos használhatja, akinél az I.
Mánuel karakter lapka és az emiatt nála lévő extra akció korong van.
Az első fázis addíg tart, amíg a játékosok összes akció korongja ki
nem kerül a táblára.

A Kezdeti Érték 11. Az Első Ingyenes Akció jelző
tehát a 11es sorszámra kerül. A Vasco da Gama
lapkán a két szám 9 és 4, tehát ennyi Real kerül a
karakter zónában található két részre: az egyikre 9 a
másikra 4.
A sárga (kezdő játékos) felveszi a 8as sorszámot és
leteszi a karakter zónába.
A piros felveszi a 15ös számot és szintén a karakter
zónába teszi le.
A sárga a 7es sorszámot a Toborzás zónába rakja
le.
A piros a 6os sorszámot ismét a Karakter zónába
helyezi el.
A sárga a 11est a Navigációs zónába,
a piros a 13ast az Árubeszerzéshez,
A sárga a 9est szintén az Árubeszerzéshez teszi.
Ezután a piros, akinél az I. Mánuel karakter van,
egy extra akció koronggal rendelkezik, így felveszi a
21es sorszámot és az extra akció koronggal együtt a
navigációs zónába helyezi azt.
A pirosnak még maradt ugye egy akció korongja:
felveszi az 5ös sorszámot és a toborzás zónába teszi.
Ezzel az első fázis véget ért.

2. fázis: Akciók végrehajtása
Miután minden akció korong el lett helyezve a
játéktáblán, fordítsd fel a Vasco da Gama lapka kupac
tetején lévő lapkát, majd tedd vissza a kupac tetejére.
Ezután az Első Ingyenes Akció jelzőt annyival kell
mozgatni a sorszámokon, amennyi a felfordított Vasco
da Gama lapka bal felső sarkában látható. Ez az érték
a Variációs Szám, ami 3tól +3ig terjedhet. A jelző
értelemszerűen előrefelé mozog ha a Variációs Szám
plusz és hátrafelé ha mínusz.
Megjegyzendő: a felfordított Vasco da Gama lapkán
található többi szám fontos lesz a következő körben!
Az Első Ingyenes Akció Értéke az adott körben az a
sorszám lesz, ahol a módosítás után a jelző áll.
A játékosok 4 akciót hajthatnak végre minden fordulóban
(az a játékos akinél I. Mánuel karakter lapka van 5öt,
hiszen jár neki plusz egy akció korong) A végrehajtandó
akciók a sorszámok alapján fogják követni egymást (a
kisebbtől a nagyobb felé haladva).
Egyesével megyünk végig a sorszámokon, kezdve a
legalacsonyabbal. A játékos, akinek az akció korongja az éppen
aktuális sorszám alatt van, nyilatkozik arról, hogy végrehajtjae
az adott akciót, vagy eltekint tőle.

Példa:
A Kezdeti Érték a 11, a Variációs Érték pedig 3. Az
Első Ingyenes Akció jelző tehát 3mal hátrébb kerül,
azaz az Első Ingyenes Akció Érték 8 lesz.

Ha úgy dönt, hogy cselekszik, akkor meg kell vizsgálni, hogy az
adott akció végrehajtásának vane költsége:
– abban az esetben ha a sorszám kisebb, mint az Első Ingyenes
Akció Érték, akkor a játékosnak a két szám közötti
különbséget kell befizetnie, ahhoz hogy végrehajthassa az
akciót.
– amennyiben a sorszám nagyobb vagy egyenlő, mint az Első
Ingyenes Akció Érték, akkor nem kell fizetnie a cselekedet
végrehajtásáért semmit.

Végigvesszük a kihelyezett sorszámokat:
5ös: Ha a piros végre akarja hajtani az akciót akkor
fizetnie kell 3 (85) Realt. Kifizeti és végrehajtja az
akciót.
6os:Ha a piros végre szeretné hajtani az akciót
akkor fizetnie kell 2 (86) Realt. Úgy dönt, hogy
nem csinál akciót és így kap 2 Realt (hiszen a 6os
sorszám abban a sorban van, amelynek elején 2 Real
látszik)
7es: A sárga végre akarja hajtani az akciót, ezért 1
Realt fizet (87), majd legénységet toboroz.
8as: A sárgának nem kell fizetnie semmit az
akcióért (hiszen a sorszáma egyenlő az Első Ingyenes
Akció Értékével), így végrehajtja a karakter akciót.
Innentől kezdve senkinek nem kell fizetnie az
akciókért.
9es: A sárga egy áruval megrakott hajót szerez.
11es: A sárga végrehajt egy expedíció akciót.
13as: A piros egy rakománnyal felszerelt vitorlást
vesz.
15ös: A piros úgy dönt, hogy nem hajt végre akciót
és így kap 3 Realt.
21es: A piros egy expedícó akciót hajt végre.
Ezzel a 2. fázis véget ért.

