
GYARMATI LEHETŐSÉGEK
SZABÁLYKÖNYVE

A Vitorlázás Kora (1571 - 1862) a hatalmas terjeszkedés és a világ távoli régiói közötti kapcsolat kialakulásának korszaka volt. 
Vitorláshajók kötötték össze a világ minden táján lévő kikötőket. Hódítás, kereskedelem, szövetségesek háborúja, és ideológia terjedt 
az óceánokon keresztül olyan sebességgel, amire még soha nem volt példa. Ez a pár évszázad tele volt olyan eseményekkel, amik egész 
civilizációk számára változtatták meg a történelem menetét. Ezekkel a gyarmati lehetőségekkel esélyt kapsz arra, hogy néhány ilyen 
történetet beillessz a játékba oly módon, hogy megőrizd az eredeti Endeavor játékmenetét is, miközben a korszak történetét egy új, 
magával ragadó módon kelted életre. 

MIK AZOK A GYARMATI LEHETŐSÉGEK? 
A gyarmati lehetőségek az Endeavor: Age of Sail játék legdrámaibb kiegészítése. Minden gyarmati lehetőség egy olyan történelmi eseményt vagy 
vállalkozást mutat be, amely a Vitorlázás Korában történt meg, és a játék két régiójával van kapcsolatban. A játék elején még minden gyarmati 
lehetőség szunnyadó állapotban van, de mikor mindkét régió megnyílik, a gyarmati lehetőség is használhatóvá válik azon játékosok számára, akik 
befektettek azon régiókban. 

Minden játékban három véletlenszerű (vagy választott) gyarmati lehetőséggel fogsz játszani. Ez a variációs lehetőség csodálatos újrajátszhatóságot 
eredményez, mély, tematikus ízt ad a játéknak, és a játékosok motivációit olyan módon irányítja, ami eddig teljesen hiányzott a játékból. 

Ez a szabálykönyv tartalmazza az előkészítést, a játékmenetet és a gyarmati lehetőség pontozását, valamint minden gyarmati lehetőség részletes 
leírását is. 

The Dutch East India Company (A Holland Kelet-indiai Társaság) … 6. oldal 
Globalisation (Globalizáció) ……………………….…………………. 10. oldal 
The Haitian Revolution (A haiti forradalom) …….....………………. 11. oldal
Imperialism (Imperializmus) ………………………….………………. 5. oldal
Jesuit Missionaries (Jezsuita misszionáriusok) ………….……………. 7. oldal
Letters of Marque (Kalózlevelek) ………………………………......…. 11. oldal 
Manila Galleons (A manilai gályák) ……………………………....…… 8. oldal
The Republic of Pirates (Kalózköztársaság) ………………………...… 5. oldal 
Saltpeter Stockpiles (Salétromkészletek) ………………………….…... 4. oldal 
The South Sea Company (A Déltengeri Részvénytársaság) ...………… 7. oldal 
The Spanish Main (A spanyol föld) ………………………….………… 6. oldal
The Spice Trade (Fűszerkereskedelem) ………………………………. 10. oldal
The Sun Never Sets (Sohasem nyugszik le a Nap) …….………………. 9. oldal 
The Transit of Venus (A Vénusz-átvonulás) …….……………………. 9. oldal
The Underground Railroad (A Földalatti Vasút) .…………………….. 8. oldal  

A gyarmati lehetőségek használatát nem ajánljuk az első vagy második Endeavor: Age of Sail játékotoknál. Sokkal jobb megismerni a játékot azelőtt, 
mielőtt kipróbálnátok őket, de ha egyszer kipróbáljátok, sosem akartok majd többé nélkülük játszani! 

Fordította: Hipszki László
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GYARMATI LEHETŐSÉGEK TARTOZÉKAI
15 GYARMATI LEHETŐSÉG TÁBLA
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A jelzett számú, 
gyarmati lehetőségtől 
függő jelző ide kerül 
fel az előkészítés 
során.

6 GYARMATI LEHETŐSÉG KULCS 15 GYARMATI LEHETŐSÉG PAJZS

GYARMATI LEHETŐSÉGTŐL FÜGGŐ TARTOZÉKOK

6 FEJLESZTETT ÁGYÚ 1 KALÓZHAJÓ 9 BLOKÁDJELZŐ 10 ERŐDÍTMÉNY

5 MISSZIÓ 5 RÉSZVÉNYJELZŐ 8 GÁLYAJELZŐ 5 SZABADSÁGJELZŐ 8 ÁTVONULÁSJELZŐ

A kulcsokat használva látható, mikor élesedik be egy gyarmati lehetőség, 
mindkét régiójának megnyílása miatt.

Minden játékosnak 3 pajzsa van. A pajzsaikat használva a játékosok 
megjelölik azokat a gyarmati lehetőségeket, amiket használni tudnak 
és pontokat kaphatnak utánuk.

Saltpeter Stockpiles The Spanish Main és
The Dutch East India Company

ImperialismThe Republic of Pirates

Jesuit Missionaries The South Sea Company Manila Galleons The Underground Railroad The Transit of Venus 



ELŐKÉSZÍTÉS

GYARMATI LEHETŐSÉGEK AKTIVÁLÓDÁSA

Végezd el a játék szokásos előkészítését a fő szabálykönyvben 
leírtak szerint. Érdemes elvégeznetek a gyarmati lehetőségek 
előkészítését, mielőtt még kiválasztanátok az indulóépületeiteket, 
mivel így a gyarmati lehetőségek befolyásssal lehetnek a 
döntésetekre. 

