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Spanyolország a XVI. században. Egy nagyhatalmú hajótulajdonos vagy, akit a 
meggazdagodás vágya hajt a nemrég felfedezett „Mundus Novus”, az Újvilág felé. A 
célod, hogy létrehozz egy karavellákból álló flottát, amely megszerzi neked az értékes 
árucikkeket (beleértve a legendás inka kincseket is), amikkel azután kereskedhetsz, hogy 
neked legyen a legnagyobb árukészleted, bővítheted az üzleti birodalmadat, 
gyarapíthatod a vagyonodat, egyszóval, hogy „megcsináld a szerencsédet”. 
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 Játékösszetevők 
 

mesterkereskedő jelző 
 

90 db doubloon jelzők: 30 db 10-es értékű, 
30 db 5-ös értékű és 30 db 1-es értékű érme 
 

120 árucikk kártya: 16 kakaó (1), 16 kukorica 
(2), 16 dohány (3), 12 kávé (4), 12 gyapot (5), 
12 cukornád (6), 8 burgonya (7), 8 indigó 
(8), 8 vanília (9) és 12 inka kincs 
 

44 db különleges előnyöket nyújtó fejlesztés 
kártya 
 

6 eseményjelző 
 

1 játékszabály és játékos segédlet 
 

 
 

A játék célja 
 

A játékosok háromféleképpen nyerhetik meg a játékot: 
 

75 doubloonnal rendelkeznek egy forduló végén 
 

10 különböző árucikk kártyát tudnak bemutatni (1-2-3-4-
5-6-7-8-9-inka kincs) 
 

Aki a legtöbb győzelmi ponttal rendelkezik, amikor már 
nem lehet feltölteni a fejlesztési kártya sort. 

 
 

Előkészületek 
 

Keverd meg az árucikk kártyákat alaposan, majd képpel 
lefelé tedd le egy pakliban az asztal közepére! Csapd fel 
az első 3 lapot belőle a piac számára! 

 

Vedd ki a fejlesztés kártyák 
közül azokat, amiknek a jobb 
alsó sarkában lévő szám 
nagyobb, mint a játékosok 
száma és tedd vissza őket a 
dobozba! 
 
 

Alaposan keverd meg a megmaradt fejlesztés kártyákat, és tedd 
az asztalra képpel lefelé egy pakliban őket! Csapd fel az első 5 
lapot egy sorba! Tedd az esemény jelzőket egy oszlopba, és 
tedd a tetejére a „nincs esemény” jelzőt! Tedd a doubloonokat 
egy kupacba, egy közös készletet létrehozva belőlük! A 
legfiatalabb játékos vegye el a mesterkereskedő jelzőt!  
 

 
fejlesztés kártyák piac árucikk 
  kártyák 
 
 
 

     #5 
kártya 
 

 eseményjelző oszlop  
 

   doubloonok 
 
 mesterkereskedő jelző 
 
 
 
 
 
      #1 esemény 
 kártya ebben a fordulóban 
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 A játék menete 
 

A játék több fordulón keresztül tart, minden forduló pedig 
4 fázisból áll: 
 

esemény 
 

beszerzés 
 

kereskedelem 
 

fejlődés 
 

ESEMÉNY 
 
Minden forduló elején meg kell nézni, hogy van-e 
esemény szimbólum a sorban #1 helyen lévő 
fejlesztési kártya bal alsó sarkában. Ha van, akkor 
ez meghatározza az egész fordulóra vonatkozó 
szabályokat (lásd a keretes szövegben). Ha nincs 
itt esemény szimbólum, ebben a fordulóban nincs 
esemény sem. 

Annak érdekében, hogy minden játékos könnyedén nyomon tudja 
követni az adott fordulóra érvényes eseményt, tedd az 
eseményjelző oszlop tetejére a megfelelő eseményjelzőt! Ha éppen 
nincs esemény a fordulóban, akkor a „nincs esemény” jelzőt tedd 
az oszlop tetejére! 
Függetlenül a #1 fejlesztési kártyán szereplő szimbólumtól, a 
legelső körben nincs semmilyen esemény! 

 

BESZERZÉS 
 

Ossz ki 5-5 árucikk kártyát képpel lefelé minden játékosnak! 
(Javasoljuk, hogy egyenként foglalkozz az egyes játékosokkal.) Ez 
után csapj fel az asztal közepére képpel felfelé annyi árucikk 
kártyát, ahány karavellje van az összes játékosnak együttvéve! 

