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BEVEZETÉS
1870. A századok során a vitorlák uralták a tengereket, de most eljött a gőzgépek ideje, a tengeren ugyanúgy, mint
az ipar egyéb területein is. A hajóépítők rengeteg újdonsággal kísérleteznek, versenyeznek, hogy ki tud olyan hajót
építeni, amely elhódíthatja a híres Kék Szalagot, amelyet az a hajó kap, amely a leggyorsabban szeli át az Atlanti
óceánt. Az erőfeszítéseiket a világ vezető hatalmai is figyelemmel kísérik, hiszen minden birodalomnak szüksége van
egy erős kereskedelmi és katonai flottára. Tehát itt az idő, hogy a hajógyárba rohanj. Alapíts vállalatot! Építs
flottát! Mutasd meg a világnak, hogy a te hajóid a leggyorsabbak, a legbiztonságosabbak és a legjobbak.

Áttekintés
A játékosok egyegy hajógyár tulajdonos bőrébe bújnak.
Minden játékos célja, hogy adott idő alatt a lehető leg
jobb hajókat építse meg. Mikor a megépített hajó el
hagyja a dokkot, akkor a próbajárat során számtalan
tulajdonsága értékelésre kerül és a játékos vállalatának
részvényei emelkednek. Mindenki eldöntheti, hogy
gyors kereskedelmi hajókat, nagy óceánjárókat, vagy kis
yachtokat épít, miközben szem előtt tartja a kormányzati
szerződéseket, amelyek által bónusz pontokhoz juthat a
játék végén.

Tartozékok

•

• 1 két részből álló játéktábla.
játéktábla
• 4 hajógyár tábla amelyek a játékosok gyárait

szimbolizálják.
• 8 Akció kártya.

• 104 hajó lapka,
lapka amelyek segítségével a hajókat

lehet megépíteni. Egy hajó lapka vagy egy far részt,
vagy egy orr részt, vagy a hajó törzsét ábrázolja. A
hajótörzseket ábrázoló lapkák a hátoldaluk alapján
két kupacba vannak osztva.

•

•
•

•
• Felszerelés.
Felszerelés Minden felszerelésnek van egy speciális

felerősítési pontja, ahol a hajóra lehet szerelni. Ha a
hajó kártyán nincs megfelelő pont, akkor az adott
felszerelés nem tehető a hajóra (lásd a képet) Ha
kifogy az egyik kupac, akkor a lapkák bármivel
helyettesíthetőek, azaz a számuk korlátlan.

24 vitorla
24 kémény
24 hajócsavar
24 daru
24 ágyú
Legénység:
Legénység a legénység
minden tagjának kell egy
kabin a hajón. Ez alól kivétel a kapitány, akit a hajón bárhol el lehet helyezni. Azonban az esetlegesen
a hajóra kerülő további kapitányoknak szintén szükséges saját fülke.
• 24 kapitány
• 24 üzletember
• 24 katona
24 hajózási csatorna,
csatorna ahol az elkészült hajókat a próbajárat során
ki lehet értékelni.
2x12 darab kormányzati
szerződés.
szerződés
48 alkalmazott,
alkalmazott akik segítik a
játékosokat abban, hogy hajóik
még jobbak legyenek.
14 tehervonat,
tehervonat amelyek árucikkei
eladhatóak vagy elcserélhetőek.
4x5 bábu különböző színekben,
színekben ebből 3
az akciókhoz, 1 a pontozáshoz (kör) és 1
hajó figura a hajózási csatornához.
5 bábu a fordulók és az akciók jelölésére.
40 érme, 1 és 5 guilderesek.
Szabálykönyv
•
•
•
•
•

•

•
•
•
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A JÁTÉK ELEJÉN
Minden játékos kap:

dolog (pénz, felszerelés, legénység, alkalmazottak, csatorna lapkák, hajó kártyák, stb.), amit a játékosok a
parti folyamán szereznek, nyilvánosak , tehát a játékosoknak úgy kell ezeket elhelyezni, hogy az ellenfeleik
láthassák őket.

A játéktábla
A tábla két részből áll. Miután a két rész egymás mellé
került (mindegy hogyan), a táblát az asztal közepére
kell helyezni.
A játéktáblára kerülnek a következő dolgok:
1) hajógyár táblát,
2) egy korongot és egy hajófigurát,
3) 3-4 személyes játékban 1 bábut, 2 személyes játék
esetén 3 bábut,
4) egy tehervonat kártyát,
5) 6 guildert,
6) összesen 6 kormányzati szerződést, 3 kéket és 3
zöldet. A szerződések a két pakli megkeverése után,
osztás útján kerülnek a játékosokhoz.
A maradék szerződéseket és egyéb tartozékokat vissza
kell tenni a dobozba, mert ezekre nem lesz szükség a
továbbiakban.
A szerződés lapokat bármikor meg lehet nézni, de a
többi játékos előtt titokban kell tartani. Minden egyéb

1) A hajó lapkák a hátoldaluk alapján 4 csoportba kerülnek. Mindegyik kupacot külön meg kell keverni. A
hajótörzsek két kupacából egy nagyot kell kialakítani,
úgy hogy a nagyobb legyen a kisebben. Így 3 kupaca
lesz a hajó kártyáknak: orr rész, hajótörzs, és tat lapkák.
Mindegyik kupacot a megjelölt helyre kell tenni.
2) A középső kupac felső 10 lapkáját ki kell osztani a
kupac alatti 2 oszlopban található 10 üres helyre.
3) A tat kupac felső 5 lapját a kupac alatti 5 mezőbe kell
tenni, ugyanezt meg kell csinálni az orr rész lapkákkal
is.
4) A tehervonat lapokat meg kell keverni és lefordítva a
megjelölt helyre tenni. A felső 5 lap a talon alatti 5
helyre kerül, ugyanúgy ahogy a tat és az orr rész lapkák
esetében. Ugyanezt meg kell csinálni a hajózási csatornákkal.

1) A tehervonat lapok talonja

14) Visszaszámláló sáv

2) Az 5 felcsapott tehervagon
lap

15) Visszaszámlálás jelző

3) Az orr rész lapkák
4) A hajótörzs lapkák

17) A megszerezhető csatorna
lapkák

5) A tat lapkák

18) Az akciók sávja

6) A megszerezhető hajó
lapkák

19) Az első akció kártya a
starthelyen van éppen

7) Felszerelések beszerzése
kör

20) Akció kártyák

8) Felszerelések beszerzése
jelző

22) Pontozósáv

9) Legénység toborzása kör
10) Legénység toborzása jelző
11)Árucsere hatszög
12) Árucsere jelző
13) Felszerelések

16) Csatorna lapkák talonja

21) Pénzérmék
23) A játékosok pontjelzői
24) Legénység
25) Alkalmazottak felvétele
sáv
26) Alkalmazottak felvétele
jelző
27) Alkalmazott lapkák
28) Toborzó
29) Mérnök

Shipyard játékszabály

3

5) Minden játékos a korongját a pontozó sáv kezdőpontjára helyezi.
6) A felszerelés és legénység lapkákat a Bankba kell
tenni, a megjelölt helyekre a tábla széle mellett.
7) A pénzérméket szintén a Bankba kell tenni, az
Akciók rész közepére.
8) Az Akció kártyák is az Akció részbe kerülnek. Azokat amelyeket külön pozíció jelöl, a megfelelő helyekre
kell tenni.
9) A Támogatás akciókártya csak 4 fős
partikban használatos. Két és három személyes játék esetén ez a lap visszakerül a
dobozba. 4 fős parti esetén a lap a két pénzérmével jelölt helyre kerül.
10) A maradék akciólapokat a jelölt helyek közé kell
tenni véletlenszerűen.
11) A visszaszámláló jelző a játékosok számától függően a Visszaszámlálás sáv megfelelő pozíciójára
kerül.