Gyarmati lehetőség táblák. Keverjétek meg képpel lefelé a 15 
gyarmati lehetőség táblát, és húzzatok ki 3 gyarmati lehetőséget 
közülük erre a játékra. Ki is választhatjátok a gyarmati 
lehetőségeket, amelyekkel játszani szeretnétek, bármilyen 
módszerrel. A három gyarmati lehetőséget helyezzétek el 
egymáshoz közel a táblához, a ki nem választottakat pedig rakjátok 
vissza a játék dobozába.
Gyarmati lehetőség előkészítése. Vizsgáljátok meg mindegyik 
gyarmati lehetőséget, hogy vannak-e rajtuk további előkészítési 
feltételek, és/vagy tartoznak-e hozzájuk speciális tartozékok, 
amiket a gyarmati lehetőség táblájára vagy a játéktáblára kell 
helyezni.

Kulcsok. Minden gyarmati lehetőségen látható két régió címere. 
A hat címer mindegyike után rakjatok fel egy kulcsot a megfelelő 
régió kormányzókártyájára (vagy a közelébe).

Néhány régióra így több kulcs is kerülhet, vagy 
akár egy sem. Ez normális! 

Pajzsok. Minden játékos 
játékoskellék-tartójában van egy 
hely a 3 pajzsának. A játékosok 
egyelőre ne nyúljanak ezekhez, 
mivel a pajzsok csak később, a 
gyarmati lehetőségek 
aktiválódása után kerülnek 
játékba. 

A gyarmati lehetőségek, mint a régiók, a játék kezdetén le vannak zárva. A 
játék során, mikor egy régió megnyílik, és a kormányzókártyáját megkapják, 
ha vannak kulcsok azon a kormányzókártyán, akkor átkerülnek a gyarmati 
lehetőség táblákon lévő megfelelő címerekre.

Mikor egy gyarmati lehetőségen lévő mindkét címerre kerül kulcs (ami azt 
jelenti, hogy a rajta jelzett mindkét régió megnyílt), a gyarmati lehetőség 
aktiválódik, és elérhetővé válik!

Minden játékos, akik jelen vannak a gyarmati lehetőség mindkét régiójában, 
helyezzék egyik pajzsukat a készletükből a gyarmati lehetőségre. Ez jelzi, 
hogy azok a játékosok kapcsolatba léphetnek a gyarmati lehetőség 
képességeivel, és pontokat szerezhetnek a gyarmati lehetőség játék végi 
feltételei alapján.

Ha egy játékos később szerez csak jelenlétet mindkét régióban, az egyik 
pajzsát rakja rá a gyarmati lehetőségre. Valamint, ha egy játékos valahogy 
elveszíti összes jelenlétét egy gyarmati lehetőség egyik régiójában, elveszti 
hozzáférését a gyarmati lehetőséghez, és a pajzsát el kell távolítania róla.

Például, mikor Észak-Amerika megnyílik, a kormányzókártyáján 
lévő kulcs az észak-amerikai címert tartalmazó gyarmati 
lehetőségre kerül át. Ebben az esetben a The Spanish Main-re.

Később, mikor Dél-Amerika megnyílik, a kormányzókártyáján 
lévő kulcsokat szétosztják. Ebben az esetben a The Transit of 
Venus és a The Spanish Main is kap 1-1-et. Ekkor a Spanish 
Main aktiválódik, mivel mindkét címerén van már kulcs!

Minden játékos, aki jelen van Észak- és Dél-Amerikában is, egyik 
pajzsát a gyarmati lehetőségre helyezi, ezzel jelezve, hogy már 
használhatják azt. Ebben az esetben Vörös és Sárga helyezi fel 1-1 
pajzsát.



SALÉTROMKÉSZLETEK

INTERAKCIÓ A GYARMATI LEHETŐSÉGEKKEL

GYARMATI LEHETŐSÉGEK

Feloldandó régiók: Észak-Amerika és India

Előkészítés: Rakd a hat fejlesztett ágyú jelzőt a gyarmati lehetőség jelzőtartójára.

1. képesség (Támadás): Hajts végre támadást a szokásos módon. Ha nincs a
gyarmati lehetőség táblán korongod, a veszteségedet ide helyezheted. Ha már
van korongod a gyarmati lehetőségen, akkor azt a veszteséged fejében
eldobhatod innen.

2. képesség (Gyarmatosítás): Költs el egy iparjelzőt a
birodalomlapodról, hogy elvegyél egy fejlesztett ágyú jelzőt a gyarmati
lehetőség táblájáról (ha még van rajta), és rakd a kikötődbe, míg fel
nem használod. A játék során több fejlesztett ágyút is szerezhetsz.

Játék végi pontozás: Minden fejlesztett ágyúd után 1 dicsőséget 
kapsz. Ha van legalább 1 fejlesztett ágyúd, minden támadás 
szimbólummal rendelkező épületed és megmaradt akciójelzőid 
után 1 dicsőséget kapsz.