Az akciót mindkét esetben rögtön végre kell hajtani (azaz mielőtt a
következő sorszámra kerülne sor).
Ha a játékos úgy dönt nem hajtja végre az akciót, azaz nem
akarja, vagy nem tudja, akkor annyi Realt kap a közösből,
amennyi annak a sornak az elején látható, amelyben az adott
sorszám eredetileg található. A játékos akkor is dönthet így, ha
nem kellene fizetnie semmit az akció végrehajtásáért. Ha a sorszám
a 21es vagy a 22es akkor a játékos nem kap pénzt.
Az akció végrehajtása vagy feladása után a sorszám az eredeti
helyére, az akció korong pedig a játékoshoz kerül vissza.
Amennyiben a játékos valamelyik karakterrt választotta, akkor az
akció korongja csak a kör végén kerül vissza hozzá.
Ezután a következő sorszám kerül sorra. A második fázis akkor ér
véget, ha az összes sorszámon végigmentünk.

Négyféle akciótípus szerepel a játékban: Árubeszerzés, Toborzás, Expedíció, Karakterek

Árubeszerzés
Az árubeszerzés során a játékosok rakománnyal megrakott
vitorlásokra tehetnek szert.
A lapkák barna oldalán a következők láthatóak:
– a Navigációs Érték (bal felső sarok, 4től 11ig). A hajók csak
olyan mezőket foglalhatnak el, amelyeknek értéke kisebb vagy
egyenlő, mint a hajó navigációs értéke (lásd Expedíció akció és
Hajók mozgatása fázis)
– a legénység száma (jobb felső sarok, 1től 5ig). Egy hajón
minden matróznak más színűnek kell lennie.
– az a római szám, amely jelzi, hogy melyik csoporthoz tartozik
az adott lapka (bal alsó sarok).
– a lehetséges Real és/vagy győzelmi pontok száma (jobb alsó
sarok), amelyeket a hajó tulajdonosa kap, ha a harmadik fázis
során a vitorlás a navigációs zónában van.
Árubeszerzés során a játékos:
– 1 vagy 2 vitorlást berakodhat ( azok közül, amelyek a zóna
jobb felső részében vannak kihelyezve). Amennyiben 1
rakománnyal teli hajót vásárol, akkor 1 Realt, ha kettőt vesz
akkor 4 Realt kell fizetnie.
vagy
– elveszi a Sao Gabrielben várakozó hajót a jobb alsó helyről.
Ennek ára annyi Real, ahány fős legénység kell az adott
lapkához (azaz ahányas érték van feltüntetve a lapka jobb felső
sarkában)
A játékos végrehajtja az akciót, kifizeti a megfelelő összeget,
felveszi a tábláról a lapkákat, amelyeket megszerzett és a maga elé
helyezi őket a következő módon:
–

–

azokat a lapkákat, amelyeket a zóna felső részén
található 6 mezőből szerzett, barna oldalukkal
felfelé,
a Sao Gabriel lapka esetében pedig hajó oldalával
felfelé.

Egy hajó útnak indításához a játékosnak rendelkeznie kell a
megfelelő számú legénységgel. A hajó legénysége a tengerészekből
és/vagy a misszionáriusokból áll össze, a lényeg, hogy a legénység
minden tagjának más színűnek kell lennie.
A hajó útnak indításához nem kötelező kapitánynak lennie a hajón
(azonban amikor a vitorlás az egyik kikötőbe ér (azaz amikor az
expedíció akció során a lapka a navigációs zóna egyik mezőjére
kerül), akkor már kell lennie rajta egy kapitánynak)

A berakodott hajó az Ies
csoporthoz tartozik, 5 fős
legénységgel kell felszerelni (5
különböző színű bábu) és a
navigációs értéke 7. Ha a 3. fázis során ez a lapka a
Navigációs zónában van, a tulajdonosa 2 győzelmi pontot
szerez.

A Sao
Gabrielben
várakozó
hajó

A piros úgy dönt, hogy felszereltet
egy hajót: kifizeti az 1 Realt és
felveszi a kiválasztott lapkát majd
maga elé helyezi ahogy a képen
látható.
A sárga úgy dönt, hogy
két hajónyi árut szerez:
kifizeti a 4 Realt és a két
lapkát maga elé helyezi a
barna oldalukkal felfelé.
A kék a Sao Gabrielben várakozó
hajót választja. Mivel 3 főnyi
legénység kell hozzá, ezért 3 Realt
fizet, majd maga elé helyezi a lapkát,
de a hajó oldalával felfelé, azaz a hajó
azonnal útnak indul.
Ahhoz hogy a hajóikat útnak indíthassák, a sárgának
és a pirosnak a megfelelő számú legénységgel kell
rendelkezni, majd miután a legénységet szimbolizáló
bábukat visszették a zsákba, fel kell fordítaniuk a
lapkákat a hajó oldalukra. A kéknek nem kell
legénység a hajó útnak indításához, ezért az ő lapkája
rögtön a hajó oldalával kerül felfelé.