12) A Legénység toborzása jelző a zöld kör tetszőleges
szektorába kerül. Hasonlóan, a Felszerelés jelző is egy
véletlenszerűen választott szektorba kerül a barna
körben. Azonban az Árucsere jelzőt a kijelölt helyre
kell tenni a hatszögben.
13) Az Alkalmazottak felvétele jelző egy tetszőlegesen
választott helyre kerül a piros ovális részben.
14) Az alkalmazott lapokat két kupacba kell szedni a
hátoldaluk alapján. A barnákat meg kell keverni és a
kártyákat véletlenszerűen az Alkalmazottak sáv köré
kell tenni, képpel felfelé ( az első játékban ajánlatos
úgy rendezni a lapokat, hogy mindegyik hármas csoportban legyen legalább egy zöld toborzó figura és egy
barna mérnök ).
15) 3 és 4 személyes játékban a másik csoportbeli
alkalmazott lapkák a barna hátú párjukra kerülnek. Két
személyes játékban csak a barna hátú lapkákat kell
használni.

A JÁTÉK
A játékosok a parti során több fázisból álló köröket hajtanak végre egymás után. A kezdő játékos kiválasztása
bármilyen szempont alapján történhet. A játék óramutató járásának megegyező irányban halad .A játékos a körében választhat egy akciót az Akciók sávon. Az akciók
mindegyike a hajóépítéshez ad segítséget. A következő
fordulóban azt az akció kártyát amin a bábuja áll, a többi kártya elé teszi, majd választ egy másik akciót. Ez
részletezve lesz a továbbiakban.
Ha a játékos a körében megépít egy vagy több hajót,
akkor el kell vinnie a hajókat egy próbamenetre a
csator-nába. A tesztelés alatt a játékos pontokat kap a
hajó sebessége, legénysége, kiegészítői és a biztonsági
felszerelései után..
Miközben a játékosok körei zajlanak, az Akció kártyák
előrefelé haladnak az Akció sávon. Mikor az első Akció
kártya eléri a Start helyet, a visszaszámláló jelző eggyel
lejjebb mozog majd a játék folytatódik tovább.
A játék akkor ér véget, amikor a visszaszámláló jelző
eléri a piros körrel jelölt helyet (A játék korábban is véget érhet ha elfogynak a hajó lapkák) Ezután még további pontok járnak a kormányzói szerződésekben
foglaltak után és végül a legtöbb pontot szerző játékos
lesz a győztes.

A játékos lépése
A játékos egy lépés alatt a meghatározott sorrendben a
következő 5 fázist veszi végig:
1.Az
Az előző körben használt akció kártya sor
elejére léptetése
2.Új
Új akció választása.
3.Bevétel.
Bevétel.
4.A
A választott akció végrehajtása (lehetőség van
egy extra akció végrehajtására, amennyiben a já-

tékos 6 guildert fizet)
5.Ha a játékos a 4. fázisban befejezett egy vagy több
hajót, akkor azokat le kell tesztelnie (itt lehet
pontokat szerezni).
Mindegyik fázis részletezve lesz a következőkben.
Azonban az első körök egy kicsit különböznek.

Az első körök (3 és 4 fős parti esetén)
Az első körben a játékos kihagyja az első fázist és egyenesen az akció választással kezd. A választható akciókat
és a választásból származó guilderek számát a többi játékos által választott akciók határozzák meg.
Megjegyzés:
Megjegyzés A bábut a választott akció jelölésére kell
használni; 3 ilyen figura van mindegyik színből, de 3 és
4 fős partik esetén ezek közül csak 1 használatos. A többi mehet vissza a dobozba.
A kezdő játékos választ egy akciót (2. fázis), úgy hogy
a bábuját a kiválasztott akció kártyára teszi. A kezdő játékos nem kap bevételt ( 3. fázis ). A választott akciót
azonnal végrehajtja (4. fázis), ha akar vásárolhat egy
bónusz akciót is. Ezzel nagy valószínűséggel véget is
ért a köre, de ha megépített egy hajót a 4.fázisban,
akkor azt próbajáratra kell vinnie (5. fázis).
A második játékos bármelyik akciókártyára leteheti a
bábuját kivéve arra, amelyiken az első játékos bábuja
áll. A sorrend fontos. A második játékos 1 guilder
bevételt kap ha hátrébb áll, mint a kezdő játékos. Ha
előtte áll, akkor nem kap semmit. Ezután a 4. fázis
során végre-hajtja a választott akciót ( és ha akarja a
lehetséges bónusz akciót ), ami esetleg próbautat
eredményezhet (5. fázis).
A 3. és 4. játékos lépése hasonló, mindegyik játékos kiválaszt egy, még el nem foglalt Akció kártyát, majd rá-
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teszi a bábuját és mindegyik annyiszor 1 guildert kap
ahány mező foglalt előtte. A 4. és 5. fázis teljesen
ugyanúgy zajlik, mint a rendes esetben, ahogy ez később le lesz írva.
Miután az utolsó játékos is befejezte a körét, az első játékos jön újra. A játék hátralevő részében minden kör az
egyes fázissal kezdődik és a normális formában halad
tovább.

Példa: a piros a legénység toborzást választotta és kap 3
guildert mivel 3 elfoglalt akció kártya van előtte.

1. fázis - A korábban választott akció kártya
előre léptetése
A piros a Legénység toborzása akciót választotta és kap
1 guildert mivel a a sárga előtt e áll. A zöld által elfoglalt kártya nem jelent a pirosnak 1 guildert mivel mögötte van.

Egy 3 vagy 4 személyes játékban a játékos a körét úgy
kezdi, hogy felveszi az akció kártyáról a bábuját és az
akció kártyát az akció sáv első üres helyére teszi. Más
szóval az az akció kártya, amit a játékos az előző körében választott, most az első Akció kártyává vált.

2 fős parti
Két fős játék esetén 3 figurát használ mindkét játékos az
akció választásra. A 3-ból 2 figura a korábbi körök akcióit jelzik és egy az adott körben választott akciót.
Ahogy a 3 és 4 fős játék esetén, az első forduló kicsit
másképp zajlik, mint a hagyományos esetben.
A kezdő játékos kiválaszt egy akció kártyát az akció sávon és ráteszi két bábuját (2. fázis). Nem kap bevételt
(3.fázis) a 4. és 5. fázis normálisan zajlik.
A második játékos választ egy akció kártyát, kivéve azt
amit az első játékos választott. A választott akciót két
bábujával megjelöli, 1 guildert kap ha olyan akciót választott, ami az első játékos által választott akciónál hátrább helyezkedik el, de nem kap semmit, ha az első játékos két figurája elé teszi a bábuját. A 4-es és 5-ös fázis
normális formában zajlik.
A kezdő játékos választ ismét egy olyan akciót, ami még
nem foglalt, és a megmaradt bábuját odateszi. 1 guildert
kap minden előtte elfoglalt akció kártya után (egy akció
kártya akkor számít foglaltnak, ha a játékos vagy ellenfele bábuja az adott lapon áll). 4-es és 5-ös fázis a megszokott formában kerül végrehajtásra.
A második játékos második köre teljesen hasonlóan zajlik le.
Miután mindkét játékos lejátszott két kört, a játék a szokásos mederben folyik tovább, mindkét játékos az első
fázissal kezd.