Kezelj egy fejleszett ágyút úgy, mint egy lakosságkorongot, 
amivel csak támadás akciós épületet lehet aktiválni. Rakd rá 
egy épületre, amit aktiválni szeretnél.

• Ha az épületen kiválasztható a támadás akción kívül
egyéb akció is, akkor választhatod a támadás helyett a 
másik akciót.

• Használd az aktivált épületet ugyanúgy, mintha egy
koronggal aktiváltad volna. A fejlesztett ágyúk
beindíthatják a rendes akciókat és a gyarmati
lehetőségek képességét is.

• A fejlesztett ágyúk automatikusan visszatérnek a
kikötődbe a fizetésfázisban, fizetség használata nélkül.
Semmilyen más módon nem frissülhetnek fel.

Azok a játékosok, akiknek van pajzsa a gyarmati lehetőségen, használhatják rendes akcióikat 
(épületek aktiválásával vagy akciójelző elköltésével), hogy kapcsolatba lépjenek a gyarmati 
lehetőség egyedi mechanizmusaival. Minden gyarmati lehetőség új és eltérő lehetőségeket 
kínál, amelyek leírása a táblán található.

Minden gyarmati lehetőségen látszik, melyik akciótípus fogja aktiválni a leírt képességeit. 
Mikor egy akciót használsz (akár egy épülettel, akár egy kék akciójelzővel) egy gyarmati 
lehetőség képességének aktiválására, nem hajtod végre a szokásos eljárást, ami ahhoz az 
akcióhoz tartozik, helyette a táblán leírt képességét hajtod végre. Minden képesség teljesen 
ismertetve van a táblán.

Például, Vörös és Sárga használhatja már akcióit, hogy 
aktiválja a The Spanish Main gyarmati lehetőség 
képességeit.
A The Spanish Main első képességét egy 
támadás akció aktiválja. Vörös 
aktiválhatja azt a fordulójában akár egy 
támadás akciós épület aktiválásával,
akár egy akciójelző elköltésével.

Mikor így tesz, választhatja (egy sima 
támadás akció elvégzése helyett), hogy a 
gyarmati lehetőségen lévő, támadásra 
aktiválódó képességet indítja be, és követi 
az ott leírt utasításokat.

A játék végén, minden gyarmati lehetőséget a 
pontozási feltételei alapján kiértékeltek. A The 
Spanish Main esetén, Vörös és Sárga extra dicsőséget 
fog kapni minden általuk ellenőrzött, megerősített 
város után Észak- és Dél-Amerikában.

Néhány gyarmati lehetőség képessége engedélyezi meghatározott 
kereskedelemjelzők elköltését. Egy jelző elköltésekor, nálad kell, hogy legyen a 
fizikai jelző a birodalomlapodon. (Ennek egyező típusú kereskedelemjelzőnek kell 
lennie, nem helyettesíthető egy másikkal, például egy átvonulás- vagy 
szabadságjelzővel, vagy egy jelzőként használt koronggal.) Ezután el kell távolítanod 
a játékból, és a hozzá kapcsolódó tulajdonságsávot korrigálnod kell.

Néhány gyarmati lehetőség képessége engedélyezi számodra, hogy korongokat 
szerezz a készletedből a kikötődbe. Ha a készletedből kifogynak a korongok, nem 
szerezhetsz többet.

Minden gyarmati lehetőségnek van egy játék végi pontozó, valamint 
egy vagy több játékon belüli képessége is. A pontozás során a 
gyarmati lehetőségeket kell összeszámolni először, minden más 
előtt. Csak a gyarmati lehetőségen pajzzsal rendelkező játékosok 
vehetnek részt az adott gyarmati lehetőség különleges 
pontozásában.
A pontozótömb első három sora a gyarmati lehetőségeké. Minden 
gyarmati lehetőség pontszámait külön kell kiszámolni, majd beírni 
az eredményt a nevével megjelölt sorba.



KALÓZKÖZTÁRSASÁG

IMPERIALIZMUS

Feloldandó régiók: A Karib-térség és Észak-Amerika

Előkészítés: Rakd a kalózhajót a gyarmati lehetőségen Nassaura.

1. képesség (Hajózás): Foglald el Nassaut ezen a gyarmati lehetőségen, egy
kikötődben lévő korong áthelyezésével. Ha már van másik korong (bármelyik
játékosé) Nassauban, helyezd át a kalóz jelenlegi városába. Majd mozgasd a
kalózt a jelenlegi városából Észak-Amerika vagy a Karib-térség egyik
megerősítetlen városába. Az abban a városban lévő korong visszakerül a
tulajdonosa készletébe, a városban lévő bármilyen jelző pedig eldobásra kerül.

2. képesség (Támadás): Birodalomlapodról dobj el egy kormányzókártyát. Rakj
egy korongot a kikötődből Nassaura. Ha már van másik korong (bármelyik
játékosé) Nassauban, helyezd át a kalóz jelenlegi városába, és távolítsd el a kalózt
a játékból. Majd rakj egy korongot a kikötődből Nassau kormányzói helyére.

Miután Nassau kormányzói helyét elfoglalták, ez a gyarmati lehetőség a játék 
során többet nem használható (kivéve a játék végi pontozást).

