


Előkészületek
Kövessétek az itt leírtakat. Ha ez az első játékotok, tanulmányozzátok a kö-
vetkező oldalon az ábrát.

A játékosok tartozékai
Mind válasszatok egy színt magatoknak, és vegyétek el e szín
játékostábláját, hajóját és befolyáskockáját. Emellett mind
kaptok egy kegyjelzőt is. A befolyáskockát rakjátok le játé-
kostáblátok kockamezőjére úgy, hogy az 1-es oldal legyen fel-
felé.

Dobjatok egy-egy kockával. Aki a legnagyobbat dobja, az lesz
a kezdőjátékos.

 
 

Két játékos: Válasszatok még egy színt. A játékostábláját rakjátok le úgy, hogy
mindketten elérjétek. A befolyáskockáját a 4-es oldalával felfelé rakjátok le a
kockamezőre. E virtuális játékos neve: rivális. A hajójára szükségetek lesz, 
viszont a rivális nem kap sem kegyjelzőt, sem specialistakártyát.

A térkép
A hét térképjelzőt képpel lefelé rakjátok le a játéktábla közép-
ső részére, a térképre - minden hexára egyet.

A kezdőjátékos rakja le a két barikádot a térképre. A barikádokat min-
dig két hexa határára rakjátok, úgy, hogy nem lehet olyan hexa, ami 
nem marad nyitott legalább másik két hexa felé.  Miután ez megtör-
tént, fedjétek fel a térképjelzőket, hogy megtudjátok, milyen térké-
pen zajlik majd a mostani játék.

Mind rakjátok le hajótokat a templom hexájára.

Két játékos: A rivális hajóját a piac hexájára rakjátok. 

A harminc árut rakjátok le a megfelelő hexákra (minden árufajtát a 
saját térképjelzőjéhez). Fontos: Árukból, fémekből limitált a mennyiség;
a pénz elvben végtelen mennyiségű.

 

Fontos: A templom és a piac bábujának felrakása után arról a két 
hexáról le is vehetitek a térképjelzőket. 

A templom
A templom szintjeit készítsétek a templom mellé (ami a játéktábla
jobb oldali része). 

• 4 játékosnál az összes szintre szükségetek lesz.
• 
• 

3 játékosnál a 3/1-es szintet rakjátok rá a 2/1-es templommezőre.
2 játékosnál a 3/1-es szintet rakjátok rá a 2/1-es templommezőre,
valamint rakjátok vissza a 7/4-es szintet a dobozra, arra nem lesz
szükségetek a játék folyamán.

Templomszintek: A szinteket a fémek melletti költségek “nevesítik”. A 2/1-es szint
az, amin az arany mellett 2 dublon, az ezüst mellett 1 dublon látható.

  

A győzelmi pontok kártyáit a templom mellé rakjátok le.

Rakjatok annyi raktérlapkát, ahányan vagytok, a templom előtti mó-
lóra, a 2 dublonos mezőre.

 

A piac
A 21 érmét rakjátok le a piac mellé (ami a játéktába bal oldali részre). 

Külön-külön keverjétek meg az A és a B árukártyákat. Az A pakliból
rakjatok vissza öt vélenszerűen kiválasztott kártyát a dobozba úgy, 
hogy senki se lássa, mely kártyák ezek; ezután előbb rakjátok le képpel
lefelé a B paklit, majd ennek tetejére, képpel lefelé, az A paklit. Ez
lesz a piacpakli.

A piacpaklit rakjátok le a piac bal szélső standjára, majd a másik három
stand mindegyikére rakjatok egy-egy kártyát - még mindig képpel le-
felé - a piacpakli tetejéről. Ezek alkotják majd az aktuális keresletet.
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Véletlen segítségével határozzátok meg, hogy a jobb felőli há-
rom stand közül melyik fölé kerül a templom kereskedője, 
valamint e három stand mindegyike alá, az ottani kerek me-
zőkre melyik kerül a három ármódosító közül.

A specialisták
Mind válasszatok magatoknak egy-egy specialistakártyát az alábbi
metódussal:

1) A megkevert specialistakártyák közül számoljatok le eggyel töb-
bet, mint ahányan vagytok.

 

2) A kezdőjátékos jobb oldali szomszédja nézze meg ezeket, egyet
válasszon ki és rakja azt le játékostáblájához. A maradék kártyákat
adja át az ő jobb oldali szomszédjának.

 

3) Ezt addig folytassátok, amíg mind nem választottatok magatok-
nak egy specialistát. Utoljára a kezdőjátékos választ majd két kár-
tya közül. A megmaradt specialistakártyát rakjátok vissza a doboz-
ba.

 

Mind rakjátok le kegyjelzőtöket specialistakártyátokra, a kegy-
sáv kezdőmezőjére - ezt egy vörös kör jelöli. Ha szükséges, a
specialistátok képességét már hajtsátok is végre (l. a specialis-
táknál).

A játék megkezdése előtt fedjétek fel az aktuális kereslet három
árkártyáját, valamint a piacpakli legfelső lapját is fordítsátok kép-
pel felfelé - ez a későbbi kereslet.

Kezdődhet a játék! A kezdőjátékos lesz az első aktív játékos, ő 
hajtja végre a körét. Addig jöttök egymás után, az óramutató já-
rása szerint, míg nem teljesül a játékvégi feltételek valamelyike.

Aktív játékos: Az a játékos, aki éppen soron van, hogy végrehajtsa a körét. 
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A játék célja
Gyűjtsetek győzelmi pontokat úgy, hogy aranyat, ezüstöt és árukat 
adományoztok a templomnak. A játék akkor ér véget, amikor elké-
szül a templom. Az győz, aki a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte.

