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 nem hivatalos és 
 nem szószerinti fordítás! 

 
 
 

által fejlesztett játék, 1-5 játékos részére, 12 éves kortól 
a játék hossza: játékosonként 20 perc 

 

MI IS EZ A JÁTÉK? 
 

Mint a Lofoten-szigetvilág egyik nusfjordi halásztársaságának tulajdonosának, 
a célod az, hogy fejlesztd a kikötődet és annak vidéket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A játék végén a legtöbb pontot összegyűjtő játékos nyer. 
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Építs különböző 
épületet, hogy értékes 

speciális akciókhoz 
és pontokhoz juss. 

Győzd meg a falu 
tanácsában ülő véneket, 

hogy csatlakozzanak hozzád, 
újabb akciólehetőségeket 

megnyitva ezzel. 

Három munkás segít 
 téged a halásztársaságod 

fejlesztésében. 

Szükséged lesz 
aranyra a részvények és 

épületek megvásárlásához. 
Minden arany egy 

pontot ér. 

Gyűjtsd össze a 
szükséges építési nyers- 

anyagokat az erdők 
ritkításával, vagy 

kivágásával. 

Az erdőirtás új építési 
területeket szabadít fel, 

azonban pontokat vesztesz, 
ha üresen maradnak. 

Építs hajókat, hogy 
növeld a kifogott halaid 
mennyiségét. A hajók is 

pontot érnek majd. 

Bocsásd ki a társaságod 
részvényeit egy vagy 

két gyors kereskedésre. 

Vásárold meg más 
társaságok részvényeit, és 
részesülj az osztalékukban. 

Minden részvény egy-egy 
pontot ér. A ki nem bocsátott 

részvények után pontokat 
vesztesz. 



 
 
 

JÁTÉKTARTOZÉKOK 
 
Általános játéktartozékok: 
 

�  1 akciótábla (kétoldalas) �  1 hajó- és vénkínálat-tábla 
 

 
 �  100 haljelző 
 
 
 
 
 �  50 fajelző 
 
 
 
 
 
 �  1 fából készült 
     kezdőjátékos hajó 
 
 
 
 

 
�  1 lakomatábla �  2 épületkínálat-tábla („A” és „B”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 •  1 kiegészítő tábla (kétoldalas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •  132 épületkártya 
      három 44-44 kártyából álló paklira osztva, melyek 
      mindegyike 18 „A”, 12 „B” és 14 „C” kártyát tartalmaz 



 
 
 

 
 •  18 vénkártya 
 
 
 
 
 •  18 hajólapka 
 (6 szlup | 6 kutter | 6 szkúner) 
 
 

 
 •  15 kezdőjátékos-lapka (5 készlet) •  41 aranyérme 
      35 1-es 
        3 5-ös 
        3 10-es 
 
 
 
 
 
 

 
 •  9 szórzólapka 
      3× 5 hal 
      3× 10 hal •  30 erdőlapka 
      3× 5 fa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mind az öt játékos színében: 
 
 •  1-1 készlettábla •  3-3 munkáskorong •  1-1 vének tanácsa tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •  1-1 kikötőtábla 
 
 
 
 
 
 •  5-5 részvénylapka 



 
 

 
A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
Az alábbiakban a 2-5 játékosra vonatkozó szabályokat találod. A 
szóló játékmódról a szabálykönyv utolsó oldalán olvashatsz. 

 
KÖZPONTI TÁBLA 
 
1. Forgasd az akciótáblát a játékosok számától 
 függő oldalára (lásd a jobb oldali ábrát), 
 és tedd az asztal közepére. Az akciótábla 
 egyik oldala 1-2 játékosra vonatkozik, a másik 
 pedig 3-5 játékosra. 

 
 

Csak 4 és 5 személyes játéknál: fordítsd a játékosok 
számától függő oldalára a kiegészítő táblát 
(lásd a jobb oldali ábra szimbólumát), és 
tedd az akciótábla alsó széle mellé. A 
4 játékos oldalán egyetlen mezőt 
találsz, míg az 5 játékos oldalán  
hármat. 
 
 

2. Fektesd hosszában a lakomatáblát az akciótábla bal oldalára 
úgy, hogy a „Hal felszolgálása” (Serve Fish) akciómező mellé 
kerüljön közvetlenül (lásd a nagy ábrát). 

 
3. Tegyél az alábbi táblázatban jelzett számú tányérra 1-1 

haljelzőt (egyel kevesebb tányérra kerül hal, mint ahány 
játékos van). A tányérokat sorban kell feltöltened, a legkisebb 
tányértól a legnagyobb felé haladva. 

 
 játékosok száma 
 

 tányérok száma 
 
 
Például: 4 játékos esetén a 3 legkisebb tányérba kerül haljelző. 
 
 
4. Fektesd a hajó- és vénkínálat-táblát az akciótábla jobb oldala 

mellé. 
 
5. Válogasd szét a hajólapkákat típus szerint, és az alábbi 

táblázat szerinti számú lapkát tegyél a tábla megfelelő 
mezőire (minden típusból a játékosok számánál egyel több 
hajólapka kerül a táblára). 

 
 játékosok száma 
 

 hajólapkák száma 

 
Például: 4 játékos esetén mind a háromféle hajólapkából 5-5 
darabot kell a táblára tenned. 
 
 

6. Keresd ki a vénkártyák közül a játékosok számával 
 megegyezőket (lásd a jobb oldali felső kis ábrát), 
 majd helyezd el a hajó- és vénkínálat-tábla meg- 
 felelő mezőin őket. Minden mezőn 2-2 számot 
 találsz, és minden mezőre 2-2 vénkártyát kell  
 tenned képpel felfelé: elsőként fektesd a meg- 
 adott sorszámú mezőkre az 1-6 számú vénkártyát, 
 majd fektesd ezek tetejére a 7-12 számú vénkártyát 
 (már ha használjátok őket). 5 személyes játéknál van még 

másik 6 vénkártya is (lásd a keretes szöveget). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: a bal felső mezőre a #1-es vénkártya 
kerül, és ennek tetejére a #7-es vénkártya. 
 
 

 
Csak 5 személyes játék esetén: keverd 
össze képpel lefelé a 13-18 számú vén- 
kártyát, és anélkül, hogy megnéznéd 
őket, tegyél egyet-egyet mind a 6 kupac 
legaljára (továbbra is képpel lefelé). 

 

 
7. Fektesd a két épületkínálat-táblát a hajó- és vénkínálat-tábla 

jobb oldala mellé, sorba. 
 
8. Válassz egyet a három épületkártya-pakliból (mindegyik 

hátoldala másféle halat ábrázol), és a másik két paklit tedd 
vissza a játék dobozába. Válogasd szét a választott pakli 
kártyáit „A”, „B” és „C” típusok szerint, majd keverd meg 
őket külön-külön képpel lefelé, és tedd a 3 kupacot az 
asztalra. 

 
Tipp: javasoljuk, hogy az első pár játékban a „hering” paklival 
játsszatok. 
 
9. Csapj fel az épületkínálat-táblákra 9 „A” és 6 „B” jelű 

épületkártyát. A megmaradt „A”, „B” és „C” épületkártyákat 
egyelőre tedd félre valahová az asztalra. 

 
Csak 2 személyes játék esetén: csak a „C” jelű épületkár-
tyákat fogjátok használni. Az „A” és a „B” épületkártyákra 
nem lesz szükség,  tedd vissza őket a játék dobozába. 