Egy 3-4 személyes példa
Speciális eset: előfordulhat, hogy a bábu éppen az első
Akció kártyán áll már. A kártyát még ebben az esetben is
egy hellyel előrébb kell tenni. Ez pont a kezdő játékossal
történhet meg és csak az első köre alatt.
Ritka esetekben az utolsó Akció kártya annyira lemaradhat a vezető akció kártya mögött, hogy az utoláéri.
Ezért mindig kell egy üres mező legyen a vezető kártya
előtt. Ha az új vezető kártya közvetlenül az utolsó kárty a
mögé kerülne, az utolsó kártyát eggyel előrébb kell
tenni.(ha az a hely is foglalt, akkor mindkét kártyát
eggyel előbbre,stb)
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Kétszemélyes parti esetén azt a kártyát kell előrehozni,
amit két körrel korábban választott a játékos, azaz amin
két figurája áll. Ezek közül az egyik bábut a táblán maradt bábuja mellé kell tennie. Így egy figura marad a kezében, amit használhat a köre 2. fázisában. A másik két
figura jelzi az előző körben választott akciót és a két körrel korábbi akció kártya lesz a vezető kártya.

2. fázis - Akció választása
Ebben a fázisban a játékos egy új akciót választhat. A
választás korlátozott:
• nem lehet az első akciót választani.
• a kiszemelt akció kártyán nem lehet bábu, azaz még

senki nem választotta azt az akciót.
• a játékos végre tudja hajtani az adott akciót, azaz

rendelkezik a végrehajtáshoz szükséges feltételekkel.
A játékos ezután a bábuját a kiválasztott akcióra teszi.

Megjegyzés: 3 és 4 személyes játékban 4 akció közül , 2
személyes parti esetén 3-ból lehet választani.

3. fázis - Bevétel
Az akciókártyák választásával pár guilderre lehet szert
tenni.
Ha a játékos egy olyan kártyára teszi a bábuját, amely az
összes, a többi bábu által elfoglalt kártya előtt áll, akkor
nem kap semmit. Ellenkező esetben minden egyes, a játékos bábuja előtt lévő, elfoglalt mezőért 1 guilder jár.
Ha a játékos olyan akció kártyára teszi a bábuját, amely
hátrébb van az összes másik bábunál, akkor további bónuszt kap az üres helyek után. Az üres mezőket (azaz
amelyeken nincs akció kártya) meg kell számolni, a választott és az előtte lévő akció kártya között. Minden 3
üres mező után jár 1 guilder (nincs felfelé kerekítés, 6
üres helyért 2 guilder jár, de 5-ért csak 1).
Ha a játékos bábuja mögött másik bábu áll, akkor az üres
mezőkért nem jár bónusz.
Példa: Ha a játékos a Csatorna bérlést, Árubeszerzést,

vagy a Felszerelés beszerzését választja, 2 guildert fog
kapni, mert a válaszott akciókártya előtt 2 másik kártya
foglalt. Ha a Csatorna bérlést, vagy a Felszerelés
beszerzését választja akkor nem szerez bónusz bevételt,
mert csak 2 (1) üres mező van a választott akció és az
előtte lévő akció kártya között. Az Árubeszerzés esetén
viszont 3 guildert kap, hiszen az Árubeszerzés akciókártya 3 üres mezővel van hátrébb, mint a Csatorna
bérlés akciókártya.
Megjegyzés Két személyes játék esetében a bevétel számításakor nem a bábuk száma, hanem az elfoglalt mezők
száma fontos, tehát mezőnként jár az 1 guilder, nem bábunként. Az elfoglalt kártyákba beleszámít az is ahol a
játékos figurája áll és az is ahol az ellenfeléé.

4. fázis - Akció végrehajtása
Miután a játékos megkapta a guildereket, végre kell hajtania a 2. fázis során választott akciót. Az akciók a következő fejezetben vannak részletezve.
Ha a játékos fizet 6 guildert, akkor egy bónusz akciót is
végrehajthat, amely a 2.fázisban választotton kívűl bármely más akció lehet. Lehet azt az akciót is választani
amelyikről elépett a játékos, azt is, amit egy másik játékos elfoglal. Az egyetlen akció amit nem lehet választani, az az amit az adott körben választott a játékos ( azaz
azt amelyiken jelenleg a bábuja áll). Nincs lehetőség
egynél több bónusz akciót vásárlására.
Bónusz akció esetén nem kell a bábuval a választott akciókártyára lépni, csak ki kell fizetni a 6 guildert és végre
kell hajtani az akciót. A bónusz cselekedetet a választott
akció előtt vagy után is végre lehet hajtani és csak végrehajtás előtt kell kifizetni. A választott akcióból származó bevételt nem lehet a bónusz akció kifizetésére fel-
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használni, de fordítva lehetséges, azaz a bónusz akció
során szerzett guildereket fel lehet használni a választott
akció során.

akció kártya a kezdő helyre kerül (azaz egy mezővel a
sötétített mező elé), akkor az akció kártyák egy kört
tettek meg a sávon.

Az első forduló során is lehet bónusz akciót vásárolni.

Mikor egy játékos az első kártyát a start helyre teszi,
először befejezi a körét. Ezután mozgatja a visszaszámlálás jelzőt egy hellyel lejjebb. Ekkor a játékosoknak választaniuk kell a kormányzati szerződéseik közül, melyiket tartják meg. A visszaadott szerződések a továbbiakban nem számítanak. A visszaadandó kártyák száma
függ attól, hogy hány személyes a parti és attól is, hogy
hányadik kört tették meg az Akciókártyák:
4 személyes játékban
a játék elején mindenkinek 3 zöld
játék
és 3 kék szerződése van. Mikor a visszaszámláló jelző
eléri a 2-t (a játék felét), akkor mindkét típusból kettőt
vissza kell adnia a játékosnak.
3 személyes játékban
szinén minden játékosnak 3 zöld
játék
és 3 kék szerződése van a játék elején. Mindegyikből
egyet vissza kell adni az első, majd a második kör végén
(mikor a jelző a 2-esre mozog és mikor egy jelzetlen
mezőre mozog?)
2 személyes játékban
szintén 3 zöld és 3 kék szerződése
játék
van mindkét játékosnak. Az első kör végén (a játék felénél) kettőt vissza kell adni mindkettőjüknek.

Megjegyzés: 2 személyes játék esetén csak azt az akciót
nem lehet választani bónuszként, amelyet a játékos magányos bábuja éppen elfoglal. Minden más akciót igen,
azt is ahol a játékos két bábuja áll.

5. fázis - Próbaüzem
Egy hajót akkor lehet elkészültnek tekinteni, ha üres helyek nélkül, egymás mellett van egy orr része (bal oldalt), legalább egy törzs lapkája (középen)és egy tatja
(jobb oldalt). Ha a 4.fázis végén a játékosnak elkészült
egy vagy több hajója, akkor a hajókat tesztelni kell a
csatornában. A teszt során a hajó a legénység, a felszerelés és a biztonsági dolgok révén pontokat szerez a játékosnak. A próbaüzem a későbbiekben részletezve lesz.
Nem kötelező minden körben hajót összerakni, ha a 4.
fázis után a játékosnak nincs kész hajója, akkor a köre
véget ér a próbaüzem nélkül.