A játékos köre
 1) Navigáció: Az aktív játékosnak 1 vagy 2 hexányit hajóznia kell -

vagy kegyet költve horgonyt vet és a helyén marad.

2) Akciók: A hajózás vagy a horgonyvetés után az aktív játékos aszerint,
hol tartózkodik hajója, végrehajthat bárhányat az ott lehetséges akciók
közül. Ha már nem akar - vagy nem tud - további akciókat végrehajtani,
bal oldali szomszédja köre következik.

Navigáció

Hajózás
Hajózni annyit tesz, mint a hajót átmozgatni egy szomszédos hexára.
Az aktív játékos két mozgása van, ezzel kezdőhexájáról megkísérelhet
átmenni egy szomszédos hexára, majd onnét tovább egy azzal szom-
szédosra.

Kezdőhexa: Az a hexa, amelyen az aktív játékos hajója tartózkodik akkor, 
amikor a játékosra rákerül a sor.

 

Nem foglalt hexára áthajózni 1 mozgásba kerül. Akkor foglalt egy 
hexa, ha legalább egy másik játékosnak van ott hajója. ha az aktív
játékos foglalt hexára próbál áthajózni, előbb sikeres befolyáspróbát
kell dobnia (lásd a befolyáspróbáknál), csak aztán hajózhat át a cél-
hexára.

Célhexa: Az a hexa, amelyre az aktív játékos éppen megpróbál áthajózni. 

Ha az aktív játékos nem akar elmozogni célhexájáról, horgonyt kell
vetnie (lásd a horgonyzásnál). Úgy tilos hajózni, hogy valaki elhagyja
kezdőhexáját, majd második mozgásával vissza is tér oda!

Barikádon nem lehet keresztülhajózni; két olyan hexa, ami között barikád
van, nem számít szomszédosnak.

BEFOLYÁSPRÓBA
Ha az aktív játékos hajójával foglalt hexára próbál behajózni, befolyáspró-
bát kell tennie. A próbának két eredménye lehet: siker és kudarc.

A próbához az aktív játékos dob a befolyáskockájával, és utána ezt össze-
hasonlítja ellenfele befolyáskockájával (azzal, hogy az milyen oldalával
felfelé van ellenfele játékostáblájának kockamezején).

Siker: Több vagy annyi, mint az ellenfélé. Ha az aktív játékos kido-
bott eredménye több vagy annyi, mint ami a foglalt hexán lévő el-
lenfél befolyáskockáján (ill. ellenfelek befolyáskockáin), a próba 
sikeres volt, az aktív játékos áthajózik a célhexára. Ez 1 mozgásba 
kerül neki.

 

Kudarc: Kevesebb, mint az ellenfélé. Ha az aktív játékos kidobott
eredménye kevesebb, mint ami a foglalt hexán lévő bármelyik el-
lenfél befolyáskockáján látható, a próba kudarccal végződött: az
aktív játékos nem hajózik át a célhexára, marad, ahol volt, de már
a sikertelen próba is 1 mozgásába került. 

A sikertelen próba után a célhexán lévő ellenfelek közül az vagy 
azok, akiknél a legnagyobb eredmény látható, azt nyomban 1-gyel
lecsökkentik.

Ha az aktív játékos első mozgása bukott el sikertelen befolyáspróbán,
második mozgásával megpróbálhat áthajózni ugyanerre a foglalt cél-
hexára, de hajózhat inkább más irányba is, ha akar, egy másik szom-
szédos hexára (ha az foglalt, akkor ott is befolyáspróbán dől el, sikerül-
e a mozgás).  

Minden kör a navigációval kezdődik. A navigáció kötelező!
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Ha az aktív játékos mindkét mozgását sikertelen próbákra költötte,
hajója marad a kezdőhexán, és körében nem hajt végre semmi akciót,
egyből bal oldali szomszédján a sor.

Miután az aktív játékos végzett a navigációval, befolyáskockáját vissza-
rakja játékostáblájára úgy, hogy az utoljára dobott eredmény lesz felül 
(a többiek ez ellen tehetnek majd próbát).

Emlékeztetőül: egy játékos befolyáskockáján az eredmény csak akkor
változik, ha a) aktív játékosként befolyáspróbát dob vagy b) egy másik
játékos körében, amikor az illető sikertelen befolyáspróbát dob e játé-
kos hajója ellen.

Megjegyzés: Amikor valaki megpróbál áthajózni egy foglalt hexára, célszerű, ha a
dobás előtt hajója orrát a célhexa felé forgatja.

 

BEFOLYÁSMOZGÁS
Befolyásmozgáshoz az aktív játékosnak el kell költenie 1 kegyet (a 
kegyeket l. később). Ha az aktív játékos befolyásmozgást hajt végre, 
körében egyáltalán nem kell befolyáspróbákat tennie.

Befolyásmozgást indítható az első, de a második mozgás előtt is; ellen-
ben sikertelen befolyáspróba után az adott mozgást már nem lehet
befolyásmozgásra “átváltani”. A befolyásmozgás nem jelent plusz
mogást, és a barikádokon így sem lehet átkelni.

A sárga játékos bejelenti, hogy áthajózik a központi hexára, ami foglalt 
- már ott van a zöld játékos hajója. A sárga 5-ast dob befolyáskockájával, 
ami kisebb, mint a zöld játékos befolyáskockájának eredménye, vagyis a 
próba sikertelen. 