Ha a játékos, bármikor a játék folyamán, úgy dönt, hogy útnak
indít egy vagy több hajót és rendelkezik a megfelelő számú
legénységgel, akkor:
 a lapkát a hajó oldalára fordítja
 visszateszi az adott hajó indításhoz felhasznált matrózokat a
zsákba. Ha misszionárius is volt a legénység között, akkor a
hittérítő bábu a karakter zónába kerül vissza.

A sárga két hajót építetett,
az egyikhez 3 főnyi, a
másikhoz 4 főnyi
legénységre van szükség.
Mikor megszerezte őket még
nem rendelkezett a megfelelő számú matrózzal (csak
1 misszionárusa volt és egy lila tengerésze).

A Sao Gabrielben várakozó hajó azonnal és automatikusan elindul
amint lehetséges (ezért mindig a hajó oldalával felfelé kell
lehelyezni) és nem kell hozzá legénység!

A kör folyamán végrehajtja a toborzás akciót és
szerez 2 türkiz, 1 narancs és 1 szürke tengerészt, majd
úgy dönt, hogy elindítja a 3 fős legénységet igénylő
hajót egy narancs, egy türkiz matrózzal és egy
misszionáriussal.
Visszateszi a narancs és türkiz bábukat a zsákba, a
hittérítőt pedig a karakter zónába majd megfordítja az
adott hajó lapkát, így a hajó oldala lesz felfelé. A hajó
útnak indult.

Toborzás
A toborzási területen lehet matrózokat és/vagy egy saját színű
kapitányt szerződtetni a hajókra.
A toborzási akció során a játékos a zóna egyik aktív részéből
tengerészeket toborozhat és/vagy 1 kapitányt szerződtethet a
saját színéből. A játékosnak meg kell mondania melyik aktív részből
szeretne matrózokat szerezni.
A tengerészek toborzásának költsége (a költség nem függ a
toborzott matrózok számától):
– ha csak 1 színből választ bábukat a játékos, akkor 1 Real
– ha 2 különböző színből választ, akkor 3 Real
– ha 3 különböző színből választ, akkor 6 real
– ha mind a 4 színből, akkor 10 Real
A kapitány ára a toborzott tengerészek számával egyezik meg
(függetlenül a tengerészek színétől). A játékosnak nem kötelező a
kiválasztott színekből az összes bábut elvennie. Kevés matróz esetén
olcsó lesz a kapitány, sőt ha a játékos nem szerződtet legénységet,
akkor 1 kapitányhoz ingyen hozzájuthat. A játékosnak nem kötelező
kapitányt toborozni, amikor legénységet keres.
A toborzás költségének kifizetése után a játékos magához veszi a
kiválasztott részből a megvett tengerészeket és/vagy kapitányt, és
maga elé helyezi őket.

Példa(a fehérrel keretezett területek jelzik a 4 részt a
zónán belül, jobbról balra):
A sárga úgy dönt, hogy matrózokat toboroz.
Kiválasztja a 4. részt a toborzási zónán belül,
magához vesz 3 türkiz és 1 narancs bábut az adott
részből, majd fizet 3 Realt (mivel két különböző
színben vett el bábukat)
A piros a harmadik részből toboroz és egy kapitányt
is szeretne. Elvesz 1 narancs, 2 türkiz és 1 lila
matrózt = azaz összesen 4 tengerészt szerez 3
különböző színből, ezért fizet 6 Realt és a
kapitányért még további 4 Realt .
A kék csak tengerészeket szeretne. Az első részt
választja a zónából, magához vesz 3 lila bábut és 1
Realt fizet (az egy színért).
A fekete csak egy kapitányt szeretne. Mivel nem
toborozott egy matrózt sem, ezért a kapitányért nem
kell fizetnie semmit.

Expedíció
A Navigációs zónában 6 kikötő található. A játékosok elküldhetik
hajóikat ezen kikötők irányába: Natal, Terra de Boa Gente,
Mozambique, Mombasa, Malindi vagy Calicut felé.
Az expedició akció során a játékos egy vagy több hajót küldhet
egy kikötőbe. A játékos az akció végrehajtása során kiválasztja hány
hajót akar küldeni és hogy hova. Csak olyan saját hajókat küldhet,
amelyek már útnak indultak (lásd Árubeszerzés akció, azaz a
lapkák a hajó oldalukkal vannak felfelé) és van egy saját színű
kapitánya a fedélzeten, azaz a lapkán.
Elsőként a játékos minden olyan hajó lapkájára, amelyet el szeretne
küldeni, elhelyez a kapitányai közül egyetegyet. Csak azok a
kapitányok használhatóak, amelyek a játékos előtt vannak, tehát a
toborzási zónából nem vehet el bábut.