Játék végi pontozás: Kapsz 1 dicsőséget, ha elfoglaltad Nassaut 
a gyarmati lehetőségen. További 3 dicsőséget kapsz, ha 
elfoglaltad Nassau kormányzói helyét is.

Feloldandó régiók: A Távol-Kelet és India
Előkészítés: Rakj egy blokádjelzőt minden olyan kereskedelmi útvonalra, 
amely India vagy a Távol-Kelet legalább egy városába vezet, eltakarva az ott 
lévő kereskedelemjelzőt. (A játékosok a játék során szabadon megnézhetik az 
eltakart jelzőket.)

Amíg egy kereskedelmi útvonal blokád alatt van, addig 
azt (és a rajta lévő kereskedelemjelzőt) nem lehet 
elfoglalni, megszerezni, ellenőrizni, vagy bármi más 
módon felhasználni, még más gyarmati lehetőségek 
hatására sem.

Állandó szabály: Miután ez a gyarmati lehetőség aktiválódott, az indiai vagy a 
távol-keleti városok támadása a támadónak nem kerül veszteségébe, ha a 
támadó ellenőriz egy olyan várost, ami a megtámadott várossal blokádjelző 
nélküli összeköttetésben van.

1. képesség 1 (Hajózás): Hajózz a Távol-Kelet vagy India nyílt tengerére,
majd azonnal hajts végre egy támadás akciót a szokásos módon abban a
régióban.

2. képesség (Támadás): Vegyél el egy kereskedelmi útvonalról egy
blokádjelzőt, és rakd a kikötődbe. Ha van alatta kereskedelemjelző is,
megkapod azt a jelzőt is. A játék során szerezhetsz több blokádjelzőt is.

Játék végi pontozás: Kapsz 1 dicsőséget minden olyan általad 
ellenőrzött kereskedelemi útvonalért, ami a Távol-Kelet vagy 
India legalább egy városához kapcsolódik. Kapsz 1 dicsőséget a 
kikötődben lévő minden blokádjelző után



A  SPANYOL FÖLD

A HOLLAND KELET-INDIAI TÁRSASÁG

Feloldandó régiók: Észak-Amerika és Dél-Amerika

Előkészítés: Rakd a nyolc erődítményjelzőt a gyarmati lehetőség jelzőtartójára.

1. képesség (Támadás): Erősíts meg egy olyan várost Észak- vagy Dél-
Amerikában, amit te ellenőrzöl.

2. képesség (Hajózás): Hajts végre azonnal egy kifizetés akciót minden
egyes ellenőrzésed alatt álló, megerősített, Észak- és/vagy Dél-Amerikában
lévő város után. Ezt minden játékos körönként maximum egyszer teheti
meg.

Amikor megerősítesz egy várost, rakj egy 
erődítményjelzőt a gyarmati lehetőségről a városban 
lévő korongod alá. Bárkinek, aki egy támadást hajt 
végre a megerősített városod ellen, a megszokott 1 
vesztesége helyett 2-őt kell elszenvednie. Mikor egy 
megerősített várost megtámadnak, az erődítményjelző 
visszakerül a gyarmati lehetőség táblájára.

Játék végi pontozás: Minden egyes ellenőrzésed alatt álló, 
megerősített, Észak- és/vagy Dél-Amerikában lévő város után 
kapsz 1 dicsőséget minden dicsőségszimbólum után, ami a 
városon látható (tehát 1 vagy 2 dicsőséget).

Feloldandó régiók: A Távol-Kelet és Afrika

Előkészítés: Rakj két erődítményjelzőt a gyarmati lehetőség jelzőtartójára.

1. képesség (Gyarmatosítás): Tegyél vissza a készletbe a birodalomlapodról egy
nem foglalt épületet, majd válassz a helyére egy másikat. Az újonnan felépített
épület szintje eggyel magasabb lehet, mint a visszatett épületé volt. Elkölthetsz
egy iparjelzőt a birodalomlapodról, hogy a visszatett épülettől két szinttel
magasabb épületet építs fel.

2. képesség (Elfoglalás): Foglald el Jakartát (Batavia) vagy Fokvárost (Cape
Town) a gyarmati lehetőség tábláján, egy a kikötődben lévő korongod
odahelyezésével. Az épp elfoglalt városnak jelenleg szabadnak kell lennie.

Jakarta egy rendes távol-keleti városnak, Fokváros (Cape Town) pedig rendes 
afrikai városnak számít a játék minden tekintetében, ide értve a többi 
gyarmati lehetőségeket is.

3. képesség (Támadás): Hajts végre egy támadást a szokásos módon Jakarta
(Batavia) vagy Fokváros (Cape Town) ellen, ha azt az egyik ellenfeled elfoglalta,
vagy erősítsd meg valamelyiket a két város közül, ha te ellenőrzöd azt.

Amikor megerősítesz egy várost, rakj egy 
erődítményjelzőt a gyarmati lehetőségről a városban 
lévő korongod alá. Bárkinek, aki egy támadást hajt 
végre a megerősített városod ellen, a megszokott 1 
vesztesége helyett 2-őt kell elszenvednie. Mikor egy 
megerősített várost megtámadnak, az erődítményjelző 
visszakerül a gyarmati lehetőség táblájára.