A sárga játékos hajóján a befolyáskocka mostantól 3-as, a zöld játékosnak
pedig saját hajóján eggyel lejjebb kell forgatnia a befolyáskockáját, 4-esre.
A sárga játékos elköltötte 1 mozgását a próbára, de nem mozgott hajójá-
val. Még van 1 mozgása, amivel:

A: Újra megkísérelhet behajózni a központi hexára (új befolyáspróba).
B: Megkísérelhet áthajózni egy másik szomszédos hexára.
C: 1 kegyet költve befolyásmozgást hajthat végre.
D: 1 kegyet költve horgonyt vethet.

SIKERES BEFOLYÁSPRÓBA

A sárga játékos bejelenti, hogy áthajózik a központi hexára, ami fog-
lalt - már ott van a zöld játékos hajója. A sárga 5-öst dob befolyás-
kockájával, ami nagyobb vagy annyi (adott esetben pont annyi), 
mint a zöld játékos befolyáskockájának eredménye, vagyis a próba
sikeres volt, a sárga játékos 1 mozgását elkötve behajózik a központi
hexára. Befolyáskockájának eredménye mostantól 5-ös. 

A sárga játékos második mozgásával továbbhajózhat, vagy befejez-
heti a navigálást, hogy akció(ka)t hajthasson végre közpnti hexán.

VS.

VS.

!

SIKERTELEN BEFOLYÁSPRÓBA
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Ha az aktív játékos befolyásmozgást hajt végre, nem kerül sor sem
kockadobása, sem kocka átforgatására.

Horgonyvetés
Ha az aktív játékos horgonyt vet, nem távozik a kezdőhexáról, de
végrehajthat ott akció(ka)t. A horgonyvetéshez az aktív játékosnak
1 kegyet kell költenie (a kegyeket l. később).

Ha az aktív játékosnak nincs elkölthető kegye, kénytelen mozogni,
nem fejezheti be körét a kezdőhexán; addig kell próbálkoznia a tá-
vozással, amíg az sikereres nem lesz, vagy el nem haszálta az összes
kertelen próbálkozásokra.

Lehet egyből a kör elején horgonyt vetni, vagy egy sikertelen befo-
lyáspróbát követően is. Két sikertelen befolyáspróba után már nem,
azzal az aktív játékos navigációja már befejeződött. Foglalt hexán is
vethető horgony, ehhez nem kell befolyáspróbát tenni.

Akir horgonyt vet, annak a navagiciója azonnal véget ér, jön az ak-
ciófázis.

Akciók
A kör második fázisa az akcióké. Akciót végrehajtani sosem kötelező.
Ha az aktív játékos horgonyt vetett vagy sikeresen hajózott, végrehajt-
hatja egy vagy több - akár az összes - akcióját annak a hexának, ahol 
a navigációt befejezte. Akció végrehajtása után már nem kerülhet sor
navigációra. Ha az aktív játékos már nem tud vagy nem akar további
akciót végrehajtani, a köre véget ér, és bal oldali szomszédján a sor.

Négyféle hexa van, mindegyikhez másféle akciók tartoznak.

1) Alapáruk   
Négyféle alapáru van: fa, posztó, kő és drágakő. Az alapárukat a saját
hexájukon lehet beszerezni (ezeket a megfelelő térképjelzők mutatják).
Ha az aktív játékos navigációját egy alapárus hexán fejezte be, az áru-
szerzéses akciót végrehajtva szerezhet ilyen árut. Az alapáruk eladhatók
pénzért a piacon (l. ott), illetve győzelmi pontokért és kegyekért ado-
mányba adhatók a templomban (l. ott).

Pénz: Pénz két dologra kell, egyrészt fémek vásárlására, másrészt a templom-
hexán raktérlapkák vásárlására.

AKCIÓ: Alapáru szerzése
Az aktív játékos elvesz a készletből egy darabot a megfelelő áruból, és
azt lerakja játékostáblájára, egy üres raktérre. Egy körben csak egyetlen 
alapáru szerezhető be.

Az aktív játékos csak akkor vehet alapárut, ha van üres raktere, illetve
ha üres rakteret csinál úgy, hogy egy raktéréből kidobja az ott tárult
tetszőleges alapárut, visszarakva azt a készletbe.

 

1

2

 

1

2

+

 Példa: A sárga játékos navigációját a köves
hexán fejezte be. Most elvesz a készletből 1
követ, és azt lerakja játékostáblájára, egy
üres rakterére. 

 

(BEFOLYÁSMOZGÁS FOLYT.) 

 Példa: A sárga játékos a köves hexán kezdi
a körét. Úgy dönt, nem hajózik el, hanem
horgonyt vet itt, 1 kegyet költve.

 

Példa: A kék játékos a drágaköves
hexán kezd. 1 kegyet költ, hogy be-
folymásmozgást hajtson végre, és
áthajózik a fás hexára. Eközben 
sem a zöld, sem a sárga hajó ellen
nem dob befolyáspróbát.
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2) A piac   
A piachexán a kereskedés során pénzre cserélhetők az alapáruk. Az 
aktív játékos körében egy kereskedést hajthat végre azután, hogy a
piachexán fejezte be navigációját.

Emellett, ha az aktív játékos specialistájához tartozik áru, abból bár-
mennyit eladhat a piachexán, databját 1 pénzért (l. a specialistáknál).

AKCIÓ: Kereskedelem 
1) Árukártya kiválasztása: Az aktív játékos kijelöl egyet az aktuális
kereslet kártyái közül. Akkor tud kereskedni, ha az ezen a kártyán lát-
ható alapáruk megtalálhatók raktereiben. A későbbi kereslet kártyája
nem választható.