 
 
 

A király támogatása: a fejlődés fázisban 
a játékosok egyel több fejlesztés kártyát 
szerezhetnek sorozatokkal. 
 
 
Őslakosok: a fejlődés fázisban a külön-
böző nyersanyag kártyák kombinációjával a 
játékosok csak 1 doubloont kereshetnek 
kártyánként, a megszokott értékek helyett. 
 
 

Vihar: a fejlődés fázisban az azonos 
kártyák sorozatával (függetlenül azok 
gyakoriságától) csak a #1 fejlesztés kártyát 
lehet megszerezni. 
 
 
Tűz: a forduló végéig a játékosok nem 
használhatják a raktáraikat. 
 
 
 
Kalózok: rögtön a beszerzési fázis után 
minden olyan játékosnak el kell dobnia egy 
tetszőleges nyersanyag kártyáját, akinek 2, 
vagy több karavellája van (a magányos 
hajóval rendelkező játékosok így biztonság-
ban vannak a kalózoktól). 
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Megjegyzés: az első fordulóban a játékosok 
csak a képpel lefelé fordított árucikk kártyákat 
fogják megkapni, hiszen még egyiküknek sincs 
karavellája, így középre nem kell lapot 
felcsapni. 
 

 
 

 A játékos B játékos 
 

  flottája 
 flottája értéke: 
 értéke: 3+8= 
 
 
 
 
 

6 karavella van játékban. Miután a 
játékosok megkapták az 5-5 
árucikk kártyáikat, még 6 árucikk 
kártyát kell felcsapni az asztal 
közepére. A játékosok ezek közül 
annyit vehetnek el, ahány karavel-
lájuk van, a legalacsonyabb flotta 
összértékű játékossal kezdve. „A” 
és „C” játékos flottájának értéke 
egyenlő (10), de „C” választhat 
elsőként, mivel a flottájában neki 
van kisebb értékű hajója. Elvesz 3 
kártyát. Ez után „A” elvehet 1 
kártyát, majd a maradék 2 lapot 
megkapja „B” játékos, akinek a 
legmagasabb a flottája összértéke.  

 
Annak érdekében, hogy meghatározzák, milyen sorrendben 
választhatnak a játékosok árucikk kártyákat a középre felcsapottak 
közül, ki kell számolniuk a flottáik összértékét: ami egyenlő a náluk 
lévő karavellák jobb felső sarkában lévő számok összegével. Ez után a 
legalacsonyabb flotta összértékű játékossal kezdve, mindenki annyi 
kártyát választhat, ahány karavellája van a flottájában. Abban az 
esetben, ha a flották összérték egyenlő, a flottában lévő legalacso-
nyabb számú karavellával rendelkező játékos választhat előbb. 
 
 
 KERESKEDELEM 
 

A mesterkereskedő bejelenti, hogy minden-
kinek hány árucikk kártyát KELL áruba 
bocsátania kereskedelmi céllal. Ez lehet 2, 3, 
vagy 4 kártya. Minden játékos titokban 
kiválasztja a mesterkereskedő által meghatáro-
zott számú árucikk kártyát a nála lévők közül, 
majd képpel lefelé leteszi maga elé őket az 
asztalra. Amikor mindenki végzett, a 
játékosok egyszerre fedik fel a kereskedelembe 
szánt kártyáikat. 

A kereskedésre felajánlott árucikk kártyák összértékétől függ, hogy ki 
lesz az új mesterkereskedő: össze kell adni a kártyák értékét (az inka 
kincs 10-esnek számít), és akié a legtöbb, azé lesz a jelző. Döntetlen 
esetén, ha a legtöbb értékű játékosok között van a jelenlegi 
mesterkereskedő is, az megtartja magának a jelzőt. Ha a többi 
játékos között alakul ki döntetlen, a jelenlegi mesterkereskedő dönti 
el, hogy a legtöbb értékű árucikket felkínáló játékosok közül 
melyikük kapja meg a mesterkereskedő jelzőt. 

C játékos 
flottája 
értéke: 
1+2+7= 
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A kereskedés ez után kezdetét veszi. 
Az új mesterkereskedő elvesz egy kártyát valamelyik másik 
játékos elől (azok közül, amiket kereskedelemre kínált fel), majd a 
választása szerint: 

a kártyát a kezébe veszi, VAGY 
 

a kártyát a piacra teszi és elvesz egy tetszőleges piaci kártyát a 
kezébe helyette. 
 

