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Első Tiszt (8 Darab)
Kikötőkártya: Az előkészületek során helyezzetek játékosonként
két Első Tiszt kártyát képpel felfelé egy pakliban az asztalra az
Engedélykártya pakli közelébe.

Játékmenet
Első Tisztek KIZÁRÓLAG a Hajók Indítása és Kapitányok Fel-
fogadása fázis Kapitányok Felfogadása szakaszában vásárolhatók.
A játékosok Első Tisztet úgy vásárolhatnak, hogy a Kapitányok
Felfogadása szakaszban eldobnak egy Ládát és egy Hajókártyát. Első Tiszt csak az
aktuális körben felfogadott Kapitánnyal rendelkező hajóhoz vásárolható.
Egy hajónak csak egy Első Tisztje lehet, és Első Tiszt NEM adható olyan hajóhoz,
amelyikhez a Kapitányt egy előző körben fogadták fel.
Az Első Tisztet a megvásárlása után a hajó Kapitánya alá kell helyezni.
Egy Első Tiszt nem Kapitány és nem számít bele a kapitányokért járó bónuszokba sem.

A Játék Vége/Pontozás
Egy Első Tiszt 5 GYP-t ér egy olyan hajón, amelyik elérte a maximális Láda kapacitását.
Egyébként 2 GYP jár érte.
MEGJEGYZÉS: Ha a Nunavut Meteorológiai Intézet hatására egy olyan hajó süllyed el,
amelyik Első Tiszttel rendelkezik, akkor azt az Első Tisztet el kell dobni! A maximális
kapacitást az Osztriga és a Salty Kapitány bónuszok esetében is figyelembe kell venni!

Lakóhajó (8 Darab)
Kikötőkártya: Az előkészületek során helyezzetek játékosonként
két Lakóhajó kártyát képpel felfelé egy pakliban az asztalra a
Hajókártya pakli közelébe.

Játékmenet
Lakóhajók indításához nem szükséges engedély. A Lakóhajók
nem fogadnak fel Kapitányokat és nem fognak Halat.
Lakóhajók $3-ért vásárolhatók a Hajók Indítása és Kapitányok
Felfogadása fázis Kapitányok Felfogadása szakaszában. A játékos Hajókártyák és
képességek tetszőleges kombinációjával kifizet $3-t, majd elvesz egy Lakóhajót a
pakliból és a saját játékterületére helyezi.
Egy Lakóhajó beleszámít minden Hajók Indítása és Kapitányok Felfogadása fázis
bónuszba, de egy Lakóhajónak NINCS Kapitánya. Egy játékos annyi Lakóhajót
vásárolhat, amennyit képes megfizetni, illetve amíg a pakli el nem fogy.
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A játék folyamán egy játékos BÁRMIKOR eldobhat egy Lakóhajót a játék-
területéről, és kap $5-t EGY tranzakciójához. Ezt azonnal fel kell használni. Az
eldobott Lakóhajó kártyák kikerülnek a játékból.

A Játék Vége/Pontozás
A játékos játékterületén maradt minden egyes Lakóhajó 2 GYP-t ér a Játék Végi
pontozásnál. Az eldobott Lakóhajókért NEM jár GYP.
MEGJEGYZÉS: A Kapitányok számolásánál a Homár bónusz megállapításakor
NE VEGYÉTEK FIGYELEMBE a Lakóhajókat! Ha egy játékos rendelkezik
Tőkehal vagy Szemling engedéllyel, akkor vásárolhat Lakóhajót, és amennyiben
képes rá, akkor a szokásos módon elindíthat egy hajót a kezéből, VAGY pedig
vásárolhat és elindíthat egy második még elérhető Kikötőkártyát!

Lazac Engedély (4 Darab 
+ 16 Lazac Hajókártya)
Az előkészületek során a 4 Lazac engedélyt az
Általános engedély közé, a 16 Lazac Hajókártyát
pedig a Hajókártya pakliba kell keverni.