 
 
10. Tedd az árucikkeket (hal, fa, aranyérme) és az erdőlapkákat 

valahová az asztalra, egy közös készletet létrehozva belőlük. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EGYÉNI JÁTÉKTERÜLET 
 
11. Válassz egy játékos színt, majd vedd el a színedhez tartozó 

vének tanácsa táblád, kikötőtáblád, a három munkáskoron-
godat, az öt részvénylapkádat és a kör alakú készlettábládat. 

 

 
 

Készlettábla 
 

A kör alakú készlettáblán tárolhatod 
a saját készleteidet, vagyis ez az a 
hely, ahonnan az akcióidhoz szük- 
séges árucikkeket el tudod költeni 
(máshonnan, például a tartalékmeződ- 
ről nem költhetsz árucikkeket). Amikor 
egy árucikk kerül a saját készletedbe, tedd a 
jelzőjét a készlettábládra. Tetszőleges számú aranyat és ha-
lat tárolhatsz rajta, de maximum csak 12 fát. Ha ennél több 
fát kapsz, a felesleget vissza kell tenned a közös készletbe. 

 
 
12. Fektesd a vének tanácsa tábládat a kikötőtáblád fölé. 
 
Tipp: két játékos elhelyezheti az előző oldal ábrája szerint a vének 
tanácsa tábláját és a kikötőtábláját a lakomaasztal mellett úgy, 
mintha a vének a lakomaasztal mellett ülnének. 
 
13. Forgasd két részvénylapkádat a színednek megfelelő rész-

vény (Share) feliratú oldalával felfelé, a másik hármat pedig a 
semleges színű, ki nem bocsátott részvény (Unissued Share) 
feliratú oldalával felfelé, majd mind az ötöt tedd a készlet-
táblád mellé. Annak ellenére, hogy a részvénylapkáidat a 
készlettáblád mellett tárolod, azért azokat éppúgy a saját 
készletedben lévőnek kell tekinteni.  

 
 
 

  vénkártyák helye 
 
 
  halászfázis áttekintése 
 
 
 
 
 
 
  a játékos színe (itt a fehér ponyvák) 
 

  tartalékmező 
 

  építési mező 
 

  halászati sáv 
 
 
 
 
 

14. Tegyél a saját kikötőtáblád építési mezőire 4-4 erdőlapkát. 
Minden egyes erdőlapka a két-két jobb oldali, vízszintesen 
szomszédos építési mezőket fedje le (ezeket „dupla 
mezőnek” hívjuk). A legfelső dupla mezőre egymás tetejére 2 
erdőlapkát kell tenned. 

 
15. Vedd el a játékosok számának megfelelő kezdőjáté-

kos-lapkakészletet (a lapka hátoldalán feltüntettük a 
játékosok számát, valamint a lapka alakja is segíthet). 
A többi lapkát tedd vissza a játék dobozába. 
Véletlenszerűen válasszatok ki egy kezdőjátékost, aki 
megkapja az 1. forduló mezőt tartalmazó lapkát, 

 melyet tegyen úgy maga elé, hogy a lapka szélén lévő 1-es 
szám felé nézzen. A lapka szélein lévő többi szám mutatja 
meg, hogy a szomszédos játékosoknak melyik lapkákat kell 
adnod. A kezdőjátékos hajót az 1. forduló mezőre kell tenni. 

 

Például: 4 játékos esetén a négyszög-alakú 
lapkakészletet fogjátok használni. Az első 
játékos megkapja az „1.|5.” forduló mezős 
lapkát, amit úgy forgat, hogy az 1-es szám 
felé nézzen. A bal oldali játékos a 4. forduló 
mezős lapkát fogja megkapni, a jobb oldali 
pedig a „2.|6.” lapkát.  
 
 
 
 

 forduló mező 

 
 a kezdőjátékos lapkája 
(itt az 1. és 5. forduló mezőkkel) 



 
 

 
JÁTÉKSZABÁLYOK 

 
A NUSFJORD társasjátékot 7 
fordulón keresztül fogjátok 
játszani. Minden fordulóban 
a jobb oldalt felsorolt 3 fázis 
követi egymást, a megadott 
sorrendben: 
 
A 7. forduló végeztével következik a pontozás és a győztes 
meghatározása. 
 
 

I. HALÁSZFÁZIS 
 
A halászfázisban új halakat fogsz ki, amelyeket bizonyos 
szabályok szerint szét kell osztanod. 
 
Ezt a fázist minden játékos egyszerre hajtja végre. 
 
Határozd meg a fogásod méretét a halászati sávod segítségével 
(lásd a keretes szöveget), és vedd el a megfelelő számú haljelzőt 
a közös készletből. Oszd szét a most elvett halakat a következők-
ben olvasható öt lépésnek megfelelő módon, pontosan a leírt 
sorrendnek megfelelően (ez szintén olvasható a vének tanácsa 
táblán). Nem térhetsz el a leírt halszétosztástól. 
 
 

A halászati sávod 
 

A halászati sávod a kikötőtáblád alsó felén található. Ez az a 
hely, ahol a halászflottád horgonyoz, és amelyik magába 
foglalja az előrenyomtatott kis halászcsónakodat is. Ahogy a 
játék halad előre, úgy építhetsz új halászhajókat (lásd a 
„Hajóépítés” fejezetet a 12. oldalon), és elhelyezheted őket 
a halászati sávodon. Ezzel megnöveled a fogásod mértékét, 
amely minden esetben a halászati sávodon még látható 
legalacsonyabb fehér szám. Így a játék kezdetén, az egy 
szem csónakoddal még csak 3-as a fogásod mérete. 
 
 
 
 
 
Például: a fenti ábrán 10-es a fogásod mérete. 
 

 

1. Vének 
 

1-1 halat kell tenned minden vénkártyádra, melyek a vének 
tanácsa tábládon található. Hagyd ki ezt a lépést, ha még nincs 
egy vénkártyád sem. 
 
 

Ha ezzel 3 hal kerül bármelyik vénkártyádra, a következő 
módon kell eljárnod: 
� tegyél át közülük 1 halat a készlettábládra 
� a másik 2 halat tedd vissza a közös készletbe 
(A vénkártyádat ne dobd el.) 
 
 

Megjegyzés: a játék kezdetén még nincs egy vénkártyád sem. A 
13. oldalon olvashatod el, hogy miként tudsz véneket szerezni, és 
mire használhatod őket. 

 
 

2. A nem nálad lévő részvényeid 
 

1-1 halat kell tenned az akciótábla újonnan kibocsátott részvé-
nyek mezőjén (newly issued shares), vagy egy másik játékos 
készlettáblája mellett lévő saját, színes oldalával felfelé néző, 
már kibocsátott (Share) részvénylapkáidra. Kihagyhatod ezt a 
lépést, ha még minden részvénylapkád a készlettáblád mellett 
van. 
 
Megjegyzés: a játék kezdetén még a vállalatod összes részvényét 
te birtoklod, és ezek közül 2 még kiadatlan részvény. A részvények 
akciótáblára és onnan egy másik játékoshoz való kerüléséről a 11. 
oldalon olvashatsz bővebben. 
 

3. A saját, már kibocsátott részvényeid 
 

1-1 halat kell tenned a saját, színes oldalával felfelé néző, már 
kibocsátott (Share) részvénylapkáidra, melyek még a készlet-
táblád mellett vannak. 
 
Megjegyzés: a játékot 2 már kibocsátott (Share) és 3 még 
kiadatlan (Unissued Share) részvénnyel kezded. 
 