Ez után az a játékos, akit elől a kártyát a mesterkereskedő 
elvette, választ egy másik játékos előtt lévő kártyát (ez lehet az a 
játékos is, aki a kártyáját kiválasztotta), majd azt ugyan úgy vagy 
a kezébe veszi, vagy kicseréli egy piaci lappal. 
...Ez egészen addig folytatódik a leírt módon, amíg minden 
játékos el nem vett annyi kártyát, amennyit felajánlott. 
 
Fontos: nem lehet több, egymást követő üzlet két játékos között! 
Ha „A” játékos „B” kártyáját vette el, aki ezután „A” kártyáját 
választotta, „A” játékos nem vehet el lapot ismét „B” elől, hanem 
egy másik játékos által felkínált kártyák közül kell választania 
(kivéve természetesen akkor, ha csak 2 játékos van)! 
 
A kereskedés legvégén két eset lehetséges: 
 

Az utolsó kártyát a mesterkereskedő veszi el, és nem kell 
semmilyen kiigazítást tenni, mert minden játékos annyi 
kártyát kapott, amennyit felajánlotta a kereskedelemben. 
 

Az utolsó kártyát egy játékos veszi el (aki nem a mesterkeres-
kedő). Ebben az esetben az egyik játékosnál egyel kevesebb 
kártya lesz, mint a többieknél, a mesterkereskedőnél pedig 
egyel több. Ez esetben a mesterkereskedő kiválaszt egy 
tetszőleges árucikk kártyát a kezéből, és képpel lefele ennek a 
játékosnak adja. A kiválasztott kártya bármelyik lehet, nem 
feltétlenül csak az, amit felajánlottak kereskedni. 

 

Speciális eset: előfordulhat, hogy egy játékos 
(ha pl. a túl veszélyesnek tartják a többiek és 
gyakorlatilag kizárják a kereskedésből) előtt 
még vannak felcsapott kártyák, miközben a 
többiek már befejezték a kereskedést. Ekkor ez 
a játékos egyszerűen visszaveszi a lapokat a 
 

kezébe. Ha ő a mesterkereskedő, akkor ez így korrekt, 
minden más esetben, ha 1-el kevesebb lapja lesz, mint a 
többieknek, kap 1 kártyát a mesterkereskedőtől. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FEJLŐDÉS 
 
A mesterkereskedő választja ki az első 
játékost ebben a fázisban (a többi játékos az 
óramutató járásával megegyező irányba 
következik). Ebben a fázisban a játékosoknak 
kombinálniuk kell az árucikk kártyáikat, hogy 
mind egyforma legyen, vagy mind különböző. 

 
1.) Az egyforma árucikk kártyák sorozatával lehet új 
fejlesztés kártyákhoz hozzájutni.  
A játékosok csak egyetlen sorozatot játszhatnak ki (kivéve, 
ha „a király támogatása” esemény aktív). 
Emlékeztetőül: az inka kincsekkel bármelyik árucikk 
helyettesíthető (amolyan jokerként funkcionál). 
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Egy sorozat 1 fejlesztés kártya elvételét teszik 
lehetővé. Az értékesebb (több pontos, vagy 
több kártyából álló) sorozatok segítségével az 
5 felcsapott fejlesztés kártya közül nem csak 
az elsőt lehet választani, hanem az első 
háromból, vagy akár mind az öt közül is: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 gyakori nem gyakori ritka 
 árucikk árucikk árucikk 
 
 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 
 
  #1 felcsapott válassz #1-3 bármelyik 
 3 kártya fejlesztés felcsapott felcsapott 
  kártya kártyák közül kártya 
 
  válassz #1-3 bármelyik 
 4 kártya felcsapott felcsapott 
  kártyák közül kártya 
 
 
 5 kártya bármelyik 
 
 

A kijátszott kártyák a dobott lapok közé kerülnek. 

 
Amikor egy játékos kiválaszt, majd elvesz az 5 felcsapott 
fejlesztési kártya közül egyet, azonnal a következő lépéseket kell 
végrehajtani: 
 

Csúsztasd a fejlesztési kártyákat sorban előre, hogy az elvett 
kártya üres helyét kitöltsék! 
 

Így a #5 helyen lesz egy üres kártyahely, 
 

ahová csapd fel a fejlesztés kártya pakli legfelső lapját, képpel 
felfelé. 
 

2.) Különböző árucikk kártyák kombinációjával pedig értékes 
doubloonokat lehet szerezni. 
A játékos csak egy kombinációt cserélhet be doubloon jelzőkre 
egy fordulóban, ráadásul csak olyat, amiben nincs inka kincs 
kártya. 
 