Játékmenet
A Lazac engedélyeket a többi engedélykártyáéval megegyező
módon kell megvásárolni és kijátszani az engedély pakliból.
Egy Lazac engedély megszerzése után a játékos számára
lehetővé válik Lazac hajók indítása.
Egy Lazac engedély képessé teszi a játékost arra is, hogy a
Halászat fázis elején húzzon egy Hajókártyát. A játékos eldön-
theti, hogy a kezébe veszi a kártyát, VAGY pedig becsúsztatja
egy már korábban elindított és Kapitánnyal rendelkező hajója
alá. A Halászat során a hajó mellett a becsúsztatott kártya is a kifog egy Halat, és a
kártya kapacitása négy Láda.
A Lazac engedélyek birtoklása a következő bónuszokkal jár:

Egy (1) Lazac engedély birtoklása esetén: A Halászat fázis elején húzz egy kártyát;
vedd a kezedbe, VAGY csúsztasd be egy már korábban elindított és Kapitánnyal
rendelkező hajód alá.
Két (2) Lazac engedély birtoklása esetén: A Halászat fázis elején húzz két kártyát;
vedd a kezedbe, VAGY csúsztasd be egy már korábban elindított és Kapitánnyal
rendelkező hajód alá.
Három (3) Lazac engedély birtoklása esetén: A Halászat fázis elején húzz három kár-
tyát; vedd a kezedbe, VAGY csúsztasd be egy már korábban elindított és Kapitánnyal
rendelkező hajód alá.
Négy (4) Lazac engedély birtoklása esetén: A Halászat fázis elején húzz négy kártyát;
vedd a kezedbe, VAGY csúsztasd be egy már korábban elindított és Kapitánnyal
rendelkező hajód alá.
Minden egyes elindított és Kapitánnyal rendelkező hajóhoz legfeljebb egy becsúsztatott
kártya adható. A játékosok nem csúsztathatnak kártyát Inuit Halász és Halászmester
hajók alá.
A játékosok eldönthetik, hogy milyen arányban tartják meg, illetve csúsztatják be a fel-
húzott kártyákat! Ha például egy játékos három Lazac engedéllyel rendelkezik, akkor
megteheti, hogy a kezébe vesz két kártyát, egyet pedig az egyik elindított és
Kapitánnyal rendelkező hajója alá csúsztat.



3

Trófeakártyák (6 Darab)
Öbölkártya: Az előkészületek során keverjétek meg az összes
Trófeakártyát, válasszatok ki véletlenszerűen hármat, és
helyezzétek képpel felfelé a játékterület közepének közelébe.

Játékmenet
A Trófeákat azok a játékosok kapják meg, akik elsőként
teljesítik a kritériumokat, VAGY ha a játék véget ér. Amenny-
iben egy körnek ugyanabban a fázisában egynél játékos is
teljesíti a kritériumot, akkor a Trófea a forduló sorrend szerint kerül odaítélésre.
A kiosztott Trófeakártyák nem vehetők vissza.
Ha egy Trófea kritériumának teljesítését illetően a Játék Végén egyenlőség áll fenn,
akkor senki sem kapja meg azt a Trófeát.

Játék Vége/Pontozás
A játék végén minden egyes kiosztott Trófeakártya 5 GYP-t ér.
Trófeakártya típusok:
Az első, aki elindít és Kapitányt fogad 4 azonos típusú hajóhoz.
Az első, aki elindít és Kapitányt fogad 4 különböző típusú hajóhoz.
Az első, akinek 15 Ládája van az elindított hajóin.
Az első, aki 3 azonos típusú Engedéllyel rendelkezik.
A legtöbb elindított hajó (a Játék Végén).
A legtöbb Általános Engedély (a Játék Végén).

Rák Figurák (5 Darab)
Öbölkártya: Az előkészületek során helyezzétek az öt Rák
Figurát a játékterület közepének közelébe.

Játékmenet
Egy Rák Figurát minden egyes különböző Általános engedély
első telerakott hajója képes kifogni. Amennyiben egy körnek ugyanabban a fázisában
egynél játékos is teljesíti a kritériumot, akkor a Rák Figura a forduló sorrend szerint
kerül odaítélésre.
Amikor egy hajó a típusából elsőként éri el a maximális kapacitást, akkor a hajót
birtokló játékos azonnal kap egy Rák Figurát, és a hajó engedélykártyájára helyezi.
Rák Figurát nem lehet elveszíteni.