4. Tartalék 
 

Tedd a megmaradt halaidat a kikötőtáblád bal felső tartalék-
mezőjére. Ezen a mezőn maximum 8 hal lehet, így csak annyi 
halat tehetsz ide, amíg el nem éred a 8-at. Hagyd ki ezt a lépést, 
ha már 8 (esetleg több) halad van a tartalékmeződön. 
 
Megjegyzés: ha valami miatt a tartalékmeződ 8-nál több halat 
tartalmaz (néhány épület hatása miatt lehetséges ez), azok 
számát nem kell 8-ra csökkentened ebben a lépésben. A 10. 
oldalon olvashatsz arról, hogy miként tudod áthelyezni a tartalék-
meződön lévő halaidat. 
 
Például: az 1. fordulóban 3 halat fogsz. Nincs 1 véned sem, és 
nincs olyan részvénylapkád, ami nem nálad van. 1-1 halat kell 
tenned a készlettáblád mellett lévő 2, már kibocsátott részvény-
lapkádra, és a 3. halad a tartalékmeződre kerül. 
 

5. Közös készlet 
 

Ha még maradt el nem osztott haljelződ, azt vissza kell tenned a 
közös készletbe. 
 
A halászfázis akkor ér véget, ha minden játékos elosztotta a 
fentiek szerint a kifogott halait. Ezután mozgassatok át minden 
olyan halat a közös készletbe, mely az akciótábla kibocsátott 
részvények mezőjén lévő részvénylapkákon van. Majd mindenki 
tegye át a saját készlettáblájára az összes olyan halat, mely a 
saját készlettáblája melletti részvénylapkákon található (a 
részvények színétől függetlenül). 
 
Megjegyzés: a játékosok ezt a lépést hajlamosak elfelejteni. Ha 
így történt, tegyétek át a halakat azonnal, ahogy észreveszitek 
ezt a hibát. 
 
FONTOS! A halászfázisban minden esetben csak az újonnan 
kifogott halaidat kell a fenti módon szétosztanod. Ha nem 
növekszik kellő mértékben a fogásod mértéke, előfordulhat, 
hogy nem tudsz minden vénkártyádra, vagy részvénylapkádra 
halat tenni. Ez nem jelent problémát, nem kell ezeket a halakat 
a saját tartalékodból kipótolnod. Ha az 1. vagy 2. lépés során 
fogynak el a kifogott halaid, akkor szabadon eldöntheted, hogy 
melyik vénkártyádra, vagy idegen tulajdonban lévő részvény-
lapkádra akarsz halat tenni, és melyikre ne jusson már. 

I. halászfázis 
 

II. munkafázis 
 

III. hazatérésfázis 



 
 
 

Egy későbbi játékforduló példája: 
 

1. A piros színnel játszol. A fogásod aktuális mértéke: 10. 
 

2. Ebből 3 haladat a 3 vénkártyádra kell tenned. 
 

3. Az „erdőgazdálkodó” (Forest Manager) vénedre ezzel rákerült 
a 3. hal is. Mielőtt a halaidat tovább osztogatnád, erről a 
vénkártyádról 1 halat át kell tenned a készlettábládra, a másik 
kettőt pedig vissza kell tenned  a közös készletbe. 
 

4. A megmaradt 7 haladból 1-et kell az akciótáblán lévő, és 1-et a 
sárga játékos készlettáblája mellett lévő, már kibocsátott rész-
vénylapkáidra tenned. 
 

5. Ezután a kezedben maradt 5 halból 3-at kell tenned a saját 
készlettáblád mellett lévő, már kibocsátott részvénylapkáidra. 

 
 

6. A kikötőtáblád tartalékmezőjén már van 7 hal, így ide csak 1-et 
tehetsz, hogy elérd a 8-as maximumot. 
 

7. Az utolsó haladat kénytelen vagy visszatenni a közös készletbe. 
 

8. Ha már minden játékos végzett a halai szétosztásával, az 
akciótáblán lévő összes részvénylapkára tett halat vissza kell 
tenni a közös készletbe. 
 

9. A készlettáblád mellett lévő összes részvénylapkára tett (tehát 
mind a te 3 piros lapkádon lévő, mind a kék és sárga játékos által 
a te készlettáblád mellett lévő részvénylapkáikra tett) hal átkerül 
a készlettábládra. Így újabb 5 hallal gyarapodik a saját készleted.  



 
 
 

II. MUNKAFÁZIS 
 
A munkafázis során elküldheted a munkásaidat különböző olyan 
akciók végrehajtására, melyek a halásztársaságodat segíthetik. 
 
Ezt a fázist játékos sorrendben, az óramutató járását követő 
irányban kell lejátszanotok. 
 
Az aktuális kezdőjátékostól indulva, minden játékos végrehajthat 
egy-egy akciót. Fordulónként mindenkire háromszor fog sor 
kerülni. Amikor rád kerül a sor, elhelyezheted az egyik munkás-
korongodat az akciótábla egyik akciómezőjén, vagy a saját vének 
tanácsa tábládon lévő egyik vénkártyádon (ez utóbbiak haszná-
latát lásd a 13. oldalon). 
 
Az egyes akciómezők bal felső sarkában lévő nagy fekete szám 
mutatja meg, hogy az adott mezőre maximum hány munkás-
korong kerülhet. Sok mezőn az 1-es szám szerepel, azaz 
legfeljebb 1 munkáskorong kerülhet rá. Amint valaki elhelyezi itt 
az egyik korongját, ezt a mezőt a forduló hátralévő részére 
blokkolja. 3-5 játékos módban találkozhatsz olyan akciómezőkkel, 
amelyen a 2-es, vagy a 3-as szám szerepel. Ezen mezőkre több 
munkáskorong is kerülhet, legyenek azok akár ugyanaz, akár 
különböző játékosok korongjai. 
 
Amint egy akciómezőt kiválasztottál, azonnal végre kell hajtanod 
a mező akcióját. Csak az a játékos hajthatja végre a mező akcióját, 
akinek a munkáskorongja épp odakerült. Nem foglalhatsz el egy 
akciómezőt anélkül, hogy az akcióját végre ne hajtanád. 

 
Megjegyzések:  

� Egy akció végrehajtása azt jelenti, hogy valamit megváltoz-
tatsz. Nem hajthatsz végre olyan akciót, illetve nem is 
választhatsz ki olyan akciómezőt, ami ténylegesen nem tesz 
semmit (lásd a példát). 

� A különböző akciómezők részletes ismertetése a 10. oldalon 
kezdődik. A vénkártyákon feltüntetett utasításoknak 
maguktól érthetőnek kell lenniük. Ha nem vagy biztos benne, 
hogy egy adott vénkártya akció pontosan mit is jelent, 
kérünk, olvasd el a függelékfüzetet! 

 

Például: a „ritkítás” (Thin Out) akciómező +1 fát ad neked 
minden erdőd után. Ha már egyáltalán nincs erdőd, vagy már 12  
fajelző van a készlettábládon, nem foglalhatod el ezt az akció- 
mezőt. 
 

Passzolhatsz, ha nem akarsz, vagy - nagyon ritka esetben - már 
sehova nem tudsz munkást elhelyezni, mikor rád kerül a sor. Ha 
egyszer már passzoltál, attól még elhelyezhetsz munkást a 
forduló során, amikor ismét rád kerül a sor. 
 
Megjegyzés: ne felejtsd el, hogy csak 3 lehetőséged van. Ha 
egyszer passzolsz a fordulóban, már csak 2 munkáskorongodat 
helyezheted el. Ha kétszer passzolsz, csupán egyetlen munkás-
korongodat helyezheted majd el. 
 