A hajók csak
olyan pozíciókat
foglalhatnak el a
navigációs
zónában,
amelyeken a feltüntetett érték kisebb vagy egyenlő,
mint a hajó navigációs értéke. Egy 11es navigációs
értékkel rendelkező hajó bármelyik mezőre
elhelyezhető (ahogy a képen is egy 9es mezőt foglal
el), egy 7es értékkel bíró azonban csak a 7,6,5, és 4
értékű helyekre tehető le, a 9 és 11es mezőkre nem.
Egy 4 navigációs értékű hajó soha nem küldhető
Mombasaba, hiszen ott a legkisebb mező 5ös értékű.

Ezután kiválasztja a kikötőt és az összes hajót odaküldi (ha
tudja), azaz a navigációs részben a kikötő melletti sorban lévő
mezőkre helyezi a lapkákat A játékosnak nem kell az összes hajóját
elküldenie azok közül, amelyek már útnak indultak.
Egy vitorlás csak olyan üres helyre kerülhet, amely kisebb vagy
egyenlő, mint a hajó navigációs értéke.
Ha több, mint egy lehetséges hely van, a játékos választhat hova
helyezi a lapkát. Egy kikötőben több játékos hajója is horgonyozhat.
Ha nincs üres hely a kikötőben vagy csak olyan pozíciók vannak
amelyek nagyobbak, mint a hajó navigációs értéke, akkor a lapka
nem tehető az adott kikötőbe.
Minden kikötőbe küldött hajó után a játékos kap:
 annyi győzelmi pontot, ahányas az a mező ahova a hajó lapka
került (függetlenül a hajó navigációs értékétől). Így például egy 11
es navigációs értékkel rendelkező hajó, amelyik egy 7es mezőn áll,
7 győzelmi pontot jelent.
 azonnal felhasználható díjmentes “bónuszt” , amely kötőnként
más és más:
 1 áruval feltöltött hajót minden olyan vitorlás után, amelyik
Natalban kötött ki (amennyiben van rá lehetőség a lapka
elvehető az Árubeszerzés zóna felső hat helyének
valamelyikéről).
 1 tengerészt (amit vagy a toborzási területről vehet el, vagy a
zsákból húzhat a játékos) minden olyan hajó után, amely Terra
de Boa Genteben horgonyzott le.
 1 kapitányt a játékos színében (a toborzási zónából) minden
olyan hajó után, amelyik Mozambiqueba vitorlázott.
 2 Realt minden hajóért, amely Mombasába ment.
 1 Realt minden hajóért amely Malindiba ment.
Ha a kikötőnél minden hely foglalt, akkor az adott kikötő megtelt. A
megtelt kikötőben várakozó hajókat birtokló játékosok további
győzelmi pontokat kapnak a kör 3. fázisában.

(A fehér nyíl egy 4es, üres hajó lapka helyet jelöl)
A kék játékos előtt van egy 9es, egy 7es és egy 4
es navigációs értékkel rendelkező hajó és 3 kapitány.
Mind a három hajó már útnak indult. Úgy dönt, hogy
a 9es és 7es hajókat Malindibe küldi. Feltesz két
kapitány bábut a két hajó lapkára és a két lapkát a
lehető legbalabbra fekvő 9es és 7es értékű mezőkre
teszi. Ezért kap 16 (9+7) győzelmi pontot és 2 Realt
(hajónként egyet a kikötői bónuszért).
A 4es navigációs értékekkel rendelkező hajóját nem
tudja Malindibe küldeni (mivel nincs ott olyan mező,
amelyre elhelyzhetné a lapkát) és ezért inkább nem
küldi el a vitrolást. A fel nem használt kapitány
marad előtte (későbbiekben dönthet úgy, hogy mégis
ráteszi a megmaradt, vagy egy, a későbbi körökben
megvásárolt hajójára)
A piros két 7es navigációs értékkel rendelkező
hajót küld Mozambiqueba. Mivel több lehetséges
hely található a kikötő mellett, választhat, hogy hova
teszi őket: végül úgy dönt, hogy 6os és 5ös
mezőkre teszi a két lapkát. Ezért 11 győzelmi pontot
kap (6+5) és 2 kapitányt (hajónként egyetegyet a
kikötő bónusz miatt).

A sárga egy 6 navigációs értékű hajót Terra de Boa
Gentebe irányít. 5 győzelmi pontot kap ezért és egy
tengerészt (kikötői bónusz). Mivel a toborzási
zónában nincs olyan színű bábu, ami neki megfelelne,
ezért inkább a zsákból húz egyet.
A fekete egy 11es és két 7es navigációs értékkel
rendelkező hajót vezet Malindibe és a megfelelő
helyekre teszi a hajó lapkákat. 22 győzelmi pontot
szerez (9+7+6) és 3 Realt (mindegyik hajóért egyet)

A karakterek
A karakter zónában a játékosok használhatják a karakterek
speciális tulajdonságait, vagy a Vasco da Gama lapka által pénzhez
juthatnak.