2) Kereskedés: Az aktív játékos visszarakja a készletbe a kártyán lát-
ható árukat, és onnét elvileg annyi pénzt kap, amennyi az árukártya
alján látható. Azonban az összeget még módosíthatja a kártya alatti
ármódosító: a +1-esnél a játékos 1-gyel több pénzt kap, a -1-esnél
eggyel kevesebbet, a 0-s módosítónál nem változik az összeg.

3) Aktuális kereslet: A kereskedelem legvégső lépéseket az aktív
játékos eltávolítja a jobb szélső standról az árukártyát, a többi lapot
pedig egy-egy standdal jobbra mozgatja. Nem feltetétlen azt a kár-
tyát távolítja el, amely szerint kereskedett. Az összes felcsapott kártyát
egy standdal jobbra kell mozgatnia.

 

 

 

  

AZ AKTUÁLIS KERESLET KIALAKÍTÁSA
Kereskedelmi vagy adományozós akció után a jobb szélső 
standról a dobott lapokhoz kell rakni a kártyát, majd az
összes többi felcsapott kártyát egy standdal jobbra kell moz-
gatni, kialakítva az új aktuális keresletet. Végül fel kell 
csapni a piacpakli legfelső lapját, felfedve az új későbbi 
keresletet.

3) Fémek   
Kétféle fém van, arany és ezüst. Fém a fémhexán szerezhető, kétfélekép-
pen: 1) pénzzel �zetve értük és/vagy 2) keggyel �zetve értük.

AKCIÓ: Fémvárárlás 
Az aktív játékos akkor vásárolhat fémet, ha navigációját a fémhexán fe-
jezte be. Körében több fémet is vásárolhat, ha egyrészt ki tudja �zetni
a fémek árát, másrészt van elegendő raktere ehhez. Fém vásárolható
pénzért, de kegyért is.

1) Fém vásárlása pénzért: Az aktuális - a játéktáblán lévő -templom-
szinten látható, mi a fémek ára. Az aranyrúd mellett feltüntetett ár
azt mutatja meg, mennyi pénzt kell visszaraknia az aktív játékosnak
a készletbe ahhoz, hogy elvesehessen onnét 1 aranyat.

1   Adományozásnál ennyi kegy és győzelmi pont
jár a kártya teljesítéséért. (A templom keres-
kedőjének azon stand fölött kell lennie, ahol
ez a kártya van.)

  

2  Kereskedelemnél vagy adományozásnál ezeket
az árukat kell beadni a készletbe.

3  Kereskedelemnél ennyi pénz jár a kártya tel-
jesítéséért.3

2

1

Példa: A sárga játékos navigációját a piachexán fejezte be. Rakterében van egy kő, amivel telje-
síteni tudja a bal oldali standon lévő árukártyát. Be is adja a követ a készletbe, ahonnét kap 2
pénzt: 1 az árukártya miatt jár, 1 pedig a +1-es ármódosító miatt.

Ezután a jobb szélső strandról az árukártyát a dobott lapokhoz rakja, az összes többit pedig 
egy standdal jobbra mozgatja, végül pedig felcsapja a piacpakli legfelső lapját, felfedve a későbbi
kereslet kártyáját.

 

KERESKEDELEM
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Hasonlóképp az ezüstrúd mellett feltüntetett szám ár azt mutatja
meg, hogy mennyi pénzt kell visszarakni a készletbe minden egyes
megvásárolt ezüstért.

 Példa: Négy játékos esetén az induló templomszint a 2/1-es, vagyis minden arany
2, minden ezüst 1 pénzbe kerül.

 

2) Fém vásárlása kegyért: Az aktuális játékos kegyért is várásolhat
fémet (a kegyeket l. később). Az sosem változik, hogy mennyi kegybe
kerül az arany és az ezüst.

 

• 
• Minden arany 5 kegybe kerül.

Az aktív játékos akciója során több fémet is vásárolhat. Fizethet 
pénzzel vagy keggyel, vagy mindkettővel; azonban egy adott fém
megvásárlásánál nem kombinálható a pénz és a kegy.

Az aktív játékos a megvásárolt fémet játékostáblájára, raktereire rakja.
1 fém megvásárlásához az aktív játékosnak 2 üres raktérrel kell bírnia,
2 fém megvásárlásához pedig 4 üres raktérrel. Ha a játékosnak nincs
elegendő raktere, kiüríthet alapárus raktereket, azok tartalmát vissza-
rakva a készletbe.

 Példa: A zöld játékos navigációját a fémhexán fejezte be. 3 pénze és 6 kegye van. Az 
arany jelenleg 6, az ezüst 3 pénzbe kerül, ahogy az a templomszinten látható. A zöld
játékos be�zet 3 pénzt, hogy vegyen 1 ezüstöt, valamint elkölt 5 kegyet, hogy kapjon 1
aranyat. Hogy legyen elég raktere, eldobja a fáját, majd az 1-1 ezüstöt és aranyat le-
rakja raktereire.

4) Templom  
A templomhexán háromféle akcióra is nyílik lehetőség, és az aktív 
játékos ezek közül bármennyit végrehajthat (akár mind a hármat),
tetszőleges sorrendben. A lehetséges akciók:

1) Fém adományozása győzelmi pontokért 
2) Áru adományozása győzelmi pontokért és kegyért 
3) A raktér bővítése 

AKCIÓ: Fém adományozása 
Ha az aktív játékos navigációját a templomhexán fejezte be, játékos-
táblájáról bárhány fémet átrakhat az aktuális templomszint üres fém-
mezőire.