A munkafázis véget ér, ha már minden játékosra háromszor sor 
került.  
 
 
 
 
 

Mindkét akciómezőre csak 2 
munkáskorong tehető (ez lehet 
egyetlen játékos 2 korongja, de 
lehet 2 különböző játékos 1-1 
korongja is). Az alsó akciómező az 
aktuális forduló végéig már 
blokkolt, mivel van már rajta  
2 korong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezt az akciómezőt fordulónként 
csak egyetlen munkás veheti 
igénybe. Ez az akciómező az 
aktuális forduló végéig már 
blokkolt, mivel van már rajta 
korong. 
 



 
 
 

III. HAZATÉRÉSFÁZIS 
 
A hazatérésfázisban visszaveszed az akciómezőkre és a vénkár-
tyáidra elhelyezett munkáskorongjaidat, valamint mozgatni kell a 
kezdőjátékos hajót is. 
 
Ezt a fázist minden játékos egyszerre hajtja végre. 
 
Minden játékosnak el kell távolítania az összes munkáskorongját 
az akciótábla akciómezőiről, valamint a vének tanácsa táblája 
vénkártyáiról. A korongok visszakerülnek a készlettáblák mellé. 
Ezután a kezdőjátékos hajót a kezdőjátékos-lapkákon át kell 
léptetni a sorban következő sorszámú forduló mezőre (a hajó az 
óramutató járásával ellentétes irányba halad), és ez a játékos lesz 
a következő forduló kezdő játékosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: az első forduló végén a kezdőjátékos hajó a jobb oldali 
játékos kezdőjátékos-lapkájának 2-es sorszámú fordulómezőjére 
kerül. 
 
Tipp: a következő forduló kezdőjátékosa minden esetben az 
aktuális kezdőjátékos jobb oldali szomszédja lesz. Ezé a játékosé 
lesz az előző forduló legutolsó akciója, és a következő forduló 
legelső akciója is, melyet ügyesen ki lehet használni! 

 
Ha a kezdőjátékos-lapkán lévő aktuális forduló mező utasítást ad 
rá, akkor a megadott betűjelű és számú új épületkártyát kell 
felcsapni a megfelelő épületkínálat-táblára (vagy fel kell húzni 
azokat). Ha a kezdőjátékos hajó egy ilyen mezőre kerül, azonnal 
végre kell hajtani a mező utasítását. 
 
A 3-as sorszámú forduló mező csak 3-5 személyes játék esetén: 

Azonnal csapj fel az „A” jelű épületkínálat-táblára annyi új 
„A” jelű épületkártyát, ahányan játszotok (azaz 3, 4, vagy 5 
kártyát). Csak az üres mezőkre kerülhetnek új épületkártyák, 
és csak a megfelelő betűjelű épületkínálat-táblára (ebben az 
esetben az „A” jelű táblára). 
 

Például: mivel a négyszög alakú kezdőjátékos-lapkákat 4 játékos 
esetén használjátok, így a 3-as forduló mező 4 új „A” jelű 
épületkártya felcsapására ad utasítást. 
 
A 4-es sorszámú forduló mező: 

Minden játékosnak húznia kell valamennyi „C” jelű épület-
kártyát, amiket a kezébe kell vennie. 2 játékos módban 4-4 
kártyát kell húzni, 3 játékos módban 3-3 kártyát, míg 4 
játékos módban 2-2 épületkártyát. A felhúzott kártyákat 
mindenki tartsa titokban a játékostársai elől. (Lásd még az 
épületek megépítéséről szóló fejezetet a 11. oldalon.) 
 

Az 5-ös sorszámú forduló mező csak 3-5 személyes játék esetén: 
Azonnal csapj fel a „B” jelű épületkínálat-táblára 2 új „B” jelű 
épületkártyát. 5 játékos módban 3 új „B” jelű épületkártyát 
csapj fel (2 helyett). Csak az üres mezőkre kerülhetnek új 
épületkártyák, és csak a „B” táblára. 
 

A 6-os sorszámú forduló mező: 
Minden játékosnak az összes, még kezében lévő „C” jelű 
épületkártyáját képpel felfelé el kell helyeznie az épület-
kínálat-táblák mellett. (A „C” jelű épületkártyáknak nincs 
saját táblájuk.) 
 

A hazatérésfázis a kezdőjátékos hajó áthelyezése, és az új 
forduló mezőn lévő esetleges utasítás végrehajtása után 
azonnal befejeződik. Egy új forduló kezdődik, a halászfázissal. A 
7. forduló végén a pontozás következik (lásd a 15. oldalon). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Például: 4 játékos esetén, amikor a 
kezdőjátékos hajó a 3. forduló mezőre kerül, 
4 „A” jelű épületkártyát kellene felcsapni az 
„A” jelű épületkínálat-táblára. Mivel csak 3 
üres mező van a táblán, ezért csak 3 új „A” 
jelű épületkártya kerül felcsapásra. 
 

A 4. fel nem csapott kártya a pakliban 
marad, azt nem kell eldobni. 



 
 
 

AKCIÓK 
 
Az alábbiakban az akciótábla akciómezőinek részleteivel ismer-
kedhetsz meg, az oszlopokat balról jobbra sorba véve, és az egyes 
oszlopokban fentről lefelé haladva. 
 

+1 arany (+1 gold) 
 

Ha erre az akciómezőre teszed a munkáskorongodat, azonnal 
vegyél el a közös készletből 1 aranyjelzőt, és tedd azt a saját 
készlettábládra. 
 

Megjegyzés: ezt az akciómezőt minden munkafázisban csak egy 
munkás foglalhatja el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tartalék begyűjtése (Transfer Reserve) 
 

A halászfázisban kifogott halaid egy része a kikötőtáblád bal felső 
sarkában található tartalékmeződre kerül. Egyes épületek 
lehetővé teszik, hogy egyéb árucikkek is kerüljenek erre a mezőre. 
Ha erre az akciómezőre teszed a munkáskorongodat, azonnal 
mozgasd át a tartalékmeződön lévő ÖSSZES árucikket a saját 
készlettábládra. 
 
Megjegyzések: 

� Ezt az akciómezőt minden munkafázisban csak egy munkás 
foglalhatja el. 

� Nem hajthatod végre ezt az akciót, ha a tartalékmeződ épp 
teljesen üres. 

� Az akció végrehajtásakor a teljes tartalékmeződet ki kell 
ürítened - nem hagyhatsz semmilyen árucikket a mezőn. Ne 
feledkezz meg róla, hogy maximum 12 fa kerülhet a készlet-
tábládra. 

 

Például: 3 hal és 2 fa van a tartalékmeződön és 11 fa a készlet-
tábládon. Végrehajtod a „tartalék begyűjtése” akciót, aminek 
következtében az összes haladat és 1 fát a tartaléktábládra 
mozgatsz át. Az utolsó fát (amely már nem fér el a tartalék- 
tábládon) a közös készletbe kell visszatenned. 

 

Hal felszolgálása (Serve Fish) 
 

Ha erre az akciómezőre teszed a munkáskorongodat, halakat kell 
elhelyezned a lakomatábla még üres tányérjaira. Bármennyi üres 
tányért megtölthetsz TELJESEN halakkal (de legalább egyet meg 
kell töltened) úgy, hogy pontosan a tányérba írt számú haljelzőt 
teszed rá. A legkisebb tányértól kell elkezdened a feltöltést, és 
sorba kell haladnod. Ha végeztél a tányérok feltöltésével, akkor 
hagyj 1-1 halat az általad megtöltött tányérokon, a többlet 
halakat pedig tedd vissza a közös készletbe. Ezután kapsz 1-1 
aranyérmét minden általad feltöltött tányér után, melyeket 
vegyél el a közös készletből, és tedd őket a saját készlettábládra. 
 