A kormányzati szerződések és a
visszaszámlálás
Minden játékos köre alatt az Akció kártyák közül egy a
kártyák elejére kerül, ami azt eredményezi, hogy a kártyák előrefelé fognak mozogni a körön. Mikor az első

Emlékeztető: A szerződéseket titokban kell tartani, nem
szabad elárulni, még azokat sem amiket visszaadnak a
játékosok.
Az összes esetben az utolsó körre minden játékosnak két
szerződése marad: egy zöld és egy kék. Ezek lesznek kiértékelve a játék végén.

AKCIÓK
Hajók építése
A játéktáblán mindig 20 hajó lapka van: 5
orr rész, 10 hajótörzs és 5 tatrész lapka.
Az akció végrehajtásakor a játékos ezekből a lapkákból bármilyen kombinációban
vehet egyet, kettőt vagy hármat. Mindegyikért a fekete
számmal megjelölt összeget kell fizetni (az alsóért semmit, a középsőkért 1-t, a legfelsőkért 2-t) A lapkákat
hajók építésére lehet használni. Egy hajó akkor készült
el, ha van bal oldalt egy orr része, jobb oldalt egy tat
része és középen hajótörzse, a lapkák között nem lehet
üres hely. Egy kész hajónak legalább egy hajótörzs
lapkát kell tartalmaznia.
A megvásárolt hajó lapkákat a játékosnak a hajógyárában kell elhelyeznie (a hajógyár tábla alsó sorában), a
következő szabályok betartásával:
• az új kártya csak üres helyre tehető le.
• nem lehet a kártyákat mozgatni vagy átrendezni. Az
egyetlen lehetőség üres helyek felszabadítására,
hajók építése (a kész hajó nem hagyhatja el a hajógyárat az 5. fázisig).
• nem lehet az összes üres helyet feltölteni, csak
akkor ha az egy kész hajót eredményez.
• nem lehet lapkát olyan helyre tenni, hogy lehetetlen
legyen az adott lapka segítségével hajót építeni.

Azonban lehet lapkát letenni úgy, hogy az a hajó,
amihez a lapka le lett téve, csak azután készülhet el,
ha egy másik hajó elhagyja a gyárat.

Csak az orr részek Nincs elég
Nincs lehetőség
lehetnek ebben az hely egy orr hajótörzs lapka
oszlopban
rész csatlakoz- lerakására
tatására

Ide csak
far rész
lapkák
kerülhetnek

Ez itt helyes. Ha a lapka jobbján Ez itt helyes. Ha a lapka
lévő felkész hajóba kerül egy hajó bal oldalán lévő hajó eltörzs lapka, akkor a hajó kész lesz készül, akkor ez a hajóígy elhagyja a gyárat és az orr
törzs lapka egy másik halapka egy másik hajó része lehet. jó része lehet.

A lerakott hajó lapkának nem kell kapcsolódnia azokhoz, amik már a hajógyárban vannak. Olyan hajó is lehet
a gyárban, amelynek részei külön-külön helyezkednek
el.

Shipyard játékszabály
Ha legalább egy hajó elkészül a 4. fázis során, akkor a
fázis végén az elkészült hajókat tesztelni kell.
Tipp: Nem minden hajó lapka ugyanolyan. A különbségek nem csak a dekoráció kedvéért mások. A különböző szimbólumok mást jelentenek, ami a Próbaüzem
részben van részletesen leírva.
Miután az új hajó lapkát a játékos betette a hajógyárába,
a táblán a felvett lapka helyén keletkezett üres mezőt
kell megszüntetni, úgy hogy a lapkákat az adott oszlopban lejjebb húzzuk és ezáltal az üres mező a legfelső
pozícióba kerül. Erre az üres helyre kell az oszlop tetején
lévő kupacból felcsapni egy lapkát. Ezáltal az újonnan
húzott kártyák lesznek mindig a legdrágábbak.
Megjegyzés: A hajótörzsek két oszlopa külön kezelendő,
így hogyha a játékos 3 lapkát vett fel, akkor az oszlop
tetején 3 üres hely lesz, miután a két megmaradt lapka
lejjebb lett csúsztatva. Azonban mindkét oszlopot ugyanabból a kupacból kell feltölteni.
Megjegyzés: Ha a játékos ezt az akciót választja, akkor
legalább egy hajó lapkát el kell venie a tábláról. Ha
nincs elég pénze, akkor az ingyenes lapkák közül kell
felvennie egyet vagy többet. Csak olyan lapkákat lehet
elvenni a tábláról, amit a játékos ki tud fizetni. Ha nem
tud fizetni, akkor nem választhatja ezt az akciót.

Rakomány beszerzése
Ezzel az akcióval a játékos megvehet
egyet a táblán található 5 tehervonat
közül. A megjelölt összeget kell fizetni a
vonatért(a kártya az oszlop alján
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Ha a játékos az első csatornalapját teszi le, akkor a hajó
bábuját a lapka szélén látható egyik mezőre kell tennie,
úgy hogy a bábu fara a lapka széle felé nézzen (ami azt
jelenti, hogy éppen most jött be a hajó a csatornába).
Innen fog indulni a játékos első próbaüzeme.
Minden megszerzett és lerakott csatorna lapkának legalább egy oldalával érintkeznie kell a csatornarendszer
egyik régebbi kártyájával. Nem lehet a csatorna lapkákat
újrarendezni és a hajó bábut sem lehet forgatni vagy áthelyezni.
A csatornák segítségével pontokat szerezhet a játékos
a megépített hajók tesztelése során, amellyel külön
rész foglalkozik. A csatornalapkákon található jelek
is ott vannak részletezve.
Tipp: A csatorna lapkák vételekor oda kell figyelni az
épülő hajóra is!

Felszerelés beszerzése
Ezzel az akcióval a játékos választhat
egyet a felszerelések közül. Először a
Felszerelések beszerzése jelzőt egy hellyel
órajárás irányának megfelelően el kell
mozgatni a barna kör körül. Amelyik kiegészítőn állt
meg a jelző, azt a játékos ingyen megszerezheti. Ha mást
szeretne, akkor a jelzőt mozgathatja tovább órajárásának
megfelelően előre, azonban annyi guildert kell fizetnie,
ahány mezőt mozgatta előre a jelzőt (így a felszerelések
ára 1, 2 vagy 3 guilder lehet; a legdrágább az lesz, amelyikről a jelző elkerült). Ha választott a játékos, akkor a
kívánt lapot elveheti a bankból.

ingyenes).
Miután a játékos elvette a kiválasztott kártyát, a maradék
lapokat lejjebb kell csúsztatni és így felülre kerül az üres
hely, ahová új lapot kell felcsapni az oszlop tetején
található talonból (így a legújabb kártya lesz a legdrágább). Ha elfogynak a lapok, akkor a használt kártyákat
újra kell keverni és ebből kell új paklit csinálni.
Tipp: A rakománnyal teli tehervonatot el lehet cserélni
guilderekért, felszerelésért vagy legénységért az Árucsere akció során.