Győzelmi pontok: Az aktív játékos az adományba adott fém, fé-
mek után győzelmi pontokat kap:

• Minden adományba adott aranyért 10 győzelmi pont jár.
• Minden adományba adott ezüstért 5 győzelmi pont jár.

A győzelmi pontok kártyáit képpel lefelé rakja le maga elé a játékos.

Amint felkerül az aktuális templomszint harmadik fémmezőjére egy
fém - a fémek minéműsége lényegtelen -, a szint elkészül. Ekkor a
három fémet vissza kell rakni róla a készletbe, és az aktuális temp-
lomszint tetejére rá kell rakni a következő templomszintet. Ha 
mindez fémadományozás közben történt, az adományozás folytat-
ható, a következő fém már az új aktuális templomszintre kerül. Ha
valaki több fémet adományoz akciója során, szabadon eldöntheti
ezek sorrendjét.

Mindig, amikor elkészül egy templomszint, feljebb megy fémek ára.

Azonnal véget ér a játékos, amikor elkészül az utolsó templomszint
(l. a játék végénél).  

AKCIÓ: Áru adományozása 
Ha az aktív játékos navigációját a templomhexán fejezte be, egyszer
adományozhat áru(ka)t a templomnak. A piac három standja közül
az egyik felett ott a templom kereskedője: a templom az ezen a stan-
don lévő árukártya szerint vár adományt. 

(FÉMEK, FOLYT.)

Minden ezüst 3 kegybe kerül.
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1)  Az árukártya: Meg kell nézni, melyik stand felett van a templom
kereskedője, mert az ezen a standon lévő árukártyán látható árut
vagy árukat lehet a templomnak adományozni, ezzel/ezekkel kell
az aktív játékosnak rendelkeznie raktereiben. 

2) Az adományozás: Az aktív játékos játékostáblájáról visszarak a
készletbe pontosan annyi és olyan árut, mint ami ezen a bizonyos
árukártyán látható. A játékos annyi kegyet és győzelmi pontot kap,
amennyi a kártya tetején látható. Az ármódosítónak nincs szerepe!

 

3)   Aktuális kereslet: Az adományozás megtörténte után pont úgy
kell átalakítani az aktuális keresletet, mint ahogy a kereskedés 
végén kell (l. a piacnál).

 

AKCIÓ: A raktér bővítése 
Az aktív játékos, ha navigációját a templomhexán fejezte be, 2 pénzt
fizetve bővítheti rakterét. Egy játékos összesen kétszer bővítheti rak-
terét, de egy körben csak egyszer (nem lehet 4 pénzért egyszerre két
bővítést csinálni). A raktérbővítés opcionális.

Raktér: Alapesetben egy játékosnak induláskor két raktere van; egy 
raktérben 1-2 alapáru vagy 1 fém tárolható. A játékos szabadon pa-
kolhatja az árukat és a fémeket rakterei között.

  

Amikor az aktív játékos először bővíti rakterét, elvesz a templom 
mellől egy raktérlapkát, és azt normál oldalával felfelé lerakja játé-
kostáblájára.

A zöld játékos navigációját a templomhexán fejezte be, hogy eladományozhassa
aranyát és ezüstjét. Fogja a játékostábláján lévvő ezüstöt, és lerakja azt az aktuá-
lis templomszint utolsó még üres fémmezőjére. Ezzel elkészült az a szint: a féme-
ket arról visszarakja a készletbe, és a rárakja a következő templomszintet. Végül 
az araynát lerakja az új aktuális templomszint egyik üres fémmezőjére.

A zöld játékos az ezüst adományozásáért elvesz egy 5 győzelmi pontos kártyát, 
az arany adományozásáért pedig egy 10 pontosat. A kártyákat képpel lefelé rakja 
le maga elé az asztalra, és azok a játék végéig úgy is maradnak.

1

2

+

+

Példa a fémadományozásra

Példa az áruadományozásra

+

+

A sárga játékos navigációját a templomhexán fejezte be. Megnézi, milyen áru-
kártya van azon a standon, amelynél a templom kereskedője van, és aszerint
visszaad a készletbe 1 követ és 1 posztót.

Az adományért a sárga játékos 3 győzelmi pontot kap, ezért elvesz és képpel 
lefelé lerak maga elé egy egypontos és egy kétpontos kártyát. Emellett kap
még 3 kegyet, ezért specialistája kártyáján a kegyjelzőt átrakja az 1-es mező-
ről a 4-es mezőre.

Mielőtt bal oldali szomszédja jönne, a sárga játékosnak még át kell alakítania
az aktuális keresletet.
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A lapka megvásárlása után az aktív játékos plusz 1 alapárut képes
eltárolni. Ha még egyszer bővíti a rakterét, a lapkát átforgatja 
dupla oldalára, és így már plusz 2 alapárut vagy plusz 1 fémet 
képes hajójában (azaz játékostábláján) tárolni.

Példa: A sárga játékos  körét  a  posztóhexán kezdi ,  4  pénzzel .
1  mozgással  áthajózik  a  templomhexára,  és  ott  be  is  fe jezi  na-
vigációját .  Bef izet  2  pénzt ,  és  e lvesz  egy raktérlapkát,  amit
szimpla oldalával  fe l fe lé  lerak játékostáblájára.

Kegy
Kegyek elköltésével speciális akciók hajthatók végre. Kegyre a tem-
plomban lehet szert tenni, adományozással (l. az adományozás-
nál). Kegyre nem kötelező szert tenni - csupán célszerű.

Négyféleképpen használható fel kegy: 1) befolyásmozgásra,
2) horgonyvetésre és 3) fémvásárlásra mindenki költhet, és
emellett 4) a saját specialista is használható. Az aktív játékos
körében többféle módon is költhet kegyet.