Megjegyzések: 
� Ezt az akciómezőt minden munkafázisban csak egy munkás 

foglalhatja el. 
� Nem hajthatod végre ezt az akciót, ha már minden tányéron 

van hal, vagy ha nincs annyi hal nálad, hogy legalább a 
sorban következő tányért teljesen meg tudd tölteni. 

� A lakomatáblán lévő halak a vén-akciók használatához 
kellenek majd (lásd a 13. oldalon). 

 
Például: már van 1-1 hal a két legkisebb (az 1-es és a 2-es 
számmal jelölt) tányéron. Úgy döntesz, hogy a 3 következő 
tányért mind feltöltöd hallal, így elköltesz 3 + 3 + 4 = 10 haljelzőt 
a készlettábládról. 1-1 halat a tányérokon hagysz, a többit pedig 
visszateszed a közös készletbe. Viszonzásként 3 aranyérmét kapsz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korlátozott számú játéktartozékok 
 

A hal-, fa- és aranyérme-jelzők, valamint az erdőlapkák 
korlátlan számban állnak rendelkezésre. Ha valamelyik 
elfogyna, használd a szorzójelzőket (hal és fa), vagy bármi 
mást helyettük. A többi játéktartozék száma korlátozott. 

 



 
 
 

Épületépítés (Build a Building) 
 

Ha erre az akciómezőre teszed a munkáskorongodat, azonnal 
válassz egy épületlapkát valamelyik épületkínálat-tábláról, a tábla 
mellől, vagy a kezedből (a 4. forduló után), fizesd be az épület 
TELJES építési költségét (fa, hal, és/vagy aranyérme formájában) 
a készlettábládról áttéve a közös készletbe, majd helyezd el a 
kártyáját a kikötőtáblád egyik még üres építési mezőjén. 
 

Sok épület győzelmi pontokat ad a játék végén, vagy valamilyen 
módon segít a halászcéged fejlesztésében. 
� Az „A” jelű épületek nagyon hasznosak, de nem adnak túl 

sok győzelmi pontot (egyesek után még negatív pontot is 
kaphatsz). 

� A „B” jelű épületek általában drágábbak, de egyúttal 
hasznosabbak is az „A” jelűeknél. 

� A „C” jelű épületek csak a 4. fordulótól állnak majd a rendel-
kezésedre (ekkor húztok majd 2-4 „C” jelű épületkártyát), és 
a 6. fordulóig csak a kezedben lévő kártyákat építheted meg. 
Nagyon sok győzelmi pontot érhetnek a játék végén, ha meg 
tudsz felelni a követelményeiknek. 

 

Az összes épületkártya részletes leírását lásd a függelékfüzet 3. 
oldalától kezdődően. 
 

a kártya betűjele  az épület által 
és sorszáma az épület neve adott győzelmi 
(pl.: A101)  pont mennyisége 
 
 
 
 
 
 
 
az épület építési 
költsége 
(a szürkével nyomtatottakra az épület hatása (vagy speciális 
nincs szükség az építéshez) utasítás és részlet) 
 

Megjegyzések: 

� 2 játékos módban ezt az akciómezőt minden munkafázisban 
csak egy munkás foglalhatja el. 3-5 játékos módban akár 3 
munkás is kerülhet erre az akciómezőre. 

� Nem hajthatod végre ezt az akciót, ha egyetlen lehetséges 
épületkártya építési költségét sem tudnád megfizetni, vagy 
ha már nincs szabad építési mező a kikötőtábládon. Nem 
építhetsz meg egy új épületet egy erőlapkát, vagy egy már 
meglévő épületet tartalmazó építési mezőn. 

� Ha egyszer már elhelyeztél egy épületkártyát a kikötőtáblá-
don, azt innentől kezdve már nem mozgathatod el egy másik 
mezőre, illetve nem távolíthatod el a tábládról. 

 

Például: a halpult (Fish Stand) építési költsége 1 fa, melyet a 
készlettábládról kell a közös készletbe áttenned. A lenti példában 
bármelyik üres építési meződön elhelyezheted az épületkártyát. 
Ezután azonnal kapsz 4 halat a közös készletből (az épület 
hatása). 

Részvény kibocsátása (Issue a Share) 
 

Ha erre az akciómezőre teszed a munkáskorongodat, válassz EGY 
még ki nem bocsátott (Unissued Share) részvénylapkát a készlet-
táblád mellől, fordítsd át a színes (Share) oldalára, majd tedd az 
akciótábla újonnan kibocsátott részvények (newly issued shares) 
mezőjére. Ezután vegyél el 2 aranyérme-jelzőt a közös készletből 
és tedd a saját készlettábládra. 
 
Megjegyzések: 

� 2 játékos módban ezt az akciómezőt minden munkafázisban 
csak egy munkás foglalhatja el. 3-5 játékos módban akár 2 
munkás is kerülhet erre az akciómezőre. 

� Nem hajthatod végre ezt az akciót, ha már nincs a készlet-
táblád mellett ki nem bocsátott részvénylapkád. Ebből 
következik, hogy ezt az akciót a játék során maximum 
háromszor hajthatod végre, mivel három ki nem bocsátott 
részvénylapkával kezded a játékot. A részvénylapkáid a 
kibocsátást követően a játék végéig már a színes (kibocsá-
tott) oldalukkal felfelé maradnak. 

� Nincs korlátozva, hogy az újonnan kibocsátott részvények 
akciómezőn hány részvénylapka lehet (színtől függetlenül). 

� Ne feledd, hogy a halászfázisban majd halakat kell tenned a 
kibocsátott részvénylapkáidra (elsőként mindig az akció-
táblán és a más játékosoknál lévőkre). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Minden részvény megvásárlása (Buy All Shares) 
 

Ha erre az akciómezőre teszed a munkáskorongodat, meg kell 
venned az akciótábla újonnan kibocsátott részvények (newly 
issued shares) mezőjén lévő ÖSSZES részvénylapkát (színtől 
függetlenül). Ehhez részvényenként 1-1 aranyérmét kell befizet-
ned a közös készletbe. A 4-5. fordulóban a TELJES VÉTELÁR  
1 aranyérmével csökken, míg a 6-7. fordulóban ez a csökkenés 
már 2 aranyérme. 
 
Megjegyzések: 

� Ezt az akciómezőt minden munkafázisban csak egy munkás 
foglalhatja el. 

� Nem hajthatod végre ezt az akciót, ha nem tudod kifizetni az 
összes újonnan kibocsátott részvénylapkát, azaz nem 
hagyhatsz részvénylapkákat ezen a  mezőn. 

� A teljes vételár nem csökkenhet 0 alá. Ha egyetlen részvény 
van csak a mezőn, a 6-7. fordulóban akkor sem kapsz érte 1 
aranyérmét az akciót végrehajtva. 

 
Például: a 3. fordulóban két részvénylapka megvásárlásáért 2 
aranyérmét kell fizetned. A 4-5. fordulóban két részvénylapka 
már csak 1 aranyérmébe kerül, míg a 6-7. fordulóban ingyen 
hozzájuthatsz az akció segítségével. 
 