 
 4 kártya: 5 doubloon 
 

 5 kártya: 7 doubloon 
 

 6 kártya: 10 doubloon 
 

 7 kártya: 15 doubloon 
 

 8 kártya: 20 doubloon 
 

 9 kártya: 25 doubloon 
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Jegyezzétek meg, hogy az inka kincsekre különleges szabályok 
vonatkoznak! Fel le őket használni: 
 
 

mint egy jokert, az egyforma árucikkek sorozatában, vagy 
 

inka kincs sorozatként, doubloonért cserébe: 
 
 1 inka kincs 3 doubloon 
 

 2 inka kincs 7 doubloon 
 

 3 inka kincs 12 doubloon 
 

 4 inka kincs 18 doubloon 
 

 5 inka kincs 25 doubloon 
 
A fázis végén a játékosoknak el kell dobniuk az összes náluk lévő 
árucikk kártyát (kivéve, ha azok a raktárba kerültek). Épp ezért a 
játékosoknak törekedniük kell arra, hogy minél több kártyájukat 
tudják minél jobb kombinációkban felhasználni, fejlesztés kártyá-
ért, vagy doubloonért cserébe, és minél kevesebb legyen a 
felesleges, eldobandó lap. 
 
  A játék vége 
 
A játék véget ér egy forduló végén, ha: 
 

Egy játékosnak legalább 75 doubloonja van (ha több játékos is 
átlépi ezt a határt, akkor a leggazdagabb győz). 
 

Egy játékos bemutatja a tökéletes kombinációt: 9 különböző 
árucikk kártya + 1  inka kincs kártya. Ő automatikusan meg-
nyeri a játékot. 
 

Megjegyzések: 
 

Elképzelhető, hogy egy, vagy több kereskedő egyszerre éri el a 
fenti kombinációkat. 
 

Abban a (nem túl valószínű) esetben, ha több játékos mutatja 
be a tökéletes kombinációt, a leggazdagabb nyer közülük. 

 
Ha egy, vagy több játékos összeszed 75 
doubloont abban a fordulóban, amikor egy 
játékos bemutatja a tökéletes kombinációt, a 
kombináció nyer. 
 

Ha már nem lehet 5 fejlesztés kártyát 
felcsapni (és még senki sem nyert), a 
leggazdagabb játékos nyer. 
 
 
 

Fejlesztés kártyák ismertetése 
 

A játék előrehaladtával, a kijátszott azonos árucikk kártyákból 
álló sorozatoknak hála, a játékosok felfogadhatnak kereskedő-
ket, raktárakat, hajógyárat, vagy karavellákat építhetnek és 
igénybe vehetik híres személyiségek szolgálatait. 
 
Megjegyzés: azok a fejlesztések, amik minden körben 
doubloont adnak, a kijátszásuk körében is adnak érméket. 
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 Kereskedő 

 

Fordulónként egyszer a kereskedő át tud 
alakítani egy bármelyik nyersanyagot egy 
másik, bizonyos kategóriájú nyersanyaggá: 
1, 2 és 3, vagy 4, 5 és 6, vagy 7, 8 és 9, a 
kereskedő képességétől függően. 

Egyes kereskedők fordulónként 1, vagy 2 doubloont is adnak. 
 

Például: az alábbi kereskedő egy 1-es árucikk kártyát 5-össé 
alakít át, így a játékos a 3 db 5-ös sorozatával elveheti a #1-3 
felcsapott fejlesztési kártyák valamelyikét. Ráadásul ez a 
kereskedő 1 doubloont is ad fordulónként. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raktárak 
 

A raktárak nagyon értékes épületek, 
mert képesek a fel nem használt 
árucikk kártyákat eltárolni a forduló 
végén. Egyes raktárak 2 kártyát 
raktároznak, mások csak 1-t, viszont 
ezek adnak 1 doubloont is fordulónként. 

 
 

 Hajógyár 
 

A fejlődés fázis végén minden hajógyárad után 1-1 
doubloont kapsz, minden olyan ellenfeled után, 
akinek több karavellája van, mint neked. A hajógyár 
igazán több játékos esetén erős épület. 

 
 
 

 Karavella 
 

Minden karavellád +1 árucikk kártyát ad neked a 
beszerzés fázis során. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Diego de Almagro 
 

(Almagro 1475 - Cuzco 1538). Részt vett az Inka 
Birodalom meghódításában Francisco Pizarro oldalán, 
majd konfliktusba keveredett vele, ami végül a 
halálához vezetett. 
 