Játék végi pontozás: Ha te ellenőrzöd Fokvárost (Cape Town) és 
az meg lett erősítve, 1 dicsőséget kapsz minden 4. szintű 
épületszimbólummal jelölt épületed után. (Például, a Theatre-ön 
3. szintű épületszimbólum van.) Ha te ellenőrzöd Jakartát (Batavia)
és az meg lett erősítve, 1 dicsőséget kapsz minden épületeiden
lévő hajózásszimbólum és a megmaradt akciójelzőid után.

A térképen lévő elfoglalt helyszínek után is jár dicsőség. 1 
dicsőség jár a kereskedelmi útvonal után is, ha a két végén 
lévő helyszíneket te ellenőrzöd.



JEZSUITA MISSZIONÁRIUSOK

A DÉLTENGERI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Feloldandó régiók: Dél-Amerika és India

Előkészítés: Rakd az öt missziójelzőt a gyarmati lehetőség jelzőtartójára.

1. képesség (Hajózás): Költs el 1 befolyásjelzőt a birodalomlapodról,
hogy egy missziójelzőt a gyarmati lehetőség táblájáról (ha maradtak
rajta) átmozgass valamelyik el nem foglalt városba (akár még meg
sem nyitott régióba is, vagy ahol jelen sem vagy). Majd rögtön foglald el
azt a várost egy kikötődben lévő korongoddal, (még ha meg sem lett
nyitva a régió, vagy ha nem is vagy ott jelen), majd megkapod az ott
lévő jelzőt.

Miután mind az öt missziójelző felkerült a táblára, ez a képesség 
többé nem aktiválható.

2. képesség (Elfoglalás): Mozgasd át valamelyik missziójelzőt a mostani
helyéről (bárhonnan, akár erről a gyarmati lehetőség tábláról is) egy általad
ellenőrzött városba.

Majd elkölthetsz egy kultúrajelzőt a birodalomlapodról, hogy kapjál 
2 korongot a kikötődbe a készletedből.

Egy olyan várost, amelyikben van egy misszió, sosem 
lehet megtámadni. Mikor egy missziót egy „városba” 
mozgatsz, rakd elég közel ahhoz, hogy ne legyen 
kérdéses, melyik „városban” is van az a misszió.

Játék végi pontozás: Kapsz 1 dicsőséget minden olyan általad 
ellenőrzött város után, amelyikben van egy misszió.

Feloldandó régiók: Dél-Amerika és a Karib-térség

Előkészítés: Rakd az öt részvényjelzőt a gyarmati lehetőség jelzőtartójára.

1. képesség (Hajózás): A START-tól kezdve és az ösvényt követve, rakj 1
korongot a kikötődből a befektetéssáv következő üres helyére. Ha van ott
részvényszimbólum, a nyíl által mutatott irányban (balra) lévő korong
tulajdonosa választ egy részvényjelzőt erről a gyarmati lehetőségről. (A játékos
átnézheti a jelzőket, hogy kikeresse azt, amelyiket szeretné.)

Mikor részvényt kapsz, azonnal eldobhatod azt a játékból, hogy megkapd a 
felső részén jelzett bónuszt, vagy megtarthatod, hogy az alsó rész bónuszából 
folyamatos előnyhöz juss. (Miután eldöntötted, hogy megtartasz egy részvényt 
az alsó rész előnyéért, később nem dobhatod már el azért, hogy a felső bónuszát 
megkapd.)

Ha a befektetéssáv utolsó helyére is kerül korong, „a buborék kipukkad”. A 
gyarmati lehetőségen lévő összes korong visszakerül tulajdonosa készletébe. A 
játékosoknál lévő részvényjelzőket el kell dobni, és a játékosok elvesztik a 
jelzők biztosította előnyöket.

Miután a buborék kipukkad, ez a gyarmati lehetőség ebben a játékban többet 
nem használható. A játék végi pontozáskor sem ér semmit, mivel az összes 
korong lekerült a tábláról.

Játék végi pontozás: Kapsz 2 dicsőséget minden korongod 
után, ami ezen a gyarmati lehetőség táblán van.

Kapsz 1 korongot a 
készletedből a kikötődbe.

A pontozáskor kapsz 
1 dicsőséget.

Azonnal végezz el 1 
kifizetés akciót.

A pontozáskor kapsz 
1 dicsőséget.

Kapsz 2 korongot a 
készletedből a kikötődbe.

Az építésfázisban adj 1-et 
az építési szintedhez.



A MANILAI  GÁLYÁK

A FÖLDALATTI VASÚT

Feloldandó régiók: A Távol-Kelet és Észak-Amerika

Előkészítés: Rakj 1 korongot minden játékos készletéből Manilába ezen a 
gyarmati lehetőség táblán, és rakj nyolc gályajelzőt a gyarmati lehetőség 
jelzőtartójára.

1. képesség (Hajózás): Mozgasd 1 korongodat Maniláról vagy egy nyílt
tengerről bármelyik másik megnyitott régió nyílt tengerére.