A kör elején a karakter
lapkák elosztása a
következő:

Az akció során a játékos:

kék – Francisco Alvares
sárga – Girolamo Seringi
fekete – Bartolomeu Diaz
piros – I. Mánuel

–

felveszi az egyik pénzösszeget, azok közül, amelyek korábban
a Vasco da Gama kártya alapján lettek kitéve a karakter zóna
alján található két helyre
vagy

–

elveszi az egyik karaktert és használja annak speciális
képességét.

Ha a játékos valamelyik figurát szeretné használni, akkor az egyik
akció korongját annak a karakternek a helyére teszi, amelyet
megszerzett, jelezvén ezzel azt, hogy jelenleg az adott karaktert a
körben más játékos már nem választhatja. Ezután magához veszi az
adott karakter lapkát ( vagy a tábláról, vagy attól a játékostól, akinél
éppen van) maga elé helyezi, majd az adott lapka által nyújtott
előnyt kihasználja. A lapka egészen addig a játékosnál marad, amíg
valaki meg nem szerzi tőle.
Az a játékos, akinek már van egy karakterlapkája (vagy azért mert
korábban szerzett valakitől vagy a játék kezdetén hozzá került) az
használhatja az adott karakter speciális képességét az adott körben.
Ha Bartolomeu Diaz vagy Francisco Alvares kerül a játékoshoz,
akkor azonnal megkapja a két győzelmi pontot illetve az egy
misszionáriust. Ha Girolamo Sernigi került a játékoshoz, akkor
pedig egy kereskedő hajót indíthat útnak.
Egy játékos előtt akárhány karakter lapka lehet.

Az aktuális körben a kék
úgy dönt, hogy megszerzi a
Vasco da Gama lapka által adott összeg egy részét,
ezért elveszi a 9 Realt a karakter zónában található
rubrikából.
A piros Francisco Alvarest
szeretné, ezért az egyik akció
korongját a karakter zónában
az adott személyre helyezi és
elkéri a kéktől a karakter
lapkát, majd maga elé teszi és
azonnal kap egy
misszionárius bábut.
A fekete úgy dönt továbbra
is magánál tartja Bartolomeu
Diazt. Akció korongját a felfedező személyére teszi a
táblán, jelezvén ezzel azt, hogy most nem veheti el
tőle senki ezt a karakterlapot, majd kap 2 győzelmi
pontot.
A sárga I. Mánuelt szeretné megkaparintani. Az
akció korongját a táblán a király figurájára helyezi és
elkéri a pirostól az adott karakter lapot, majd maga
elé teszi: kap egy extra akció korongot.
A pirosnak még van lehetősége egy akció
végrehajtására: szeretné magánál tudni Girolamo
Sernigit. Az akció korongját a karakter képére teszi a
játéktáblán és a sárgától elkéri a lapkát, majd maga
elé helyezi és ha akar, azonnal az egyik kikötőbe
küldhet egy kereskedő hajót.

I. Mánuel (A király)

Pirosnál maradt a I. Mánuel az előző körből. Az első

Az a játékos, akihez ez a karakterlapka
kerül, rögtön megkapja az extra akció
korongját és hozzá a 21 és 22 sorszámok
közül az egyiket (választania kell a két szám
közül) majd elhelyezi őket
egy üres akció mezőre a táblán (azaz olyan
helyre ahol még nincs akció korong). A
kiválasztott mező bármelyik zónában lehet.
Mikor az adott sorszám sorra kerül (lásd
Akciók végrehajtása rész) a játékos ugyanúgy jár el, mint a többi
akció korongja esetében, figyelembe véve azt, hogyha a játékos úgy
dönt, nem hajtja végre az akciót, akkor nem kap érte pénzt.

fázis folyamán a 21es sorszámot választja az extra
akció koronghoz, majd az Árubeszerzés zónába teszi.

Ha egy játékosnál a kör kezdetén ott van ez a lapka (vagy azért mert
megszerezte egy másik játékostól, vagy azért mert a játék kezdetén
hozzá került) akkor máris használhatja az adott fázisban az extra
akció korongját a 21es vagy 22es sorszámmal. Ha a második fázis
során egy másik játékos szerzi meg a királyt, akkor a lapka új
tulajdonosa a megmaradt sorszámmal (21es vagy 22es) szintén
használhatja az extra akció korongját.

Mivel a sárgánál marad az I. Mánuel lapka ezért
nála marad az extra akció korong is és így majd
használhatja a következő kör első fázisában.

A második fázis során a sárga az egyik akcióját arra
használja fel, hogy megszerezze I. Mánuelt. Felveszi
a megmaradt, 22es sorszámot és miután a saját extra
akció korongjára tette lerakja a toborzás zónába.
Mikor a 21es és a 22 sorszámra kerül a sor az akciók
végrehajtásánál a piros és a sárga véghezviheti a
plusz akciót. A kör végén a piros visszateszi az extra
akció korongját a karakter zónába.