Csatornaszakasz bérlése
Ebben a fázisban a játékos megveheti az
egyik elérhető csatorna lapkát. A feltüntetett összeget kell fizetnie érte és a megszerzett lapot a játékosnak úgy kell maga
előtt elhelyeznie, hogy az új lapka kapcsolódjon a már
meglévő csatornarendszeréhez.Ezután a táblán a csatorna lapkákat lejjebb kell csúsztatni és ezután a felül lévő
üres helyre egy új lapkát kell tenni a kupac tetejéről. Ha
elfogynak lapkák, akkor a használtakat újra kell keverni
és ebből csinálni egy új talont ( mivel a használt csatorna
lapkák fontosak lehetnek a játék végén, ezért ilyen esetben a keverés előtt fel kell jegyezni, hogy melyik játékosnak hány lapkája volt).

A felszerelést a hajógyárban kell tartani. Bármelyik elkészült hajóhoz hozzá lehet tenni, mielőtt még a hajó próbaüzemre indulna. Egy felszerlés mindig csak egy hajóhoz tartozhat, azaz amint a hajó elhagyta a gyárat a hozzá kapcsolt felszereléseket nem lehet mozgatni, a játék
további részében csak ahhoz a hajóhoz tartoznak.
Tipp: Minden felszereléshez szükséges egy olyan hely a
hajón, ahová az adott kiegészítő felerősíthető .(lásd a
Próbaüzem részt). A felszerelések választásakor érdemes
az épülő és a későbbiekben épülő hajókat figyelembe
venni.

Legénység toborzása
A legénység toborzása akció nagyon hasonlóan zajlik le, mint a felszerelések vételezése, csak ebben az esetben a jelző a
zöld kör körül vándorol. Három helyen
figurákat, míg a negyedik helyen hajócsavart lehet
választani.
Tipp: Amint az már korábban már szóba került: minden
hajónak szüksége van kapitányra. A játékosnak oda kell
figyelnie arra, hogy legalább egy kapitány legyen a hajógyárban mielőtt megépít egy hajót, ugyanis az elkészült hajónak a 4.fázis végén el kell hagynia a hajógyá-
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rat és a későbbiek folyamán már nem tehető hozzá sem
legénység, sem egyéb. Kapitány nélkül a hajó nem kap
pontot. A kapitány kivételével a legénység minden tagjának szüksége van kabinra. Ha extra legénységet tervez
a játékos a hajójára, akkor olyan hajó lapkákat válaszszon, amelyeken van fülke.

Alkalmazottak felvétele
Ezzel az akcióval a játékos elvehet egy
alkalmazott kártyát. Az alkalmazottak
segítségével a játékos több embert vehet
fel a hajójára, több felszerelést szerezhet
egy körben, vagy például kedvezőbb áron adhatja el a
tehervagonjaiban lévő árut.
Az Alkalmazottak felvétele jelzőt az órajárásának megfelelően egy hellyel előrébb kell mozgatni az Alkalmazottak sávon (a piros oválison). A Legénység toborzása
és a Felszerelések beszerzése akciókhoz hasonlóan lehetőség van guilderekért cserébe extra lépésekre.
Mindegyik helyhez három alkalmazott tartozik. A játékos azt veheti el, amelyiket szeretné.
Megjegyzés: Néhány alkalmazottnak különdíja is van:
ha egy mérnököt (barna kártya) vagy egy toborzót(zöld
kártya) vesz a játékos, akkor további 1 extra guildert
kell fizetnie. Ez a kártyán is jelezve van és a függelékben
is szerepel.
Egy játékosnak nem lehet két ugyanolyan alkalmazottja
(tehát például lehet két mérnöke, de azok nem lehetnek
ugyanolyan típusúak).
Az alkalmazottjait a játékos maga előtt, képpel felfelé
tartja. A parti végéig a játékosnál maradnak, és a játékos
mindegyiket akkor használhatja amikor szeretné. Az al-

kalmazottakkal járó előnyök a függelékben vannak részletesen leírva.

Árucsere
Ezzel az akcióval a játékos elcserélhet
egy tehervonat kártyát. Minden egyes
vagon esetében el lehet dönteni, hogy
pénzt vagy felszerelést esetleg legénységet szeretne a játékos kapni. Ha a játékosnak nincs
tehervonat kártyája, nem választhatja ezt az akciót.
A táblán, az Árucsere hatszögben lévő jelölőt eggyel
előrébb kell tolni az órajárásnak megfelelően. Az új
pozíció határozza meg a rakomány árát (itt nincs lehetőség fizetni további extra lépésekért). A játékos kiválasztja melyik tehervonat lapját akarja elcserélni. Minden vagon esetében a játékos eldöntheti, hogy a jelző
által jelölt árért eladja-e az árut, vagy elcseréli a rakományt a hatszög közepén feltüntetett elemek egyikére.
A játékosnak nem kell ugyanazt csinálja mindhárom vagonnal. Ellenkezőleg, a játékos nem cserélheti el két,
vagy mindhárom rakományát ugyanolyan felszerelésre
vagy legénységre. Például, ha a játékosnak van két vagon szene, az egyiket elcserélheti mondjuk egy hajócsavarra a másikat pedig egy kéményre, de nem kérhet
mindkettőért kéményt, azonban mindegyik kocsit eladhatja a feltüntetett guilder összegért.
Tipp: A siker egyik kulcsa, hogy a játékos tisztában legyen azzal, hogy mikor kell toborozni és felszerelést szerezni és mikor kell elcserélni a teherárut legénységre
vagy kiegészítőre.
kiegészítőre

Anyagi támogatás
Ez az akció csak 4 személyes játékban él.
Mikor a játékos ezt az akciót választja kap
2 guildert a Bankból.

PRÓBAÜZEM
Ha a játékos felépített egy hajót az adott körben, akkor a
köre egy próbaüzem fázissal zárul, amely során a hajó
különböző szempontok alapján pontokat szerezhet.
Ha a játékos egyszerre több hajót készített el, akkor
mindegyiket külön kell tesztelni, azonban a játékos
döntheti el a hajók sorrendjét. Egy megépült hajónak
abban a körben kell elhagynia a gyárat amelyikben
elkészült.
Egy hajó akkor van készen, ha bal oldalt van egy orr
része, középen maximum 7 törzs része és egy tatja a
jobb oldalt. A lapkák között nem lehet üres mező, azaz
szomszédosnak kell lenniük. Egy félkész hajó nem
hagyhatja el a hajógyárat.

Felszerelés és legénység
A felszerelés és a legénység akkor kerül a hajóra, amikor az elkészült. Egy felszerelés elem illetve figura egy
hajóhoz tartozik, a későbbiekben más hajóra már nem

tehetőek át és csak akkor lehet a hajókra tenni őket, amikor a hajó még a hajógyárban van.
A felszerelés és figura lapokat a játékos csak a saját
hajógyárában található elemeket teheti a hajóra, a
Bankból nem vehet el semmit. Ezeknek a lapkáknak a
hajóhoz illesztése nem külön akció.

Minden hajónak kell legyen egy kapitánya, akinek nem
kell kabin. Ha további kapitányokat tesz a játékos a hajójára, akkor azok hivatalnokoknak számítanak és így
mindegyiknek kell saját fülke. A felszereléseket csak
akkor lehet a hajóra tenni, ha a hajón van az adott kiegészítőnek megfelelő felerősítési pontja.