Ha a Távol-Keletről (vagy Manilából) mozogtál Észak-
Amerikába, kapsz 1 gályajelzőt erről a tábláról (ha maradtak 
rajta) a kikötődbe. A játék során szerezhetsz több gályajelzőt 
is.

Ha Észak-Amerikából (vagy Manilából) mozogtál a Távol-
Keletre, kicserélhetsz a birodalomlapodon maximum 2, 
bármilyen típusú kereskedelemjelzőt ugyanannyi, bárhol a 
játéktáblán lévő kereskedelemjelzővel (még megnyitatlan 
régiókból is, vagy ahol nem is vagy jelen).

A fizetésfázisban (miután kifizetted munkásaidat a fizetési szinted alapján), 
átfordíthatod gályajelzőidet az általad választott oldalukra, és elvégezheted 
a jelzők által engedélyezett akciókat.

Egy gályajelző a használata után nem fogy el. Miután megszerezted, 
minden fizetésfázis során aktiválódni fog.

Fizess ki 1 munkást, 
a szokásos kifizetési 
szabályokat követve.

Kapsz 1 korongot 
a készletedből a 
kikötődbe.

Játék végi pontozás: Kapsz 2 dicsőséget minden gályajelződ után.

Feloldandó régiók: Afrika és Észak-Amerika

Előkészítés: Rakd az öt szabadságjelzőt a gyarmati lehetőség jelzőtartójára.

1. képesség (Gyarmatosítás): Távolítsd el a játékból a rabszolgapakli legfelső
kártyáját (az eltávolítandó kártya gyarmatosításértéke nem számít). Majd kapsz
2 korongot a készletedből a kikötődbe. Ha nincsenek kártyák a 
rabszolgapakliban, akkor ez a képesség már nem aktiválható.

2. képesség (Elfoglalás): A START-tól kezdve és az ösvényt követve, rakj 1
korongot a kikötődből a Földalatti Vasút térképének következő üres
helyszínére, majd vedd el az általad választott szabadságjelzőt erről a gyarmati
lehetőségről, és megkapod annak előnyét. (Átnézheted a jelzőket, hogy kikeresd
azt, amelyiket szeretnéd.)

Csak akkor használhatod ezt a képességet, ha már elérted a látható 
tulajdonságszintet azon a helyszínen, ahová a korongod kerülne. (Például, 7 
vagy több iparpontszámodnak kell lennie, hogy a Földalatti Vasút első 
helyszínére menj.) 

A szabadságjelzők olyanok, mint a 
tulajdonságot adó kereskedelemjelzők. 
Mikor kapsz egyet, rakd a megfelelő 
tulajdonságsáv előtt lévő kör alakú helyre, és 
kapsz 1 tulajdonságpontot is.

Azonnal, mikor a Földalatti Vasút utolsó helyszínére is kerül korong, a 
rabszolgaságot eltörlik (már ha ez még nem történt meg más miatt), a 
szabálykönyvben részletezett összes szabályt követve.

Játék végi pontozás: Ha a rabszolgaságot eltörölték (a játék 
során bármilyen módon) és van legalább 1 korongod a Földalatti 
Vasút térképén, kapsz 1 dicsőséget minden 2 korongod után, 
amik az épületeiden és a kikötődben összesen vannak. (Tehát, 
ha 5 korongod van, akkor 2 dicsőséget kapsz.)

A térképen lévő elfoglalt helyszínek után is jár dicsőség. 1 
dicsőség jár, ha egy dicsőségszimbólummal jelzett útvonal 
mindkét végét te foglalod el.



A VÉNUSZ-ÁTVONULÁS

SOHASEM NYUGSZIK LE A NAP

Feloldandó régiók: Dél-Amerika és a Távol-Kelet

Előkészítés: Rakd a nyolc átvonulásjelzőt a gyarmati lehetőség jelzőtartójára.

1. képesség (Hajózás vagy elfoglalás, ahogy a térkép mutatja): A START-tól
kezdve és az ösvényt követve, rakj 1 korongot a kikötődből a Déli-Csendes-
óceán térképének következő, még el nem foglalt helyszínére, majd vegyél el egy
általad kiválasztott átvonulásjelzőt erről a gyarmati lehetőségről és megkapod
az általa biztosított előnyt. (Átnézheted a jelzőket, hogy kikeresd azt, amelyiket
szeretnéd.) Az akció (hajózás vagy elfoglalás) annak a helynek a szimbólumától
függ, ahová a korong kerül.

Az ösvény Tahitinél elágazik. Mitán elérted Tahitit, kiválaszthatod, hogy Új-
Zéland vagy Ausztrália felé haladsz, olyan sorrendben, ahogy csak akarsz.

Az átvonulásjelzők olyanok, mint a 
tulajdonságot adó kereskedelemjelzők. Mikor 
kapsz egyet, rakd a megfelelő tulajdonságsáv 
előtt lévő kör alakú helyre, és kapsz 1 
tulajdonságpontot is. A dicsőséget adó 
átvonulásjelzőket tartsd a kikötődben, a játék 
végén 1 dicsőséget kapsz mindegyik után.

2. képesség (Gyarmatosítás): Rakj egy vagyonjelzőt a birodalomlapodról a
bankársáv egyik általad választott üres helyére. Azonnal megkapod az azon a
helyen feltüntetett előnyöket.