Mindenki specialistakártyáján, a kegysávon tartja számon, éppen
mennyi elkölthető keggyel rendelkezik: annyival, amelyik mezőn
van a kegyjelzője.

Kegy költésénél a játékos kegyjelzőjét bal felé mozghatja a kegysá-
von, kegy szerzésénél pedig jobb felé. 0-nál kevesebb, illetve 6-nál
több kegye nem lehet senkinek - ha valakinél 6 fölé menne a kegyek
összege, a 6 feletti rész elvész. 

Nem tud kegyakciót végrehajtani az a játékos, akinek 0 kegye van.

Egyes játékosok már úgy kezdenek, hogy van valamennyi kegyük
(l. a specialistáknál).

Horgonyvetés: Az aktív játékos elkölt 1 kegyet, hogy ne mozog-
jon el a kezdőhexájáról, ám navigációja végén mégis végrehajthas-
sa az adott hexa akcióját/akcióit (l. a navigációnál).

Befolyásmozgás: Az aktív játékos elkölt 1 kegyet, hogy ne kell-
jen befolyáspróbákat tennie hajózás közben (l. a navigációnál).

Fémvásárlás: Ha az aktív játékos navigációját a fémhexán fejezte
be, kegyet költve vásárolhat ott fémet (l. a fémeknél). 

· 1 ezüst 3 kegybe kerül;
· 1 arany 5 kegybe kerül.

A játék vége
A játék azonnal véget ér, ha
A) elkészül az utolsó templomszint vagy
B) nincs már elég árukártya az aktuális kereslet feltölté-
      sére.

Értékelés
Miután bármelyik fenti feltétel teljesült, a játékosok a raktereikben
tárolt fémeket győzelmi pontos kártyákra cserélik: minden aranyért
5, minden ezüstért 7 győzelmi pont jár. Miután ezzel mindenki vég-
zett, a játékosok felfedik győzelmi pontos kártyáikat.

Mindenki összeadja megszerzett győzelmi pontos kártyáinak érté-
két. Aki a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte a játék folyamán, az
nyerte meg a játékot.

Egyenlőség esetén az ebben érintettek közül az a győztes, aki a 
legtöbb keggyel rendelkezik. Ha még mindig holtverseny van, 
az ebben érintettek közül az győz, akinek több pénze van, és ha
ez még mindig kevés a döntéshez, a rakterekben tárolt alapáruk
mennyisége dönt.

+

−

1

(A RAKTÉR BŐVÍTÉSE FOLYT.)
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Kétszemélyes játék
A rivális hajója a piachexán kezd (l. az előkészületeknél). A rivá-
lis sosem kerül sorra. Amikor az aktív játékos hajóval sikeresen
átmozog arra a hexára, ahol a rivális hajója van, a köre félbesza-
kad, és a rivális hajózik. A rivális valamiféle kereskedésre is 
képes a piachexán.

Navigáció és a rivális hajója
Ha az aktív játékos át akar mozogni arra a hexára, ahol a riváli
hajója van, befolyáspróbát kell dobnia (l. a befolyáspróbáknál).
Dobása után az eredményt összehasonlítja a rivális játékostáblá-
ján lévő befolyáskockával.

Siker: Sikeres befolyáspróba esetén az aktív játékos hajója átmo-
zog a célhexára, és ekkor nyomban megszakad a játék, hajóznia
kell a rivális hajójával, méghozzá legalább 1-et, legfeljebb 2-t mo-
zogva. Miután ez megtörtént, az aktív játékos dob a rivális befo-
lyáskockájával, és a kockát a kidobott eredménnyel felfelé rakja le
a rivális játékostáblájára, a kockamezőre.

A rivális hajója sosem próbál meg olyan hexára mozogni, ahol
van másik hajó. A rivális hajója sem hajózhat keresztül a bari-
kádokon. A rivális hajója nem vethet horgonyt.

Balsiker: Sikertelen befolyáspróba esetén az aktív játékos hajója
nem mozoghat át a célhexára. A sikertelen befolyáspróba itt is 1
mozgásba került, és itt is lejjebb kell eggyel forgatni a hajótást
megakadályozó játékos - itt a rivális - befolyáskockáját.

Befolyásmozgással a rivális hajó hexájára is be lehet jutni, és az
aktív játékos ilyenkor is azonmód, amit behajózott a rivális hajós
hexára, elhajózik onnét a rivális hajójával.

Az aktív játékos körében csak egyszer mozoghat hajójával olyan
hexára, ahol a rivális hajója tartózkodik.

A rivális kereskedése
Ha a rivális hajózása a piachexán fejeződött be, az aktív játékos,
ha akarja, átalakíthatja ott az akutális keresletet úgy, mintha a
rivális kereskedett volna. Ehhez a rivális nem költ árukat, hiszen
nem is szerez soha sem árut, sem fémet. Az aktív játékos dönt-
het úgy, hogy a rivális nem kereskedik.

A kék játékos  s ikeres  befolyáspróbát  tett  a  r ivál is  hajója (a  szür-
ke hajó)  e l len.  A kék játékos  köre azonnal  fé lbeszakad,  és  mozog-
nia kel l  a  r ivál is  hajójával .  Úgy dönt,  egyet  mozog,  át  a  piache-
xára.  A kék játékos  dob a szürke befolyáskockával  -  az  eredmény
1-es  - ,  és  azt  így rakja vissza a  r ivál is  játékostáblájára.

A kék játékos  úgy dönt,  a  piachexán használ ja  a  r ivál is  opcionális
kereskedését ,  átalakítva az  aktuál is  keresletet .  