Diego 2 doubloont ad fordulónként. Ha egy fejlesztés kártyát 
nyersz az azonos árucikk kártyák sorozatával, akkor választhatod 
a fejlesztés pakli legfelső lapját is helyette. 
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 Juan de la Cosa 
 

(Santona 1460 - Columbia 1510). Ő a tulajdonosa és 
mestere a Santa Marianak, Columbus Kristóf első 
felfedező útján használt hajójának. 1499-ben ő volt 
Amerigo Vespucci expedíciójának legfőbb vezetője. Ő 
készítette az első világtérképet, ami bemutatta a 
Mundus Novus területeit. 
 

Juan 1 doubloont ad fordulónként. Ha bírod Juan de la Cosa 
támogatását (nálad van ez a kártya), nem hatnak rád az 
események, csak ellenfeleidre. Ez sajnos „a király támogatására” is 
vonatkozik. Bocs... 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Bartolomé de la Casas 
 

(Sevilla 1474 - Madrid 1566). Spanyol dominikánus 
pap, akit a spanyol telepesek között azt tett híressé, 
hogy kiállt az amerikai bennszülöttek jogai mellett. 
 

Bartolomé 1 doubloont ad fordulónként. Ha bírod Bartolomé de la 
Casas támogatását (nálad van ez a kártya), figyelmen kívül 
hagyhatod a mesterkereskedő utasításait. Azaz kereskedhetsz 
bármennyi kártyával 0-tól egészen addig a számig, amit a 
mesterkereskedő megállapított. Ha mint mesterkereskedő 
birtoklod Bartolomét, bármennyi kártyát előírhatsz (2-4), de 
neked nem kell követned a saját utasításodat. 

 
 Gonzalo Pizarro 

 

(Trujillo 1502 - Cusco 1548). Ő az a 
konkvisztádor, aki meghódította az Inka 
Birodalmat. Nem értett egyet Diego de 
Almagro inkákkal kapcsolatos elképzelése-
ivel, ezért  a hódítás után letartóztatta őt, 
majd lefejeztette. 
 

Ha bírod Gonzalo Pizarro támogatását (nálad van ez a 
kártya) a legmagasabb értékű karavellád 0-nak számít. 
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 Juan Ponce de León 
 

(Santervás de Campos 1460 - La Habana 1521) 
Ez a konkvisztádor volt Puerto Rico első 
kormányzója. Úgy tartják, ő volt az első 
európai, aki felfedezte Floridát. A legenda 
szerint a fiatalság forrását kereste felfedező-
útjai során. 
 

Ha bírod Juan Ponce de León támogatását (nálad van ez a 
kártya), akkor lehetővé teszi számodra, hogy a karavelláidat 
két külön flottába oszd szét. Mindkét flottádat külön-külön 
kell kezelni az árucikk kártyák választása, és a „kalózok” 
esemény során. 
 Pedro de Valdivia 
 

(Villanueva de la Serena 1497 - Chile 1553) Ő volt 
Pizarro egyik hadnagya. Annak ellenére, hogy a 
forrásai korlátozottak voltak, a terep pedig igen 
nehéz (az Atacama-sivatag, ellenséges bennszülöt-
tek), felfedezte Chile északi felét és megalapította 
az eljövendő fővárost: Santiagot. 

 

Pedro 1 doubloont ad fordulónként. Ha bírod Pedro de 
Valdivia támogatását (nálad van ez a kártya), a kereskedelem 
fázisban, mikor össze kell adnod a kereskedésre szánt árucikk 
kártyáid értékét, +3-at adhatsz hozzá. 

 
 Francisco de Orellana 
 

(Trujillo 1511 - az Amazonason 1545) Ő nevezte el az 
Amazonas folyót. 1541-ben elhagyta Quitot, és egy 
szárazföldi expedícióban kutatott fahéj után (ami 
többet ért az aranynál Európában). Miután 140-et 
elvesztett a vele tartó spanyolok, és 3000-et az 
indiánok közül, és csak hamis fahéj fákat talált, éhes 
kutyákkal zabáltatta fel az indián vezetőit. 