Kapsz 3 korongot a 
készletedből a kikötődbe.

Kapsz 2 korongot a 
készletedből a kikötődbe.

Azonnal hajts végre 
2 kifizetés akciót.

Játék végi pontozás: Ha elértétek Tahitit (bármelyik játékos), és 
neked van a legtöbb (vagy egyenlő) korongod a Déli-Csendes-
óceán térképén, kapsz 1 dicsőséget a bankársávon lévő minden 
vagyonjelződ után.

A térképen lévő elfoglalt helyszínek után is jár dicsőség. 1 
dicsőség jár, ha egy dicsőségszimbólummal jelzett útvonal 
mindkét végét te foglalod el.

Feloldandó régiók: India és a Karib-térség

Előkészítés: –

1. képesség (Hajózás): Rakj egy korongot a kikötődből a gyarmati lehetőség
térképére, majd azonnal végrehajthatsz egy elfoglalás akciót bármelyik 
megnyitott régióban (még ha nem is vagy ott jelen), vagy egy hajózás akciót
bármelyik régióban.

Minden korongod ezen a gyarmati lehetőségen 1 további jelenlétnek számít 
bármelyik régióban, de csakis a kártyák húzásánál.

Játék végi pontozás: Ha van legalább egy korongod ezen a 
gyarmati lehetőség táblán, a dicsőségpontszám azoktól a 
régióktól függ (Európán kívül), ahol van legalább egy olyan 
város, amit te ellenőrzöl. A táblázat mutatja, mikor mennyi 
dicsőség jár. Például, ha 3 különböző régióban ellenőrzöl 
városokat, 2 dicsőséget kapsz utánuk.



FŰSZERKERESKEDELEM

GLOBALIZÁCIÓ

Feloldandó régiók: Afrika és India

Előkészítés: –

1. képesség (Hajózás): Rakj egy korongot a kikötődből Afrika, India vagy a
Távol-Kelet nyílt tengerére, majd azonnal húzd fel annak a régiónak a legfelső
kártyáját a pakliból, ha a kártya gyarmatosításértékének megfelelsz.

2. képesség (Hajózás): Távolítsd el tetszőleges számú saját korongodat Afrika,
India és/vagy a Távol-Kelet nyílt tengeréről, és rakd azokat a korongokat a
vagyon- és/vagy befolyássávod elején lévő kör alakú helyre (tetszőleges
elosztásban), mintha azok is olyan tulajdonságot adó jelzők lennének.

Minden korong, amit valamelyik sáv elején lévő helyre raksz, 1 ponttal növeli a 
tulajdonságértékedet.

Játék végi pontozás: Ha van legalább egy korongod Afrika nyílt 
tengeri zónáján, 1 dicsőséget kapsz minden korongod után, ami 
Afrika hajózási útvonalán van. Ugyanezzel az eljárással pontozd 
le az indiai és a távol-keleti régiókat is.

Feloldandó régiók: A Távol-Kelet és a Karib-térség
Előkészítés: –
1. képesség (Támadás): Hajts végre egy támadást a szokásos módon bármelyik
megnyitott régióban, ahol jelen vagy (Európán kívül), majd azonnal húzd fel
annak a régiónak a legfelső kártyáját a pakliból, ha a kártya
gyarmatosításértékének megfelelsz.
2. képesség (Hajózás): Cserélj ki egy nálad lévő kártyát egy tetszőleges
régiópakli ugyanakkora (vagy kisebb) gyarmatosításértékű kártyájára (az
európai- és a rabszolgapaklin kívül).

A csere során elkölthetsz egy befolyásjelzőt arra, hogy a visszarakott 
kártyát 1-el magasabb gyarmatosításértékűre cseréld ki.

A két kártyát fizikailag cseréld meg. A pakliba visszarakott kártyát később a 
szokásos módon fel lehet húzni, az adott régióban (tehát ahová került) lévő 
jelenlétet használva annak megállapítására, hogy egy játékos képes-e azt 
felhúzni. A kártya a rajta feltüntetett régiótípusba tartozik, akkor is, ha egy 
másik pakliba került.
Habár ezzel a képességgel nem cserélhetsz bele az európai- vagy a 
rabszolgapakliba, egy régiópakliba visszarakott kártya lehet egy európai- vagy 
rabszolgakártya is.

Például, kicserélheted India 4-es kártyáját Afrika 3-as kártyájára. Megkapod 
Afrika 3-as kártyáját, és a te 4-es indiai kártyád visszamegy az afrikai pakliba, 
pont oda, ahol Afrika 3-as kártyája volt. Ha ez a kártya lesz egyszer a 
régiópakli legfelső lapja, a játékosok felhúzhatják a szokásos módon, az afrikai 
jelenlétük szerint.

Játék végi pontozás: A dicsőségpontszám azoktól a különböző 
régiók számától függ (az európai- és a rabszolgapaklin kívül), 
amelyek gyarmatkártyáját megszerezted. A kormányzókártyák is 
számítanak. A táblázat mutatja, mikor mennyi dicsőség jár. 
Például, ha 5 kártyád van különböző régiókból, 6 dicsőséget fogsz 
kapni.