Bartolomeu Diaz (A vezető)
Az a játékos, akihez ez a lapka kerül,
azonnal kap két győzelmi pontot, illetve az
a játékos, aki a kör végén birtokolja ezt a
lapot (lásd Kör vége rész) szintén kap két
győzelmi pontot és emellett ő lesz a
következő körben a kezdő játékos.

Francisco Alvares ( A pap)
Az a játékos, akihez ez a lapka kerül
azonnal kap egy misszionárius bábut (ha
van) a karakter zónából. A bábut a játékos
maga elé teszi.
Minden kör végén (lásd Kör vége rész) az
a játékos, aki ezt a lapkát birtokolja
szintén kap egy misszionárius bábut. Ha
már nincs több hittérítő a karakter zónában, akkor a játékos nem kap
semmit.
A misszionáriusok fontos szerepet töltenek be, mint a legénység
lehetséges tagjai.

Példa:
A fekete úgy dönt hogy magánál tartja Bartolomeu
Diaz figuráját, tehát rögtön kap 2 győzelmi pontot.
Mivel egyik játékos sem akarja tőle elvenni ezt a
lapkát a kör folyamán, ezért nála is marad a kör
végéig. Ekkor szintén kap 2 győzelmi pontot és ő lesz
a kezdő játékos a következő kör elején.

Példa:
A kör végén egyetlen misszionárius bábu maradt a
karakter zónában. A pirosnál van Francisco Alvares
és így megkapja ezt az utolsó bábut. A következő kör
második fázisában a fekete megszerzi a karaktert. De
mivel nem maradt bábu, ezért nem kap semmit. A kör
folyamán 2 misszionárius is visszakerül a táblára. Így
a kör végén a fekete már magához vehet egyet
belőlük, de a második fázis miatt elmaradt bábut nem
kapja meg.

még az első fázis előtt.

Girolamo Sernigi ( A kereskedő)
Az a játékos, akihez ez a lapka kerül,
lehetőséget kap arra, hogy egy kereskedő
hajót indítson útnak. A játékos válaszhat,
hogy azonnal elküldi a hajót (azaz nem maga
előtt tartja, hanem egy mezőre kihelyezi),
vagy csak a harmadik fázis kezdetén. Ha úgy
dönt hogy rögtön, akkor felveszi a
felfordított kereskedő hajó lapka kupac
legfelső lapját és egy üres navigációs mezőre
helyezi.
A kereskedő hajó elküldéséhez nincs szükség se kapitányra se
matrózokra. A lapka csak olyan üres helyre tehető le, amelyiknek
értéke kisebb vagy egyenlő mint a hajó navigációs értéke. A játékos
azonnal megkapja az ingyenes bónuszt, amit az adott kikötő ad
(lásd Expedíció, Bónusz rész), azonban a kereskedő hajóért a
játékos nem kapja meg a győzelmi pontokat.
Az egyszer elhelyezett keresedő hajó a továbbiakban ugyanúgy
közlekedik, mint a többi vitorlás.

A piros úgy határoz, hogy megszerzi magának
Girolamo Sernigit, majd miután hozzá került a lapka
rögtön egy kereskedő hajót küld Natal kikötőjébe. A
lapkát elhelyezi és kap egy áruval megrakodott hajót,
amelyet szabadon kiválaszthat az Árubeszerzés zóna
felső hat mezőjéből.

A parti első körében annak a játékosnak, akinél ez a karakter
lapka van el kell küldenie egy kereskedő hajót az első kör elején

3. fázis: Hajók mozgatása
Miután minden akció végre lett hajtva a játékosoknak le kell
ellenőrizni, hogy a második fázis során a kereskedőhajó le lette
téve valamelyik kikötőhöz.
Ha kereskedő hajót a Girolamo Sengirit birtokló játékos még nem
küldte el egyik kikötőbe sem (azaz még mindig a karakter zónában
van a lapka), akkor mindenképpen le kell raknia valamelyik
kikötőhöz még a fázis megkezdése előtt.
Ezután minden játékos megkapja a hajói után járó győzelmi
pontokat és/vagy Realokat.
A játékosok a navigációs zónában lévő összes hajójukért annyi
Real és/vagy győzelmi pontot kapnak, amennyi az adott
lapkákon a jobb felső sarokban fel van tüntetve (függetlenül a
hajó navigációs értékétől és attól hogy hányas mezőn áll a lapka).
Ezután további győzelmi pontok kerülnek kiosztásra a megtelt
kikötőkben veszteglő hajók tulajdonosainak.
Egy kikötő akkor telt meg, ha minden
lehetséges mező foglalt az adott sorban.
Egy megtelt kikötőben horgonyzó hajó
annyi győzelmi pontot szerez az őt birtokló játékosnak,
amennyi az adott kikötőnél, a kikötő neve mellett fel van
tüntetve (függetlenül attól, hogy mennyi a hajó navigációs értéke
és attól, hogy hányas mezőn áll a lapka).