Shipyard játékszabály
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Pontozás

Bizonyos felszereléseknek (hajócsavar, daru és ágyú)
speciális csatlakoztatási pontjuk van és egymás helyére
nem tehetőek le. Például egy daru nem csatlakoztatható
egy ágyú helyére. Azonban a vitorlák és kémények használhatják ugyanazt a helyet és egy fülkébe is akármilyen
figura betehető.
Egy felszerelés csak egyetlen ponthoz csatlakoztatható a
hajón illetve minden fülke csak egy személyt szállásolhat el. A játékosnak nem kell sem minden felerősítési
pontot sem mindegyik fülkét használnia a hajón, szabadon rendelkezhet a felszereléseivel és a legénység tagjaival, dönthet úgy hogy bizonyos elemeket későbbre
tartalékol.

Sebesség
Most már ki lehet számolni az elkészült hajó sebességét.
A hajók két csoportba oszthatóak:
1.Azoknak a hajóknak, amelyeknek legalább egy kéményük és egy hajócsavarjuk van, az alap sebessége
4. Ezt minden egyes további kémény, hajócsavar
vagy vitorla 1-gyel növeli .
2.Azoknak a hajóknak, amelyeknek nincs hajócsavarja vagy kéménye, csak 1-es a sebessége. Ezt minden
egyes vitorla vagy hajócsavar, illetve kémény pár 1el növeli.

A pontozás követelményei
1. Kell legyen egy kapitány a hajón ( de neki nem kell
fülke ).
2. A játékos csatornarendszere elég hosszú ahhoz,
hogy a hajó teljes sebességgel haladhasson (lentebb
részletezve).
Azok a hajók, amelyek a fenti két követelménynek nem
tesznek eleget, nem mehetnek tesztelésre és így nem
kapnak pontot. Ez a hajó selejt, nincs szükség további
fejlesztésekre; a hajó nem mehet ki a vízre. Ehelyett
eltávolításra kerül a játékból és a játék végén, a kormányzati szerződések elszámolásakor sem számít bele a
plusz pontokba.
Megjegyzés: Ha egy hajónak nincs se kéménye se hajócsavarja, se vitorlája, attól még kaphat pontot, de csak
akkor ha van kapitány a fedélzeten. Így a sebessége 1
lesz és csak egy mezőt mozog a játékos csatornájában.
Tipp: Oda kell figyelni a hajózási csatornára illetve
arra, hogy legalább egy kapitány legyen a hajógyárban,
mielőtt egy hajó elkészül.

Ha a hajó teljesíti a követelményeket, akkor 4 kritérium
alapján kerül megmérettetésre:
• legénység
• ágyuk és daruk
• sebesség
• a tesztelés eredménye.
Ez mind fel van tüntetve a játékos hajógyár tábláján. A
megszerzett pontokkal megegyezően kell előre lépni a
játékos jelzőjével a pontozósávon.

Legénység
A legénység minden tagja egy pontot ér.

Ágyuk és daruk
A hajón lévő minden daru és ágyú 2 pontot ér.

Sebesség
A pontszám a hajó sebességével egyezik meg.

A tesztelés eredménye
Végül itt az idő hogy a hajó vízre szálljon. Sok kormányzati hivatalnok jött megnézni, hogy az elkészült
hajó hogy szerepel hadügyi, biztonsági és kereskedelmi
vonatkozásban. Emellett az is érdekli őket, hogy a hajó
vajon elég gyors-e ahhoz, hogy megszerezze a Kék Szalagot, amelyet az a hajó kaphat meg, amelyik a leggyorsabban szeli át az Atlanti óceánt.
A hajó teszteléséhez (és pontszerzéshez) a hajó figurát
annyi mezőt halad előre a játékos csatornarendszerében,
amennyi a hajó maximális sebessége. Minden egyes
helyen a hajó figura tatja jelzi honnan jött a hajó. A
bábut nem lehet hátrafelé mozgatni vagy oldalra tenni.
Mikor a bábu olyan mezőre ér, ahol több csatorna találkozik, akkor a játékos választhat merre halad tovább a
hajó, de abba a csatornaszakaszba ahonnan jött nem hajózhat vissza.
Mialatt a hajó végigmegy a csatornarendszeren, sok mezőt érint és némely helyen különböző ikonokon halad
keresztül. Mindegyik ikon egy hivatalt reprezentál,
amely bizonyos szemszögből leellenőrzi a hajót:
ez a hajón található minden egyes katonáért és
ágyúért 1 pontot ad
ez a hajón található minden egyes üzletemberért
és daruért 1 pontot ad.
ez a hajón található minden egyes lámpáért 1
pontot ad.
ez a hajón található minden egyes
mentőcsónakért 1 pontot ad.
ez a hajón található minden egyes mentőövért 1
pontot ad.
Ha a hajó többször átmegy ugyanazon az ikonon, akkor
többször kapja meg az adott mezőhöz tartozó pontokat.

Shipyard játékszabály
A Kék Szalag mezők azonban máshogy működnek.
Mikor a hajó egy Kék Szalag mezőre ér, a
játékos egy pontot kap minden egyes mező
után, amit a próbaüzem alatt a hajó bábuval
megtett. Ha több ilyen Kék Szalag mezőn megy át a
hajó, akkor mindig csak az utolsó számít. (Így a Kék
Szalagért járó maximum pont, annyi mint a hajó sebessége. Ezt akkor kaphatja meg a hajó, ha egy Kék Szalag
ikonnal ellátott mezőn fejezi be a próbaüzemet ).
Ez volt az utolsó lépés a hajó tesztelésében. A hajó a legénységgel és a felszereléssel együtt lekerül a játékos
hajógyár táblájáról, de továbbra is a játékos előtt marad,
hiszen a titkos kormányzati szerződések révén még
pontokat szerezhet.
A hajó figura a csatorna rendszerben ott marad, ahol
megállt. Fontos, hogy a bábu tat része arra mutasson
amerről a hajó jött. A következő hajó tesztjárata innen
fog kezdődni (ha a bábu csatornaszakaszok találkozásánál állt meg, nem szükséges azonnal eldönteni az
irányt, a játékos ráér erre akkor, amikor a következő
tesztelhető hajóra kerül a sor. A lényeg, hogy a bábu
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fara arra mutat, amerre a következó hajó nem mehet
tovább.)
Ha a hajó bábu egy új csatorna kártyára kerül, a régi,
amelyről lelépett, kikerül a csatornarendszerből. A használt csatorna lapokat a játék végéig meg kell tartani,
ugyanis bizonyos kormányzati szerződések adhatnak
pontokat a használt csatorna lapkákért.( Még akkor is
meg kell tartani a használt lapkákat ha nincs a játékosnál
ilyen szerződés, így a többi játékos nem következtethet
semmire.)
Megjegyzés:Egy
Megjegyzés:Egy csatorna lapka eltávolításának lehet az
eredménye az, hogy akadnak olyan csatornaszakaszok,,
amelyeket nem lehet többé a meglévő rendszerhez kapcsolni. Ilyenkor ezek elkerülnek a játékostól, nem számítanak bele a játékos által használt csatorna lapkák özé
és a csatorna lapka talon mellé kell tenni őket. Csak
azok a csatornaszakaszok maradhatnak a játékosnál,
amelyeket a hajó bábu a következő tesztüzemek során
elérhet.