KALÓZLEVELEK

A HAITI FORRADALOM

Feloldandó régiók: Dél-Amerika és Afrika

Előkészítés: –

1. képesség (Támadás): Toldd ki egy ellenfeled korongját valamelyik hajózási
útvonalról a régió nyílt tengerére, és rakj egy korongot a kikötődből a hajózási
útvonal szabaddá tett helyére.

Ha az ellenfeled, akit kitoltál, ebben a körben még nem passzolt, akkor 
„ellophatod” 1 tetszőlegesen kiválasztott tulajdonságjelzőjét a játékos 
birodalomlapjáról. (A játékosnak csökkentenie kell tulajdonságpontszámát az 
elvesztett jelző miatt. Te pedig megtartod a jelzőt, mintha a szokásos módon 
szerezted volna meg, és emelned kell az adott tulajdonságpontszámodat a 
megszerzett jelző hatására.)

A régió kormányzójának megválasztása utáni változások a hajózási útvonalon 
lévő korongok miatt, nincsenek hatással a kormányzókártya tulajdonjogára.

2. képesség (Hajózás): Tedd vissza tetszőleges számú korongodat egy nyílt 
tengeri zónáról (bárhonnan a játéktábláról) a kikötődbe.

Játék végi pontozás: Mind a hat hajózási útvonalat külön 
pontozd le. Az első vagy második helyezett közötti döntetlen 
annak a javára dől el, akinek – közülük – közelebb áll korongja a 
hajózási útvonalon a régiópaklihoz. Ha te vagy az egyetlen, 
koronggal rendelkező játékos a hajózási útvonalon, 3 dicsőséget 
kapsz. Ha te vagy az első helyen lévő játékos (és legalább egy 
másik játékos is van a hajózási útvonalon), 2 dicsőséget kapsz. Ha 
te vagy a második helyen lévő, 1 dicsőséget kapsz.

Feloldandó régiók: Afrika és a Karib-térség

Előkészítés: –

1. képesség (Elfoglalás): Vedd le bármelyik pakli legfelső kártyáját (figyelmen
kívül hagyva a levett kártya gyarmatosításértékét, és úgy is, ha jelen sem vagy a
régióban), és rakd rá erre a gyarmati lehetőségre. Majd azonnal hajts végre egy
gyarmatosítás akciót, a szokásos szabályokat követve.

• Európa 5-ös értékű kártyájának idehelyezésekor nem fog elindulni a
rabszolgaság eltörlése.

• Egy régió 1-es értékű kártyájának idehelyezésekor nem fogod megkapni
annak bónusz korongját.

2. képesség (Támadás): Vegyél el egy nem rabszolgakártyát erről a gyarmati
lehetőségről, figyelmen kívül hagyva annak gyarmatosításértékét.

• Európa 5-ös értékű kártyájának elvétele innen be fogja indítani a
rabszolgaság eltörlését.

• Egy régió 1-es értékű kártyájának elvételekor meg fogod kapni annak
bónusz korongját.

Játék végi pontozás: Ennek a gyarmati lehetőségnek a pontozása 
a „Haiti Köztársaság megalakulásától” függ. A Haiti Köztársaság 
megalakul, ha a gyarmati lehetőségre helyezett kártyákon van 
legalább 10 szimbólum (vagyis az ipar, kultúra, vagyon, befolyás 
és dicsőség bármilyen kombinációja), vagy ha megtörtént a 
rabszolgaság eltörlése a játék során. Ha a Haiti Köztársaság nem 
alakult meg, ez a gyarmati lehetőség nem ér pontot. Ha a Haiti 
Köztársaság megalakult, a következők alapján pontozzatok:

Minden gyarmatkártyád után, amik nem a rabszolgapakliból 
származnak, annyi dicsőség jár, amennyi ugyanolyan típusú 
kártya összegyűlt ezen a gyarmati lehetőségen. (Tehát, ha 2 indiai 
kártya van nálad, és 3 indiai kártya gyűlt itt össze, 6 dicsőséget 
kapsz.)

Minden rabszolgakártyád után annyi dicsőséget veszítesz, 
ahány rabszolgakártya összegyűlt ezen a gyarmati lehetőségen.



TÁROLÁS

KÉSZÍTŐK

Az Endeavor: Age of Sail egy csodálatosan egyedi tárolóval érkezik, ami segít 
rendben tartani a játékot játék közben és azután is.

Az épülettartó. Az összes épületet szépen rendszerezve tartja a játékalkalmak 
között. Bizonyosodj meg róla, hogy az épületlapkákat a helyükre raktad, így 
mikor újra kinyitod a dobozt, minden játékra készen vár!

Játékoskellék-tartó. Mind az öt játékoskellék-tartóban 35 korong, 3 pajzs, 4 
kocka és a játékos kezdőépület lapkája van. Minden egy helyen, ami egy 
játékosnak kelleni fog!

Az alaptálca. Minden tartozéknak megvan a saját helye.

A tárolót úgy terveztük meg, hogy a 
kereskedelmi és a kickstarter 
változathoz – amihez még jár néhány 
plusz darabka – is jól használható 
legyen. Ezért tűnhet úgy, hogy van 
néhány extra zseb, vagy, hogy ezek a 
zsebek nagyobbak, mint kéne 
lenniük.
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