Ezután végre folytat ja  a  körét ,  és  második mozgásával  áthajózik  a
kőhexára,  hogy ott  fe lvehessen majd egy követ .

VS.

1

2

1

Példa a rivális hajózására



A specialisták
Az előkészületek során mindenki elvesz magának 1 specialista-
kártyát (l. az előkészületeknél). Minden specialistakártyának
van valami egyedi képessége, amit csak az ezt a kártyát birtok-
ló játékos használhat. A specialisták képességeinek használata
mindig opcionális. Hacsak külön nincs feltüntetve az ellenkező-
je, a képesség ingyen használható, s bárhányszor. A specialisták
neve mellett gyakran látható valamilyen alapáru - ez az ún. spe-
cialistaáru, és a játékos ilyet bármennyit eladhat a piachexán, 
darabját 1 pénzért.

A specialista áruja
Az aktív játékos, ha navigációját a piachexán fejezte be, specialistá-
ja árujából bárhány, a játékostábláján lévő példányt eladhat a piacon,
1 pénzt kapva darabjáért. Az eladott áruk visszakerülnek a készletbe.
Az ilyen eladásnak nem feltétele, hogy az aktív játékos hajtson végre
kereskedelmi akciót. Ha az aktív játékos úgy ad el specialistaárut, 
hogy nem hajt végre kereskedelmi akciót, köre végén nem alakítja át
az aktuális keresletet.

Amennyiben az aktív játékos végrehajt a piachexán kereskedelmi ak-
ciót, emellett a játékos bárhány specialistaáruját eladhatja, darabját
1 pénzért. Ez független az árukártya teljesítésétől, és így az ármódosí-
tó sem had a specialistaárukra, azok ára mindig 1 pénz. A kereskedés
végén a szokott módon át kell alakítania az aktuális keresletet az ak-
tív játékosnak.

Templomhexán, adományozásnál nem adhatók el specialistaáruk.

 

A kék játékos  navigációját  a  piachexán fe jezte  be.  2  köve van,  és
special istájának áruja a  kő,  így e lvi leg azokat  e ladhatná összesen
2 pénzért .  Azonban a bal  oldal i  s tandon 1  kő a  kereslet ,  és  a  játé-
kos  inkább azt  te l jes í t i  egyik  kövével ,  mivel  ezért  2  pénz üt i  a  
markát  (1  az  árukártyáért ,  1  a  +1-es  ármódosító  miatt) .  A másik
kövét  valóban eladja,  special istája révén,  1  pénzért .

Miután mindkét  követ  visszarakta a készletbe,  a  kék játékos  kiala-
kít ja  az  aktuál is  keresletet ,  hiszen kereskedésakciót  hajtott  végre.

1 A specialista titulusa: 
A specialista foglalkozása.

2 A specialista áruja: Az
az alapárufajta, amiből a
játékos bármennyit elad-
hat a piachexán, darabját
1 pénzért.

3 A specialista képessége: 
Az adott specialista egyedi
képessége.

4 Kezdőkegy: A kegysáv 
ezen mezőjére kerül a kegy-
jelző az előkészületeknél.

1
2

3

4

Példa a kereskedésre és a specialista árujára

+ +− −
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Kezdőkegy: 1 kegy

Specialistaáru: posztó

Az aktuális kereslet bármelyik
árukártyáját használhatja, amikor
a templomhexán áruadományozást
hajt végre.

Kezdőkegy: 1 kegy

Specialistaáru: drágakő

Kereskedelemakció során minden 
hiányzó alapáru helyett fizethet 1
keggyel.

Kezdőkegy: 0 kegy

Specialistaáru: nincs

4 raktérrel kezdi a játékot.

A tanácsadó, ha navigációját a templomhexán fejezte be, és a temp-
lom számára áruadományt ad, nem kötelezően azt az árukártyát
teljesíti, amelynek standja felett ott a templom kereskedője, hanem
ahelyett az aktuális kereslet másik két árukártyájának egyikét is vá-
laszthatja (de továbbra is csak egy árukártyát teljesít).

Példa: A tanácsadó navigációját  a  templomhexán fe jezi  be.  Úgy

Az előkészületek során a nagykövet ingyen lerak egy raktérlapkát 
a játékoslapkájára, annak dupla oldalával felfelé, vagyis a játékos
4 raktérrel kezdi a játékot.

Példa: A sárga játékos  a  nagykövet  special istakártyáját  ve-

Kezdőkegy: 2 kegy

Specialistaáru: kő

Befolyásmozgás végrehajtása-
kor minden útbaejtett hexán
hajthat végre akciókat.

A kancellár, ha navigációját a piachexán fejezte be, és kereskede-
lemakciót hajt végre, bárhány alapáru beadása helyett fizethet
ugyanennyi keggyel. A képesség nem használható, amikor a kan-
cellár a templomhexán hajt végre áruadományozást.

Példa: A kancel lár  navigációját  a  piachexán fe jezi  be.  Az
aktuál is  kereslet  egyik  árukártyáján 1  drágakő és  2  posztó
látható.  A kancel lárnak nincs  drágaköve,  és  csak 1  posztója
van,  ezért  f izet  2  kegyet ,  hogy te l jes í tse  az  árukártyát  és
megkapja az  azért  járó pénzt .

A kikötőmester körében két hexán is hajthat végre akciókat,
de ehhez szükséges, hogy 1 kegyet költbe befolyásmozgást
hajtson végre. A kikötőmester első mozgása után az adott
hexán végrehajt minden akciót, amit tud és akar, és csak
utána hajózik át a következő hexára. Nem szükséges, hogy
a befolyásmozgás során a kikötőmester hajója olyan hexá-
ra mozogjon, ahol van másik hajó.