Pontozás példa:
példa: ez a hajó 4 pontot kap alegénység miatt ( 1 kapitány, 2 üzletember és 1 katona) és 4 pontot a
kiegészítői után (1 ágyú és 1 daru). A sebessége 7, így 15 pontot kap. Most jön a próbaüzem. 2*4 pontot kap a
mentőbólyák miatt, 3 pontot a kereskedelmiek miatt és 6 pontot a Kék Szalag miatt (megjegyzés csak egy Kék Szalag
ikon számít) Összesen 17 pontot kap a próbajárat alatt.
Ez összesen 32 pont.

A csatornarendszer a próbaüzem előtt

A csatornarendszer a próbaüzem után, a két
szürkített lap kikerül a rendszerből

Shipyard játékszabály
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A JÁTÉK VÉGE
Minden egyes alkalommal, amikor az Akció kártyák egy
teljes kört tesznek meg, a visszzaszámlálás jelző eggyel
lejjebb kerül. Mikor eléri az utolsó helyet a játék véget
ér. Ekkor még mindegyik játékosnak van egy teljes köre,
majd utána még minden játékos lehetőséget kap egy hajó
befejezésére.
A játék véget érhet korábban is, akkor amikor elfogynak
a hajó lapkák. Ha az utolsó orr rész, far rész vagy hajótörzs lapka felfordul, akkor a játék véget ér korábban.
Megjegyzés: A hajótörzs lapkák két kupacban vannak
egymáson. Ha a felső kupac elfogy, akkor az alsót kell
használni a továbbiakban.
A játék során csak a hajó lapkák hiányának esetében van
vége a játéknak korábban, más lapok hiányakor nem. Ha
a hajó lapkákon kívűl más elfogy, akkor a használt lapokat kell megkeverni és azokból képezni új paklit. Ha a
pénz elfogyna, akkor bármivel helyettesíthető.
Abban az esetben ha a játék korábban ér véget, a parti
addíg folytatódik, amíg minden játékosnak ugyanannyi
le nem játszött köre lesz, azaz a kezdő játékos balján ülő
játékos köre lesz az utolsó.
Függetlenül attól, mi miatt ér véget a játék, minden játékosnak van lehetősége még egy utolsó, végső akcióra és
kap egy sanszot, hogy befejezhessen még egy hajót.

Az utolsó akció
A kezdő játékossal kezdve mindenki választhat még egy
akciót. Bármelyiket lehet választani, függetlenül attól
milyen bábu áll a kártyán és attól is, hogy a játékos mit
választott az előző körben. Több játékos is választhatja
ugyanazt. A befejező akció ugyanúgy zajlik, mint a
többi; mintha egy normál forduló 4 fázisát kellene
végrehajtani.
Ha ebben az akcióban a játékos befejez egy vagy több
hajót, akkor azok még a próbajáratra is kihajóznak,
ugyanúgy mint egy rendes kör során.
A befejező akció esetében nincs lehetőség bónusz akció
vásárlására..

Egy hajó befejezése
Miután minden játékos végrehajtotta az utolsó akcióját,
mindenki kap még egy lehetőséget, hogy befejezhessen
egy hajót (kezdve a kezdő játékossal) Ha a játékosnak
nem áll módjában, hogy elkészítsen egy hajót egy hajó
lapka segítségével, akkor passzolnia kell.
Ha a játékosnak egyetlen lapka hiányzik ahhoz, hogy
egy hajót megépítsen, akkor a szokásos úton lehet hozzájutni a hiányzó lapkához: meg kell fizetni az árát, majd
el kell venni és lejjebb kell csúsztatni a lapkákat, amik

maradtak majd egy újat felcsapni az üres helyre.
Ezután a kész hajó még elmegy a próbajáratra és megkapja az azért járó pontokat.
Megjegyzés: Akkor is lehetséges még hajó kártyát venni
(akár mint a befejező akció keretében választott hajóépítés, akár az utána következő hajó építés során) ha
már nem maradt lapka. Ha olyan kártya már nincs,
amilyet a játékos szeretne, akkor a játékos ingyen
hozzájuthat, ami bármivel helyettesíthető, azaz bármit
lehet használni az adott far, orr, vagy hajótörzs jelölésére. Ez a pót kártya a szokásos módon kerül a
hajóhoz, de nincs kabinja, nincs felerősítési pontja és
nincs biztonsági felszerelése sem, de a hajó hosszába
beleszámít.

Kormányzati szerződések és kereskedők
Miután mindenki, akinek volt lehetősége rá, megépített
egy hajót, a játékosok felfedik a szerződés lapjaikat,
majd megkapják az azokért járó pontokat.
Néhány alkalmazott kártya (kereskedők) ezen felül adhatnak még plusz pontokat is.

A játék nyertese
A legtöbb ponttal rendelkező játékos nyerte a partit.
Egyenlőség esetén az a győztes, akinek több pénze van.

Shipyard játékszabály
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Kék szerződés lap miatt: 12 pont ( 4 pár vitorla után )
Zöld szerződés lap miatt: 10 pont ( 2 hajó van, amelyik 6 lapból áll )
Alkalmazottak miatt: 5 pont ( 1 + 3 az acél-, és 1 a szénkereskedő miatt)
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FÜGGELÉK
Alkalmazottak
Az alkalmazottak segítségével a játékos még hatékonyabbá teheti egy akcióját, még több felszerelést és legénységet szerezhet
a hajóira.Több különböző típusú alkalmazott szerepel a játékban,
ezek különböző színekkel vannak jelölve. Mikor a játékos egy
alkalmazottat szerződtet, akkor a játékos annak különleges képességét a játék további részében akkor és annyiszor használhatja, ahányszor csak szükség van rá.

kedőt szerződtetni, amíg nincs meg az 1-es szin-tű. Ha a
játékosnál van az 1-es szintű acélke-reskedő, akkor plusz 1
guildert kap a játékos minden alka-lommal
mikor acélt ad el az Árucsere akció során. Ha a
játékosnál van mindkét acélkereskedő lapka,
akkor 2 extra guildert kap ilyenkor.

Az alkalmazottak különleges képességeinek hatása összeadódik.
Például ha egy játékosnak több mérnöke van, akkor a Felszerelések beszerzése akció során több kiegészítőt is megszerezhet.

Hajóépítő

A különleges képességeket nem kötelező használni, illetve lehet
csak részlegesen alkalmazni (lásd a vitorlamestert).

Mérnök

Ezenfelül a kereskedő bónusz pontotokat ad a játék végén.

A hajóépítő segítségével a
játékos beszerezhet kiegészítőket, legénységet, úgy
hogy azokhoz nem szükséges felerősítési pont,
illetve kabin. A hajóépítő
kettőt enged meg mindenből,
de hajócsavarból csak egyet.