 
 
 

Erdőirtás (Deforest) 
 

Ha erre az akciómezőre teszed a munkáskorongodat, azonnal el 
kell távolítanod EGY erdőlapkát a kikötőtábládról. Ezután vegyél 
el 5 fajelzőt  a közös készletből és tedd a készlettábládra. 
 
Megjegyzések: 

� 2 játékos módban ezt az akciómezőt minden munkafázisban 
csak egy munkás foglalhatja el. 3-5 játékos módban akár 2 
munkás is kerülhet erre az akciómezőre. 

� Nem hajthatod végre ezt az akciót, ha egyetlen erdőlapka 
sincs már a kikötőtábládon. 

� Nem számít, hogy hány erdőlapka fedi le a kikötőtáblád  
egyik dupla építési mezőjét, minden esetben csak egyetlen 
erdőlapkát távolíthatsz el. Azaz a 2 erdőlapkával fedett 
mezőidről elsőként el kell távolítanod a felső erdőlapkát, 
majd egy másik „erdőirtás” akció segítségével az alsó 
erdőlapkát is ahhoz, hogy felszabaduljon ez a 2 építési mező. 

� A kikötőtábládon lévő erdőlapkákat csak és kizárólag az 
„erdőirtás” akcióval, illetve néhány speciális épület vagy vén 
akciója segítségével távolíthatod el. Nem távolíthatod el 
őket „csak úgy” a kikötőtábládról. 

� Ne felejtsd el, hogy a készlettábládon maximum 12 fa lehet. 
Ha már 7-nél több fajelző van rajta, akkor 5-nél kevesebb fát 
vehetsz csak el a közös készletből. 

� Ezt az akciót akkor is végrehajthatod, ha már van 12 fa a 
készlettábládon. Ez esetben csak eltávolítasz egy erdőlapkát 
a kikötőtábládról anélkül, hogy egyetlen fajelzőt is elvennél a 
közös készletből. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritkítás (Thin Out) 
 

Ha erre az akciómezőre teszed a munkáskorongodat, akkor  
MINDEN egyes erdőlapka után, ami még a kikötőtábládon van, 
vegyél el 1-1 fajelzőt  a közös készletből és tedd a készlettábládra. 
 
Megjegyzések: 

� Ezt az akciómezőt minden munkafázisban csak egy munkás 
foglalhatja el. 

� Nem hajthatod végre ezt az akciót, ha egyetlen erdőlapka 
sincs már a kikötőtábládon. 

� Minden erdőlapkád számít, még az is, aminek egy másik 
erdőlapka van a tetején. 

� Nem kell eltávolítanod az erdőlapkáidat, csak számold össze 
őket. 

� Ne felejtsd el, hogy a készlettábládon maximum 12 fa lehet. 
Előfordulhat, hogy kevesebb fát vehetsz csak el emiatt a 
közös készletből. Viszont nem hajthatod végre ezt az akciót, 
ha már 12 fa van a készlettábládon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: a játék kezdetén 4 erdőlapka van a kikötőtábládon 
(ebből kettő egymáson). Ha ekkor hajtod végre a „ritkítás” akciót, 
maximum 4 fajelzőt vehetsz el a közös készletből. 

 
Erdőtelepítés (Reforest) 
 

Ha erre az akciómezőre teszed a munkáskorongodat, azonnal 
vegyél el 2 erdőlapkát a közös készletből, és tedd őket egymás 
TETEJÉRE a kikötőtáblád két egymással vízszintesen szomszédos, 
ÜRES építési mezőjén. 
 
Megjegyzések: 

� Ezt az akciómezőt minden munkafázisban csak egy munkás 
foglalhatja el. 

� Nem hajthatod végre ezt az akciót, ha nincs helyed egy 
erdőlapkát elhelyezni. A formájának köszönhetően nem 
teheted az erdőlapkákat két függőlegesen szomszédos üres 
építési meződre. 

� A játék során nem mozgathatod, illetve nem távolíthatod el 
„csak úgy” a már elhelyezett erdőlapkáidat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hajóépítés (Build a Ship) 
 

Ha erre az akciómezőre teszed a munkáskorongodat, akkor 
elvehetsz egy tetszőleges hajólapkát (szlup, kutter, vagy szkúner) 
a hajó- és vénkínálat-tábláról, majd ki kell fizetned az elvett lapka 
TELJES építési költségét (fa, hal és /vagy aranyérme), végül el kell 
helyezned a lapkát a halászati sávodon úgy, hogy a sávra 
nyomtatott csónak, vagy a már ott lévő legutolsó hajólapka jobb 
oldala mellé kerüljön. A hajók győzelmi pontot érnek, és a 
halászfázisban a fogásod méretét növelik (lásd a 6. oldalon). 



 
 
 

Megjegyzések: 

� 2 játékos módban ezt az akciómezőt minden munkafázisban 
csak egy munkás foglalhatja el. 3-5 játékos módban akár 2 
munkás is kerülhet erre az akciómezőre. 

� Nem hajthatod végre ezt az akciót, ha nincs egyetlen 
hajólapka sem, aminek meg tudnád fizetni az építési 
költségét. Akkor sem hajthatod végre ezt az akciót, ha már 
nincs szabad helyed a halászati sávodon. Nem tehetsz le úgy 
hajólapkát a halászati sávra, hogy az túllógjon az utolsó, 
világosabb kék színnel jelölt mezőn. 

� Vedd figyelembe, hogy egy szkúner építési költsége 8 fa és 
8 hal és 4 aranyérme. 

� Egy szlupnak 2 mezőnyi helyre van szüksége a halászati 
sávodon, egy kutternek 3 üres mező kell, míg egy szkúnernek 
4 mező. A legelső mező (amelyen a 3-as szám van) kettőnek 
számít. 

 
 
 építési költség a hajó típusa 
 
 
 

 győzelmi pont 
 
 
 
 

Például: egy 4 mezőt elfoglaló szkúnert építesz. Kifizeted a teljes 
építési költségét (8 fa és 8 hal és 4 aranyérme), majd elhelyezed a 
halászcsónakod jobb oldala mellett. Ezzel a fogásod mértéke 6-ra 
növekszik a következő halászfázisban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vén felfogadása (Take an Elder) 
 

Ha erre az akciómezőre teszed a munkáskorongodat, akkor 
elvehetsz EGY tetszőleges, felül lévő vénkártyát a hajó- és 
vénkínálat-tábláról, majd el kell helyezned azt a vének tanácsa 
táblád egyik még üres mezőjén. 
 
Csak 5 személyes játéknál: ha a vénkártya elvétele felfed egy 
képpel lefelé fordított vénkártyát, azt azonnal fordítsd képpel 
felfelé. 
 
Ha akarod, a vén felfogadása után azonnal végrehajthatod a vén 
akcióját anélkül, hogy egy (másik) munkáskorongodat rá kellene 
tenned a vén kártyájára (lásd a „vénhasználat” akciót). 
 
Megjegyzések: 

� 2 játékos módban ezt az akciómezőt minden munkafázisban 
csak egy munkás foglalhatja el. 3-5 játékos módban akár 2 
munkás is kerülhet erre az akciómezőre. 

� Nem hajthatod végre ezt az akciót, ha már van 5 vénkártyád 
a vének tanácsa tábládon. Egyetlen játékosnak sem lehet  
5-nél több vénkártyája. 

� Megteheted, hogy felfogadsz egy vént, de nem hajtod végre 
(ingyen) az akcióját. 

� Nem dobhatod el a játék során a vének tanácsa tábládra tett 
egyik vénkártyádat sem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: nem veheted el a „szállító” (Contractor) vénkártyát, 
amíg az „építő” (Builder) vénkártya van a tetején. 