Példa: Köre kezdetén a kikötőmester  e lkölt  1  kegyet ,  hogy
befolyásmozgást  hajthasson végre.  Először áthajózik  a  szom-
szédos,  de  foglalt  fahexára -  nem kel l  befolyáspróbát  tennie.
Végrehajt ja  az  akciót ,  vagyis  begyűjt  1  fát .  Ezután innét  át-
hajózik  a  szomszédos és  üres  templomhexára.  Ott  e lőbb vég-
rehajt  egy adományozást ,  utána vásárol  egy rakteret .  Köre
ezzel  véget  ért ,  bal  o ldal i  szomszédján a sor.

NagykövetTanácsadó

Kancellár Kikötőmester

dönt,  árut  fog adományozni .  1  fája  és  1  köve van.  Az  aktuál is  ke-
resletnél  van olyan árukártya,  amihez  pont  ezek kel lenek,  de  ez
nem azon a standon van,  amely fe lett  ott  a  templom kereskedője .
A tanácsadó beadja a  készletbe  az  1  fát  és  az  1  követ ,  és  megkapja
az árukártya biztosította 3  kegyet  és  3  győzelmi  pontot .

sz i  e l  az  e lőkészületek során.  Utáan a játéktábla templomrészé-
ről  e lvesz  egy raktérlapkát,  és  azt  dupla oldalával  fe l fe lé  le-
rakja játékostáblájára -  a  játékot  úgy kezdi ,  hogy 4 raktere  
van.
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Pénzváltó Navigátor

A pénzváltó, ha navigációját a templomhexán fejezi be, ott végre-
hajthat egy kereskedésakciót - de csak akkor, ha körében nem
hajt végre árudományozást (a pénzváltó ilyetén képessége a többi
templomi akcióval szabadon kombinálható).

Példa: A pénzváltó  navigációját  a  templomhexán fe jezte  be.  
Az aktuál is  kereslet  egyik  árukártyáján 1  drágakő látható.  A
pénzváltó  visszarakja a  készletbe  1  drágakövét ,  és  megkapja 
az  árát ,  a  2  pénzt  -  pont  úgy,  mintha a piachexán kereskedett
volna.  Ezután a szokott  módon át  kel l  rendeznie  az  aktuál is
keresletet .  A pénzváltó,  még mielőtt  befejezné a  körét ,  adomá-
nyoz 1  aranyat  a  templomnak,  majd vásárol  2  pénzért  egy 
raktérlapkát.

A navigátor számára szomszédosnak számít két olyan hexa, amelyek
között barikád van. Ha a navigátor barikádon keresztül érkezik a
célhexára, az számára akkor sem számít foglaltnak, ha van ott másik
hajó, vagyis barikádon átkelve nem dob befolyáspróbát.

Példa: A templomhexa és  a  fahexa nem számít  szomdésnak,  mi-
vel  barikád van közöttük.  A navigátor köre kezdetén a templom-
hexáról  indul ,  és  a  barikádon keresztül  átmozog a foglalt  fahexá-
ra -  nem dob befolyáspróbát.  Navigációját  i t t  be  is  fe jezi ,  és  vég-
rehajt ja  az  i t teni  akciót ,  vagyis  begyűjt  1  fát .

Kezdőkegy: 2 kegy

Specialistaáru: posztó

A templomhexán is végrehajthat 
kereskedésakciót.

Kezdőkegy: 1 kegy

Specialistaáru: fa

Áthajózhat a barikádokon. Ha
barikádon keresztül érkezik
foglalt célhexára, az enm számít
foglaltnak a számára.

Főpap Templomőr

Mindig, amikor navigációját a templomhexán fejezi be, a főpap kap
1 kegyet. Akkor jár a kegy, ha a főpap behajózott a templomhexára,
vagy ott volt és ott horgonyt vetett, de nem jár akkor, ha eleve ott
volt a főpap, és sikertelen befolyáspróbák okán nem tudott onnét
kihajózni.

Példa: A főpap hajójával  átmozog a fémhexáról  a  templomhe-
xára,  ahol  befejezi  navigációját .  Kegyjelzője  a  kegysáv 4-es
mezőjén volt ,  most  átrakja az  5-ös  mezőre.  A főpap ezután 
végrehajthat  templomi akciókat .

Amikor a templomőr befolyáspróbát dob, dobásához +1 járul, 
vagyis dobása után a kockát eggyel nagyobb oldalára forgatja. 
(Persze 6-os eredménynél már nincs hová forgatni, olyankor
nem kapja meg a +1-et.)

Példa: A templomőr szeretne behajózni  a  templomhexára,
ahol  már ott  van a zöld játékos  hajója,  rajta  3-as  kockával .
A templomőr befolyáspróbát  tesz ,  és  a  dobása 2-es .  A ké-
pessége miatt  a  kockáját  átforgatja  3-asra.  Mivel  a  dobás
eredménye így ugyanannyi ,  mint  amennyi  a  zöld játékos
befolyáskockáját  látható,  a  próba s ikerült .  A templomőr,
mielőtt  áthajózna a templomhexára,  a  befolyáskockáját ,  a
3-as eredménnyel  fe l fe lé ,  lerakja játékostáblájára.

Kezdőkegy: 2 kegy

Specialistaáru: kő

1 kegyet kap, ha navigációját a
templomhexán fejezi be.

Kezdőkegy: 2 kegy

Specialistaáru: fa

Befolyásdobása után a kockát
eggyel nagyobb oldalára for-
gathatja.
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