Amikor a játékos egy ilyen
kártyát szerez (az Alkalmazott szerződtetése akció
Az extra elemeket nem a
során), akkor 1 guilder pótBankból, hanem a játékos a
díjat kell fizetnie. Ha a játékos nem tud fizetni, akkor saját hajógyárából kell vegye.
Megjegyzés: A +1 hajócsavar lehetővé teszi, hogy
másik alkalmazottat kell
egy hajón két hajócsavar legyen, egy a felerősítési
választania.
ponton egy pedig a hajóács által.
Bármikor amikor a játékos a Felszerelés beszerzése akciót
Kormányos
választja, a mérnök segítségével további egy kiegészítőt elA játékos összes elkészült hajójának a
vegyen, a kártya specifikációjának megfelelően.
sebessége +1-gyel nő.
Példa: Tegyük fel, hogy a játékosnak van 2 mérnöke (+1 daru és +1 vitorla) és a Felszerelések
beszerzése jelző az ágyún áll. Mikor a játékos a
Felszerelések beszerzése akciót választja, a
Vitorlamester
jelző a kéményre kerül. Ez azt jelenti, hogy elA hajó sebessége minden egyes vitorla pár
vehet egy kéményt, egy ágyút és egy vitorlát
után +1-gyel nő. A hajó sebességét a normáingyen. Ha fizet 1 guildert akkor a jelzőt a darura teheti és
lis módon kell számolni, majd utána hozzáakkor 2 darut és egy ágyút vehet ingyen.
adni a vitorlák után járó pluszt.
Megjegyzés: Ezt a bónuszt nem kell minden vitorla pár után
Toborzó
használni. Például: ha a játékosnak a hajóján 4 vitorla van
Ha a játékos felveszi ezt a
használhatja a vitorlamestert +2 sebességért , +1 sebességért
kártyát akkor 1 guilder pót- vagy nem kéri a bónuszt ( például ha túl rövid a csatornarenddíjat kell fizetnie. Ha nincs
szere, akkor nem biztos hogy jó dolog használni a bónuszt).
pénze akkor nem választhatja ezt a lapot. Amikor a
Könyvelő
játékos a Legénység toborA Felszerelések beszerzése vagy a Legénység
zása akciót választja, akkor
toborzása akciók esetén a játékos az adott
egy plusz olyan figurát vehet el (vagy hajócsavart), amelyet a
jelzőt egy vagy két hellyel előrébb mozgatkártya jelöl.
hatja térítésmentesen (így három választási
lehetősége van a játékosnak, amiért nem kell fizetnie, és a
Kereskedő
negyedik is csak 1 guilderbe kerül 3 helyett)
A kereskedő segítségével a
Csoportvezető
játékos az Árucsere akció
Az Alkalmazottak felvétele akció során a
során magasabb árat kapjon
játékos az adott jelzőt 3 extra helyen keresztül
a felkínált rakományáért.
ingyen mozgathatja tovább.
Minden rakománytípushoz
két kereskedő tartozik. A
játékos addíg nem szerezheti
meg a magasabb szintű
figurát, amíg az alacsonyabb
szintű nincs nála. A kereskedők speciális képességei összeadódnak.
Példa: Nem lehet addíg 2-es szintű acélkeres-
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Kormányzati szerződések
A kész, már lepontozott hajók a játékosok előtt maradnak a
próbajárat után is. A játék végén, az egész flotta értékelve lesz
és a játékos extra pontokat szerezhet a megtartott kék és zöld
szerződései révén. A hajógyárban maradt elemek itt nem
számíthatóak be.
Megjegyzés: Azok a megépített hajók, amelyek nem vettek részt

a tesztelésen, azaz nem teljesítették a próbajárat feltételeit,
kikerülnek a játékból és a szerződések által adott pontok számításakor nem vehetők figyelembe.
A játék kezdetén mindenkinek 3 kék és 3 zöld szerződés lap
lett kiosztva, de a játék végére mindenkinek csak egy kék és
egy zöld lapja maradt (lásd a játék részleteit).

Kék szerződés lapok
3 pont jár minden üzletember,
illetve 2 daru után. Az üzletembernek és a daruknak egy
hajón kell lenniük.

Ha egynél több üzletember
van, akkor minden egyes
üzletember az első kivételével
két pontot ér (így 5
üzletember 8 pontot ér)

3 pont jár minden katona és 2
ágyú után. A katonának és az
ágyúknak egy hajón kell
lenniük.

Ha egynél több katona van
akkor minden egyes katona az első kivételével- 2 pontot
ér.

3 pont jár minden pár vitorla
után. A két vitorlának ugyanazon a hajón kell lennie (így
ha a játékosnak van 3 vitorlája
egy hajón és egy vitorlája egy
másik hajón, akkor ez csak 3
pontot ér. Ha az elosztás 2-2, akkor az
viszont 6 pontot ér.
3 pont jár minden pár kémény
után. A két kéménynek egy
hajón kell lennie.

Minden hivatalnokért 3 pont
jár, de nem jár pont a kapitányokért. (például ha van 3
hajó 7 kapitánnyal akkor 3
kapitány nem számít, de a
másik 4, mint hivatalnok,
igen, így jár a 4*3=12 pont)
3 pont jár minden
hajócsavarért.

Minden olyan hajóért jár 6
pont, amelynek legalább egy
kéménye, egy vitorlája és egy
hajócsavarja van.
Megjegyzés: ha egy hajónak
két hajócsavarja, két vitorlája
és két kéménye van, akkor is csak 6
pontot ér.
Minden hajó 8 pontot ér,
amelyen egy katona, egy ágyú
egy daru és egy üzletember
van.
A kártyán feltüntetett pont jár
a flottában található különböző felszerelések és legénység után. 8 különböző ilyen
van:ágyú, daru, kémény, vitorla, hajócsavar, üzletember,
katona, hivatalnok.
Minden használt csatorna
után 4 pont jár (ezeket egy
kupacban kell a játékosnak
maga előtt gyűjteni, ahogy az
le volt írva a próbaüzemnél)

Zöld szerződés lapok
A mentőövek számától függően
annyi pont jár, amennyi a
kártyán fel van tüntetve ( például
6 mentőövért 12 pont jár)
A lámpások számától függően
annyi pont jár, amennyi a kártyán
fel van tüntetetve.

A mentőcsónakok számától
függően annyi pont jár, amennyi
a kártyán fel van tüntetve.

A hajók számától függően annyi
pont jár, amennyi a kártyán fel
van tüntetve.

A pontosan 5 hajó lapkából
összerakott hajók számától
függően annyi pont jár, amennyi
a kártyán fel van tüntetve
(például ha 3 ilyen hajó van,
akkor azért 15 pont jár)

A felhasznált hajó lapkák száma
alapján annyi pont jár amennyi a
kártyán fel van tüntetve.

A pontosan 6 hajó lapkából
összerakott hajók számától
függően annyi pont jár, amennyi
a kártyán fel van tüntetve.

Minden alkalmazottért 1 pont jár
a felett pedig 2 pont minden
egyes alkalmazottért (így ha a
játélkosnak van 7 alkalmazottja
akkor az 10 pontot jelent)

A 7 vagy annál több hajó
lapkából összerakott hajók
számától függően annyi pont jár,
amennyi a kártyán fel van
tüntetve.

Minden kék, sárga,és narancs
alkalmazott kártyáért 2 pont jár

Minden olyan hajóért jár 5 pont,
A különböző típusú alkalmaamelyiknek mindhárom biztonzottak után, annyi pont jár
sági felszerelése megvan (azaz
amennyi a kártyán fel van
legalább egy mentőcsónak, legtüntetve. A különböző típusok a
alább egy mentőbólya és legaszínek alapján határolódnak el.
lább egy lámpa)
A magasabb és alacsonyabb
Megjegyzés: 2 mentőöves, 2 mentőcsónakos szintű kereskedőt külön típusnak kell
és 2 lámpás hajó szintén csak 5 pontot ér. tekinteni.