 
Vénhasználat (Using an Elder) 
 

Ahelyett, hogy a munkáskorongodat az akciótábla egyik akció-
mezőjére tennéd, ráteheted azt a vének tanácsa tábládon lévő 
egyik vénkártyádra is, majd végrehajthatod azon véned által 
biztosított akciót. Amikor egy új vénkártyát helyezel el a vének 
tanácsa tábládon, azonnal (ingyen) használhatod egyszer ennek a 
vénednek az akcióját, ha szeretnéd - anélkül, hogy egy (másik) 
munkáskorongodat kellene a kártyájára tenned. 
 
Mindegy, hogy mi módon, de amikor egy vén-akciót használsz, 
elsőként el kell venned a lakomatábla legmagasabb számmal 
ellátott, LEGNAGYOBB tányérjáról egy halat, és azt a használni 
kívánt vénkártyádra kell tenned. Erre a célra szolgál a vénkártyák 
tetején lévő 3 halszimbólum (lásd az alábbi ábrát). Hasonlóképp 
kell eljárnod, ha a halászfázisban kell halat tenned a vén-
kártyáidra. 

 
Ha ezzel 3 hal kerül bármelyik vénkártyádra, a következő 
módon kell eljárnod: 
� tegyél át közülük 1 halat a készlettábládra 
� a másik 2 halat tedd vissza a közös készletbe 
(A vénkártyádat ne dobd el.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hal elhelyezése után azonnal hajtsd végre a vénkártya akcióját. 
A vénkártyák akcióinak maguktól értetődőnek kellene lenniük, de 
a függelékfüzetben részletes magyarázatot is találhatsz hozzájuk. 



 
 
 

Megjegyzések: 

� Ne feledd, hogy a legnagyobb tányérról kell elvenned a halat, 
majd a vénkártyádra tenned. 

� Csak akkor hajthatsz végre egy vén-akciót, ha a 
lakomatáblán még van elvehető hal. Ezt a halat nem 
helyettesítheted a készlettábládon, vagy a tartalékmeződön 
lévő hallal. Halak a „Halak felszolgálása” akciót végrehajtva 
kerülhetnek a lakomatábla tányérjaira. 

� Csak a saját vénkártyáidat használhatod. Nem használhatsz 
egy másik játékos vének tanácsa tábláján lévő vénkártyát, 
ahogy nem használhatod a hajó- és vénkínálat-táblán lévő 
véneket sem. 

� Minden munkafázisban minden vénedre legfeljebb csak 1-1 
munkáskorongodat helyezheted el. 

� Ha egy új vénkártyát teszel a vének tanácsa tábládra, és úgy 
döntesz, hogy azonnal használod is (ingyen) annak akcióját, 
még ebben a fordulóban, mikor ismét rád kerül a sor, el is 
helyezheted rajta egy munkáskorongodat, hogy ismét hasz-
nálhasd a vénkártyád akcióját. 

 
Például: most fogadtad fel az „erdőgazdá-
lkodó” (Forest Manager) vént a „Vén 
felfogadása” akció segítségével, elhelyezted 
a kártyáját a vének tanácsa tábládon, és úgy 
döntesz, szeretnéd az akcióját (ingyen) 
azonnal használni. Elveszed a lakomatábla 
legnagyobb (3-as számú) tányérján lévő 
halat, a vénkártyádra teszed, majd 
végrehajtod az akcióját (eltávolítod 2 
erdőlapkádat, cserébe kapsz 5 fát és 1 
aranyérmét). A forduló során később még 
ráteheted a vénedre az egyik 
munkáskorongodat, hogy ismét használhasd 
az akcióját, feltéve, ha van még hal a 
lakomatáblán. 

 

Akció lemásolása (Copy an Action) 
 

4-5 személyes játéknál (illetve szóló módban, melyről az utolsó 
oldalon olvashatsz) az akciótábla alá kerül a kiegészítő tábla is, 
amelynek az akciója az, hogy lemásolhatsz EGY BLOKKOLT akciót. 
 
4 játékos esetén: a kiegészítő táblának csak egyetlen „akció 
lemásolása” akciómezője van, amelyet minden fordulóban 
csupán egyetlen munkás foglalhat el. Ezen akció végrehajtásával 
az akciótábla bármelyik - már blokkolt - akcióját végre hajthatod. 
 
5 játékos esetén: a kiegészítő táblán három „akció lemásolása” 
akciómező van, amelyek mindegyike megfelel az akciótábla egyik 
(bal oldali, középső, jobb oldali) oszlopának. Ezen akció 
végrehajtásával az akciótábla bármelyik, a választott akciómező 
feletti oszlopban lévő, már blokkolt akcióját hajthatod végre. 
Mindegyik mezőt minden fordulóban csak egy-egy munkás 
foglalhat el. 
 
Megjegyzések: 

� Nem másolhatsz le egy olyan akciómezőt, amelyiket még 
használni tudnál, azaz amelyik még nem blokkolt. 

� Nem számít, hogy milyen színű munkáskorongok blokkolják 
az általad lemásolt akciómezőt. Másolhatsz olyan akció-
mezőt is, amit pont a te egy, vagy két munkáskorongod 
blokkol éppen. 

� Ne feledd, hogy az akciók lemásolása csak az akciótábla 
akciómezőire vonatkozik, így nem másolhatod le vele a vén-
kártyák akcióit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Például: a „hajóépítés” akciómezőt már blokkolja sárga és kék 
játékos ott lévő munkáskorongja, de te is szeretnél hajót építeni. 
Szerencsédre az „akció lemásolása” kisegítő tábla akciómezője 
még üres, így a munkáskorongodat ide helyezve, végrehajthatod 
a „hajóépítés” akciót. Ezzel blokkoltad az „akció másolása” 
akciómezőt. 



 
 
 

A JÁTÉK VÉGE ÉS A PONTOZÁS 
 
A játék a 7. forduló befejeztével ér véget. Ez után következik a 
pontozás. Minden győzelmi pontot gondosan rányomtattunk 
azokra a játéktartozékokra, amelyek fix pontot érnek, így ebben a 
játékban nem érhet meglepetés a játék végi pontozáskor, 
amelyet bár a játék kezdetén elmagyaráztak neked, de közben 
már esetleg elfelejtetted. 
 
1.) Add össze az összes épületkártyádra és hajólapkádra 

nyomtatott fix győzelmi pontot. 
 

Például: a jobb oldali példa-
ábrán összesen 7 pontot kapsz 
a hajólapkáid, és 4 pontot a fix 
győzelmi pontot érő épület-
kártyáid után. Így eddig 11 
győzelmi pontot szereztél. � 

 
 

2.) Add hozzá azon épületkártyáid nem fix győzelmi pontjait, 
amelyek sarkában csillag (*) szerepel egy konkrét szám 
helyett. Ez azt jelenti, hogy a kártya által adott győzelmi pont 
a kártya szövegmezőjében leírt feltétel teljesítésétől függ. 

 

Az összes épületkártya részletes leírását lásd a függelékfüzet 3. 
oldalától kezdődően. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: a „kikötő felszerelése” (Harbor Installation) épületkár-
tyád 2-2 győzelmi pontot ad minden hajód után (a kezdeti halász-
csónakodat is beleszámítva). A jobb oldali példában 3 hajót 
építettél meg, így a csónakkal együtt 4 × 2 = 8 pontot kapsz. 
 