Játék Vége/Pontozás
A játék végén minden egyes kiosztott Rák Figura 4 GYP-t ér.
Példa: A Fleet alapjátékban az első Garnéla hajó, amelyik eléri a maximális kapacitást,
kifog egy Rák Figurát. Ezután ez első Tőkehal, Tonhal, Homár és Feldolgozó Hajó,
amelyik eléri a maximális kapacitást, kifog egy-egy Rák Figurát. Amennyiben a Fleet: 
Arctic Bounty kiegészítővel játszotok, akkor az első tetszőleges játékban lévő általános
engedélyű (például Tőkehal, Szemling, Tonhal, Osztriga és Homár) telerakott hajó fog ki
egy-egy Rák Figurát.
MEGJEGYZÉS: A Kikötőkártyák NEM fognak Rák Figurát! A Bérelt Hajók NEM
Kikötőkártyák, ezért a hozzájuk rendelt engedély típusának figyelembevételével
foghatnak Rák Figurát!
Ha egy hajónak Salty Kapitánya van, vagy ha a hajó egy Osztriga hajó, akkor az aktuális
kapacitást kell elérni ahhoz, hogy megkapja a Rák Figurát!
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Változatok

5-JÁTÉKOS ÉS 6-JÁTÉKOS VÁLTOZAT
Az előkészületek során mind a 12 Bérelt Hajókártyát bele kell
keverni a Hajókártya pakliba.
Válasszatok ki három fajta Kikötőkártyát, és a kiválasztott
típusokból használjatok nyolc-nyolc Kikötőkártyát.
BÁRMENNYI Öbölkártyát használhattok.
5 játékos: Az Általános és Kiemelt engedélyek általános előkészü-
leteit hajtsátok végre (öt Általános és két Kiemelt). Ezután válasszatok ki további KÉT
engedélyt (egy Általánost és egy Kiemeltet, vagy pedig két Általánost), valamint a
hozzájuk tartozó Hajókártyákat, és adjátok hozzá őket a megfelelő paklikhoz.
Adjatok hozzá 25 Ládát a készlethez.
6 játékos: Az Általános és Kiemelt engedélyek szokásos előkészületeit hajtsátok végre
(öt Általános és két Kiemelt). Ezután válasszatok ki további NÉGY engedélyt (két Ál-
talánost és két Kiemeltet), valamint a hozzájuk tartozó Hajókártyákat, és adjátok hozzá
őket hozzá a megfelelő paklikhoz.
Adjatok hozzá 50 Ládát a készlethez.
A Bérelt hajók a játékban résztvevő hajótípusok bármelyikeként elindíthatók. A Bérelt
hajó kifizetése után helyezzétek a hozzá választott engedély mellé.
Például az Osztriga hajóként indított Bérelt hajók kapacitása hat Láda, és két Ládát
képesek kifogni egy forduló alatt, csakúgy, mint a többi Osztriga hajó.
A játék kezdetekor a játékosok mindegyik fajta Hajókártyából kapnak egyet, kivéve
a Bérelt Hajót!

Játékmenet
Minden fázis ugyanolyan maradt! Az Engedélyek Aukciója során a játékosok számával
megegyező számú engedélyt fedjetek fel.

EPIKUS FLEET!
Használjatok mindent! Az epikus Fleet variáció 3-6 kalandvágyó játékos számára
készült.
Az előkészületek során használjátok a Fleet és a Fleet: Arctic Bounty minden Hajóját és
Engedélyét. Mind a 12 Bérelt Hajókártyát bele kell keverni a Hajókártya pakliba. Tet-
szőleges számú, vagy akár valamennyi Kikötőkártyát és Öbölkártyát használhatjátok.
Használjátok a Fleet és a Fleet: Arctic Bounty összes Ládáját (összesen 150-et).
Az engedélyek a Fleet alapjátékból ismert haladó előkészületeit használjátok. 3 játékos
esetén egyetlen engedélyt se vegyetek ki a játékból.
A játékosok MINDEN Hajókártyából kapnak egyet az induló kézben tartott lapjaik
közé. Miután felfedtétek az induló Aukció engedélyeket, akkor minden játékos
kiválaszt és megtart hét tetszőleges Hajókártyát, a kézben tartott kártyáit pedig eldobja.
Egyéb vonatkozásban az Epikus Fleet játékmenete megegyezik a normál változatéval!

Korlátozott számú Fleet kiegészítő (amely tartalmaz egy Fleet kockát
és minden fent ismertetett kártyát) kapható a következő helyeken: 

www.eaglegames.net vagy www.funagain.com
Fordította: Farkas Zsolt (fki@freemail.hu)

Lektorálta: fisha
v.1.0.