Akereskedőhajó még nem lett elküldve.
A sárga, mivel nála van a kereskedő karatere, úgy
dönt, hogy Mombasaba küldi a kereskedő hajót. Kap
2 Realt. Ezzel a hajóval Mombasa kikötője megtelt,
hiszen két hajó van ott.
Calicut kikötője megtelt.A piros kap 11 győzelmi
pontot és 1 Realt (1
pontot és 1 Realt a
hajó lapkákon
feltüntetett értékek
miatt) A fekete kap 6
győzelmi pontot, a sárga 7et és a kék is 7et.
Mivel Calicut az utolsó kikötő, ezért az összes hajó
kikerül a játékból, a kapitányok pedig visszakerülnek
a játékosokhoz.

Tehát például minden hajó, amelyik a megtelt mombasai kikötőben
horgonyoz 3 győzelmi pontot ér.
Ha az adott kikötő megtelt, akkor a győzelmi pontok kiosztása után
a kikötőben lévő hajók a következő kikötőbe vitorláznak, vagy
kikerülnek a játékból. A játékban maradó vitorlások a következő
kör harmadik fázisában ismét győzelmi pontokat és/vagy Realokat
szereznek az őket birtokló játékosoknak.
Calicuttól kezdve végig lefelé haladva az összes kikötőt
ellenőrizni kell (a sorrend:Calicut, Malindi, Mombasa,
Mozambique,Terra de Boa Gente és végül Natal)
Ha a kikötő nem telt meg, (azaz vannak
üres helyek a kikötő melletti sorban)
akkor a hajók nem mozognak, nem
kell a lapkákat mozgatni, azaz maradnaka
helyükön.
Ha a kikötő megtelt, (azaz minden hely
foglalt) a hajók tovább haladnak a következő kikötőbe (itt
fordított a sorrend, azaz Natalból Calicut felé tartanak a hajók).
Balról jobbra haladva az első vitorlásnak a következő kikötőben
balról nézve legelső megfelelő üres helyre kell mozognia, a
másodiknak a második megfelelő üres helyre és így tovább. Ha a
következő kikötőben van üres hely és a mező kisebb mint a hajó
navigációs értéke, akkor a lapka odakerül. Ha több elérhető pozíció
van, akkor balról nézve a legelső megfelelő helyre kell tenni a
lapkát.
Ha nincs üres hely a következő kikötőben, vagy csak olyan
pozíció van, amely magasabb, mint a hajó navigációs értéke,
illetve ha a hajó a már megtelt Calicut kikötőjében vesztegel,
akkor a vitorlás nem tud tovább hajózni és ezért kikerül a
játékból. A kapitány, aki a hajót irányította visszakerül a
játékoshoz és a következő körökben ismét felhasználható lesz.
A 3. fázisnak akkor van vége ha az összes kikötő le lett ellenőrizve.

Malindi kikötője még nem telt meg.

A piros kap egy győzelmi pontot és egy Realt a
hajón látható jelzések miatt. A kék és a piros hajók
maradnak a helyükön és a következő kikötőre kerül a
sor.
Mombasa kikötője megtelt. A sárga kap 8 győzelmi
pontot és 1 Realt (2
pontot és a pénzt a hajóin
látható jelek miatt, 6ot
pedig a hajóiért a
kikötőben (hajónként 3
at), mivel a kikötő
megtelt.) A piros 3
győzelmi pontot kap és 2
Realt (2 Realt a hajón látható jelzések miatt és 3
pontot a hajóért a kikötőben)
Mivel Mombasa megtelt és Malindi a következő
kikötő, ezért a lapkák elkerülnek innen: balról jobbra
haladva, a 11es navigációs értékű hajó Malindi
kikötőjében (ami a következő kikötő a sorban) balról
az első szabad 7es mezőre, a 9 navigációs értékű
hajó a következő 7es helyre kerül és végül a 7es
navigációs értékű kereskedő vitorlás a 6os pozícióba
jut. Nincs több üres hely Malindiban, így a piros 7
es navigációs értékű hajó lapkája kikerül a játékból és
a piros kapitány visszakerül a játékoshoz.
Mozambique kikötője megtelt.
A kék 4 győzelmi pontot szerez és 3 Realt (3 Real a
hajó lapkákon feltüntetett értékek miatt és 4 pontot
(2őt hajónként) azért mert a kikötő megtelt.)A
fekete kap két győzelmi pontot mivel a kikötő
megtelt.A hajókat mozgatni kell balról jobbra
haladva: a kék 6os navigációs értékkel rendelkező
vitorlása a Mombasa szabad 6os
értékű helyére kerül, míg a fekete
6os hajója az üres 5ös értékű
helyre. A kék 4es navigációs
értékkel rendelkező vitorlásának
nincs helye Mombasában, így az
kikerül a játékból és a kék kaptiány
visszakerül a játékos készletébe.
Terra de Boa Gente kikötője még nem telt meg
A piros 1 Realt kap a hajón jelzett érték miatt és a
hajója a helyén marad. Natal kikötője üres. Az összes
kikötő le lett ellenőrizve, így jöhet a kör vége.