3.) 1-1 győzelmi pontot kapsz a készlettáblád mellett lévő összes 

kibocsátott részvénylapkáért (színétől függetlenül), illetve  
1-1 pontot minden készlettábládon lévő  aranyérme után. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Például: a játék végén 5 kibocsátott részvénylapka van a 
készlettáblád mellett, amely 5 győzelmi pontot ér. A készlet-
tábládon 16 arany van, ami újabb 16 pontot ér. A kettő együtt  
21 győzelmi pont. 

 
 
4.) Elveszítesz 1-1 győzelmi pontot minden kibocsátatlan 

(Unissued Share) részvénylapkád után, amely még a játék 
végén is  a készlettáblád mellett van. 

 
 
 
 
 
 
 

Például: a 2 kibocsátatlan részvénylapkád után -2 pontot kapsz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.) Elveszítesz 1-1 győzelmi pontot a kikötőtábládon üresen 
maradt minden építési meződ után. 

 
Például: 3 üres építési meződ maradt, így ez -3 pontot ér. 
Összesen tehát 11 + 8 + 21 - 2 - 3 = 35 győzelmi pontot szereztél. 
 
A legtöbb győzelmi pontot összegyűjtő játékos nyeri a játékot. 
Döntetlen esetén osztoznak a győzelemben. 
 

 

VARIÁNSOK 
 

Oda- és visszavágó 
Mindhárom épületkártya-pakliban 18 „A” és 12 „B” épület 
található, amely pontosan annyi, hogy két játékos anélkül 
lejátsszon egy játékot és egy visszavágót, hogy ugyanazok az 
épületek kétszer előfordulnának. Ráadásul mindketten 
lehettek kezdő játékosok is egyszer. Mindazonáltal az összes 
„C” épületet használjátok mindkét játékban, mert - kellő 
tapasztalattal - könnyedén kitalálhatod, hogy az ellenfeled-
nél, milyen épületkártyák vannak. 
 

Paklik összekeverése 
Úgy is játszhattok, hogy mind a három épületkártya-pakliból 
3-3 „A” és 2-2 „B” kártyát húztok és kevertek össze. Az 
összes többi kártyát, és a kártyák kínálattáblákra (kézbe) 
kerülése továbbra is ugyanazokat a szabályokat követi, így 
kövessétek a kezdőjátékos-lapkák forduló mezőinek 
utasításait. 



 
 
 
 

SZÓLÓ JÁTÉKMÓD 
 

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
Készítsd elő a játékot úgy, mintha 2 játékos módban akarnál 
játszani. Vedd elő a szóló játékhoz való kezdőjátékos-lapkát, 
fordítsd a „Solo Game” oldalára, és tedd a kezdőjátékos hajót az 
1. forduló mezőjére. Te magad az összes piros játéktartozékot 
fogod használni, de szükséged lesz mind a három kék munkás-
korongra is. 
 

Tedd a kiegészítő táblát az akciótábla alá, a 4 játékos módban 
használt (egy akciómezős) oldalával felfelé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JÁTÉKSZABÁLYOK 
Hajtsd végre mind a 7 fordulót a szabályoknak megfelelően. A 
páratlan számú fordulókban a piros munkásokat fogod irányítani, 
míg a páros számú fordulókban a kékeket. A kezdőjátékos hajó 
helyzete mindig megmutatja, hogy az adott fordulóban a piros, 
vagy a kék munkásokat kell-e irányítanod (a felső sorban lévő 
forduló mezők pirosak, az alsó sorban lévők pedig kékek). 
 
Csupán két dolog változik az alapjáték szabályaihoz képest: 
� A hazatérésfázisban csak azokat a munkáskorongjaidat 

veheted vissza, amiket a következő fordulóban irányítani 
fogsz majd (vagyis ha egy páros forduló következik, akkor 
csak a kék munkáskorongjaidat). 

� A munkafázisban nem használhatsz olyan akciómezőt, 
amelyet egy tetszőleges színű munkásod elfoglal (blokkol), 
akár a mostani, akár az előző fordulóban került oda. 

 
A részvények és a munkások színe 
A halászfázisban akkor is el kell 1-1 halat helyezned a piros, már 
kiadott részvénylapkáidra, ha épp a kék munkásokat irányítod. A 
munkafázisban a kék munkásaiddal kiadhatsz piros részvényeket. 
 
Akciómásolás 
Az „akció lemásolása” akciómező segítségével lemásolhatod az 
akciótábla egy tetszőleges blokkolt akcióját (lásd a 14. oldalon). A 
blokkoló munkás színe most sem számít. 

A JÁTÉK VÉGE ÉS A PONTOZÁS 
Mint általában, a játék a 7. forduló végeztével fejeződik be. 
Számold össze a győzelmi pontjaidat a 15. oldalnak megfelelően. 
A célod az, hogy minél több győzelmi pontot szerezz. Ha jól 
játszottál, 30-40 pontot kell kapnod. 
 

HALADÓ SZÓLÓ JÁTÉKMÓD 
A dolgodat nehezítheted azzal, ha az egyjátékos kezdőjátékos-
lapkát a másik oldalára forgatod, ahol három sorba rendezve 
találod meg a forduló mezőket. A haladó szóló módban a saját 
piros munkáskorongjaid mellett szükséged lesz a kék és sárga 
munkáskorongokra is. Ennek következtében a 3. fordulótól már 2 
szín munkásai lesznek az akciótáblán és a vénkártyáidon. Forgasd 
át a kiegészítő táblát az 5 játékos módban használt (3 akciómezős) 
oldalára. Használd azt a 14. oldalon leírtak szerint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAMPÁNY 
Játssz három játékot egymás után ugyanazon épületkártya-pakli 
kártyáit használva. Az első két játék végén távolíts el minden 
épületet, amiket megépítettél, majd csúsztasd a kínálattáblák bal 
oldalára a rajtuk maradt épületkártyákat. Adj annyi új „C” 
épületkártyát a meg nem épített kártyákhoz, amennyi szükséges. 
A második játékban csak olyan „A” és „B” épületeket használj, 
amik nem kerültek kijátszásra az első játékban. A harmadik 
játékhoz keverd össze a megmaradt kártyákat, vagyis csak olyan 
lapokat használj, amik nem szerepeltek az első két játékban. E 
harmadik játékban előfordulhat, hogy már nem lesz elegendő 
„A” és/vagy „B” épületkártya, amikkel teljesen fel tudnád tölteni 
a kínálattáblákat. Továbbá előfordulhat, hogy a 6. fordulóban 
háromnál kevesebb „C” kártya marad a táblák mellett. Mindkét 
esetben a normálnál kevesebb épület közül választhatsz. A célod 
az lesz, hogy összesen legalább 100 győzelmi pontot összegyűjts 
a három játék során. A 100 feletti pontok száma határozza meg a 
rangodat, hacsak nem szereztél ennél is több pontot egy korábbi 
kampány során. Ha 10 ponttal kevesebbet szerzel, mint az előző 
kampányban, egy rangot veszítesz (de a rangod nem csökkenhet 
nulla alá).  

 
 
 
 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS! 
Nagy köszönet a „Hans im Glück” kiadónak, hogy lehetővé tették a számunkra a „Carcassonne: South Seas” 
haljelzőinek használatát. Ezúton is szeretnénk kifejezni hatalmas hálánkat az összes játéktesztelőnknek és 
lektorunknak a felbecsülhetetlen segítségükért, valamint Patricknak, a csodálatos munkájáért, amit a játék 
illusztrálása terén végzett. 

 
 
 