 

Ha bírod Francisco de Orellana támogatását (nálad van ez a 
kártya), akkor a kereskedelem fázisban minden alkalommal, 
amikor elveszed az ellenfeled elől az egyik kereskedésre szánt 
kártyáját, majd a piachoz adod, ahonnan cserébe felhúzol egy 
lapot, 2 doubloont kapsz, ha a csere eredményeként 3 azonos, 
vagy 3 különböző kártya lesz a piacon. Ezt az előnyt többször is 
használhatod a forduló során. Az előny akkor is él, ha az 
ellenfeledtől elvett kártyát egy ugyanolyanra cseréled ki a piacon. 
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 Francisco de Coronado 
 

(Salamanca 1510 - Mexikóváros 1554) Ő volt az a 
spanyol konkvisztádor, aki 1540 és 1542 között 
átvágott Új-Mexikón, egészen a jelenlegi Egyesült 
Államok délnyugati feléig. Miután megérkezett 
Amerikába, Coronado arról lett híres hogy képes 
 

higgadt maradni és meg tudja nyugtatni a bennszülötteket is. Ő lett a 
kinevezett kormányzó Új-Galíciában (ma Sinaloa és Nayarit Mexikóban). 
1538-ben egy felfedező útra indult Új-Mexikótól északra, ahol találkozott 
Marcos de Nizaval, aki elsőként mesélt neki egy mesésen gazdag 
városról, Ciboláról. Ez felkeltette Coornado érdeklődését, és úgy döntött 
megszerzi a város aranyát. 1540-ben indult útnak 340 spanyol, 300 
bennszülött szövetséges indián, valamint vagy ezer afrikai rabszolga 
kíséretében. 
 

Ha bírod Francisco de Coronado támogatását (nálad van ez a 
kártya), akkor minden forduló elején, ha a #1 fejlesztés kártyán 
nem szerepel esemény szimbólum, akkor fizethetsz 2 doubloont, 
hogy bármilyen eseményt választhass a fordulóra. 
 
 

 Hernán Cortés 
 

(Medellín 1485 - Castilleja dela Cuesta 1547) Ő volt az 
a spanyol konkvisztádor, aki megszerezte az Azték 
Birodalmat V. Károlynak, Kasztília királyának és 
német-római császárnak. Ezzel a hódítással alapította 
meg Új-Spanyolországot és ez jelezte kezdetét 
Amerika spanyol gyarmatosításnak a XVI században. 
 

Hernán 3 doubloont ad fordulónként. 
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 Egy játékforduló fázisai: 

  
esemény: a fordulót érintő esemény meghatározása. 
beszerzés: árucikk kártyákat kapnak a játékosok. 
kereskedelem: a játékosok kártyákat cserélnek. 
fejlődés: a játékosok érméket, és fejlesztés kártyákat szereznek. 
 
 Fejlődés fázis: 
 

 
 gyakori nem gyakori ritka 
 árucikk árucikk árucikk 
 
 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 
 
  #1 felcsapott válassz #1-3 bármelyik 
 3 kártya fejlesztés felcsapott felcsapott 
  kártya kártyák közül kártya 
 
  válassz #1-3 bármelyik 
 4 kártya felcsapott felcsapott 
  kártyák közül kártya 
 

 
 5 kártya bármelyik 

 
 Győzelmi pontok 
 
 
 4 kártya: 5 doubloon 
 

 5 kártya: 7 doubloon 
 

 6 kártya: 10 doubloon 
 

 7 kártya: 15 doubloon 
 

 8 kártya: 20 doubloon 
 

 9 kártya: 25 doubloon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Események: 
 
 
 

A király támogatása: a fejlődés fázisban a játékosok 
egyel több fejlesztés kártyát szerezhetnek 
sorozatokkal. 
 
 

Őslakosok: a fejlődés fázisban a különböző 
nyersanyag kártyák kombinációjával a játékosok 
csak 1 doubloont kereshetnek kártyánként, a 
megszokott értékek helyett. 
 
 
Vihar: a fejlődés fázisban az azonos kártyák 
sorozatával (függetlenül azok gyakoriságától) csak 
a #1 fejlesztés kártyát lehet megszerezni. 
 

 
Tűz: a forduló végéig a játékosok nem 
használhatják a raktáraikat. 
 
 
 
Kalózok: rögtön a beszerzési fázis után minden 
olyan játékosnak el kell dobnia egy tetszőleges 
nyersanyag kártyáját, akinek 2, vagy több 
karavellája van (a magányos hajóval rendelkező 
játékosok így biztonságban vannak a kalózoktól). 

 

1 inka kincs 3 doubloon 
 

2 inka kincs 7 doubloon 
 

3 inka kincs 12 doubloon 
 

4 inka kincs 18 doubloon 
 

5 inka kincs 25 doubloon 
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