A forduló végén ...
Az első, második, harmadik és negyedik kör végén a következőket kell tenned:
Az összes meg nem vásárolt hajó lapkát vedd le az Árubeszerzési zónából és távolítsd el a játékból. Tegyél ide 7 új lapkát (a
barna oldalukkal felfelé) ügyelve arra, hogy a kupac tetején lévő lapka kerüljön Sao Gabrielhez a többi a maradék hat helyre.
Mindig az alacsonyabb római számmal jelzett kupacból húzz! Ha a kupac, amiből húzni kell a lapkákat, elfogy, akkor a
számozás szerinti sorrendben, a következő kupacból kell venni a hiányzó lapkákat. (I> II > III sorrendben)
Fordítsd fel a karakter zónában található kereskedő hajó kupac legfelső lapkáját és tedd vissza a kupac tetejére.
Az összes pénzérmét a karakter zónából tedd vissza a közösbe.
A körjelzőt told eggyel előbbre.
Töltsd fel a toborzási zónát: az aktív toborzási részeken jobbról balra haladva húzz 3 tengerészt a zsákból és helyezd őket az
adott részbe. Ha kevesebb, mint 3 üres hely van, akkor csak annyit tegyél ki, ahány üres pozíció akad az adott részben. (azaz
maximum 5 matróz lehet így egy helyen). Ha elfogytak a bábuk a zsákból, akkor ne tegyél ki semmit.
Az a játékos, akinél a Francisco Alvares karakterlapka van kap egy misszionárius figurát a Karakter zónából. Ha már egyetlen
bábu sincs ott, akkor a játékos nem kap semmit. Az a játékos, aki Bartolomeu Diaz karakterlapkát birtokolja kap két győzelmi
pontot.
Az akció korongok visszakerülnek a játékosokhoz.
Ha az I. Mánuel karakterlapka a kör során gazdát cserélt, az a játékos, akitől elkerült a lapka, vissza kell adja a plusz akció
korongját, amit ugye a király birtoklása megengedett.

A játék vége
Az 5. kör végén az a játékos, akinél Francisco Alvares
karakterlapkája van, még kap egy misszionáriust, ha jut neki
bábu illetve a Bartolomeu Diazt birtokló játékos is megkapja a 2
győzelmi pontot.
Megfelelelő számú legénység és kapitány birtokában a játékosok
az előttük lévő rakománnyal teli hajóikat még útnak indíthatják,
majd a játék véget ér. Minden játékos kap:
–
–

1 győzelmi pontot minden 3 Real után
és
3 győzelmi pontot minden útnak indított hajó után, amin
kapitány van.

A játék nyertese az, akinek a legtöbb győzelmi pontja van.
Egyenlőség esetén az a játékos nyer, akinek több hajója van a
navigációs zónában. További egyenlőség esetén az győztes,
akinek több matróza van.
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Megjegyzések
Egy hajó háromszor szerez Realt és/vagy győzelémi pontot :
– először a második fázis folyamán, amikor az expedíció akció során ki lesz helyezve az egyik mezőre a navigációs
zónában. Ekkor annyi pontot kap, ahányas az a mező ahova került.
– másodszor a harmadik fázisban, amikor minden olyan hajó, amelyik a navigációs zónában van, annyi pontot
és/vagy Realt kap amennyi a lapkán fel van tüntetve
– harmadszor pedig szintén a harmadik fázis során, amikor a hajó egy megtelt kikötőben várakozik. Ekkor annyi
pontot és/vagy Realt kap a játékos akié a hajó, amennyi az adott kikötő mellett van feltüntetve
Egy rakománnyal felszerelt hajónak 4 állapota lehetséges:
– első, amikor a beszerzés részben barna oldalukkal felfelé vannak
– második, amikor egy játékos megszerzi őket és maga elé helyezi (ekkor a játékos 1 vagy 2 Realt fizet egy teli
hajóértt)
– harmadik, amikor a játékos útnak indítja az árut . Ekkor a lapka megfordul. Ehhez szükséges, hogy a játékos a
megfelelő számú legénységgel rendelkezzen és a lapka megfordítása után a matróz bábukat vissza kell tennie a
zsákba.
– negyedik, amikor az áru behajózott valamelyik kikötőbe. Ekkor már mindenképpen kell egy kapitánynak lennie a
lapkán, anélkül a lapka nem tehető le a navigációs zónába
A lapka több lehetséges hely esetén oda kerülnek a navigációs zónában, ahova a játékos gondolja
expedíció akció során
A lapka a több lehetséges hely esetén balról az első helyre kerül:
mikor egy kikötő megtelt és a hajók továbbvitorláznak a következő kikötőbe

