
  ВъВедение
В пристанището на Порт Роял животът кипи, а вие се опитвате да осъществите сделката на живота си. 

Ще трябва обаче да премервате правилно риска, иначе трюмовете и кесиите ви може да се окажат празни. 
Влагайте умело своите приходи, така че да спечелите благоволението на губернатори и адмирали и да наемете 
различни други персонажи, които да ви помагат в преследването на целите ви. Опитайте се да увеличите 
влиянието си и дори може да успеете да осъществите някоя престижна експедиция...

игроВи материал
120 карти, състоящи се от:

ПодготоВка за игра
Ако сте от 2 до 4 играчи, най-напред отделете картата 
експедиция, която се ползва само в игра с 5 човека и я 
върнете в кутията. Тази карта се разпознава лесно, тъй 
като е единствената, която няма златна монета изобразена 
на гърба си. Ако в играта участват 5 играчи, поставете тази 
карта открита в средата на масата. Сега размесете всички 
останали карти и ги поставете закрити на масата. Това е 
тестето за теглене. Предвидете място до него за тестето с 
изчистени карти. 
Всеки играч получава по 3 монети под формата на карти, 
които поставя на масата пред себе си, със страната с 
монетата нагоре (т.е. с гръбчето нагоре). 

Важна забележка относно картите: 
Върху лицевата страна на картите са 
изобразени различни кораби, персонажи, 
данъци или експедиции. Върху гърба на 
всяка карта е изобразена по една златна 
монета - дублон. Всеки път, когато 
играч трябва да добие монети, той тегли 
съответното количество карти от тестето 
и ги поставя пред себе си със страната с 
монетата нагоре, без да поглежда лицето 
на картата. Всяка карта отговаря на една 
монета.

50 карти с кораби, по 10 от всеки цвят

Жълто 
Пинаса
4x 1
3x 2
3x 4

Синьо 
Флейт 
4x 1
3x 2  
3x 5

Зелено 
Барк

4x 1
3x 3
3x 5

Червено  
Фрегата
3x 1
3x 3
2x 6  
2x 

Черно 
Галеон
3x 2
3x 4
2x 7
2x 

4 карти с данъци

60 карти с персонажи (някои персонажи от един и същи вид може да се различават по цена и точки влияние):

10 
Търговеца

5  
Заселника

5 
Капитана

5  
Мисионера

3  
Момчета 
за всичко

10
Моряка

3  
Пирата

4 
Госпожици

5  
Комарджии

6 
Адмирала

4 
Губерна-

тора

6 карти с експедиции
Само за 
игра с 5 
човека

Гръб на 
картата.

Една хитра игра
за 2-5 играчи

от Александер Пфистер
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Цел на играта

Ход на играта

1. откриВане

Активният играч трябва да изтегли карта и да я постави 
открита в средата на масата – по този начин се формира 
пристанището. Сега той трябва да реши дали ще изтегли 
още една карта, или ще спре. Играчът може да продължи 
да тегли карти, докато не спре доброволно или не постави 
в пристанището 2 кораба в еднакъв цвят (виж по-долу), 
което ще го принуди да прекрати хода си. Ако играчът сам 
реши да спре да тегли карти, се извършва фаза 2.
В играта има 4 типа карти:

  Персонажи
  Кораби
  Експедиции
  Данъци

Ако изтеглената карта е персонаж, тя се поставя в 
пристанището. Всеки персонаж притежава умение, 
изобразено в горната част на картата. В горния десен 
ъгъл на картите има изобразен щит , с определено 
количество точки влияние. Подробно описание на всички 
умения има в края на правилата.
Ако изтеглената карта е кораб, активният играч може 
да го постави в пристанището като възможен източник 
на доход. Като алтернатива, играчът може да отблъсне 
кораба, като го постави в тестето с изчистените карти. За 
да отблъснете кораб, трябва да притежавате 1 или повече 
Пирати и/или Моряци, като общият брой на сабите, 
изобразени върху вашите персонажи, трябва да е равен 
или по-голям от броя на сабите върху картата с кораба. 
Ако нямате достатъчно сила (символи с кръстосани саби), 
не можете да отблъснете кораба, съответно той се поставя 
в пристанището.  
Можете да отблъснете само кораб, който е изтеглен току 
що (но не и кораб в пристанището). Кораби с изобразен 
символ на череп не може въобще да бъдат отблъснати.
Сабите не се изразходват. Това означава, че може да ги 
ползвате по няколко пъти в рамките на хода си.

Алекс иска да отблъсне 
Флейт с 2 . Тъй като 
Морякът му носи 1 , а 
Пиратът - 2 , той има 
общо 3 . Алекс може 
да постави кораба при 
изчистените карти. 

В тази игра ще се стремите да добивате златни монети, с които да наемате различни персонажи, които от своя страна 
ще ви предоставят специални умения. Освен това персонажите, заедно с успешно изпълнените експедиции, ще ви носят 
необходимите точки влияние, с които да надвиете вашите съперници в Порт Роял.

Участникът, който най-скоро е посещавал пристанище, става стартов играч. Започвайки със стартовия играч и след това по 
часовниковата стрелка, всички участници се редуват да бъдат активен играч. Ходът на всеки активен играч се състои от 
две фази, като втората може да бъде пропусната. По време на фаза 2, след като активният играч извърши своето действие, 
останалите участници също ще имат възможност да извършат действия. Двете фази са:

1. Откриване: 
Теглене на карти, които се поставят 
в пристанището;

2. Търговия и наемане:  
Взимане на карти от пристанището.

Ако изтеглената карта е експедиция, тя се поставя открита 
в средата на масата отделно от пристанището. Карта 
експедиция остава в средата на масата, докато някой играч 
не я изпълни - тогава играчът взима картата пред себе си.
За да изпълни условието на една експедиция (изобразено 
в долната част на картата), играчът трябва да притежава 
персонажи със съответстващи умения. Играчът поставя 
съответните персонажи в тестето с изчистени карти, 
премества изпълнената експедиция пред себе си и взима 
количеството дублони, изобразени на картата. Играчите 
може да изпълняват неограничено количество експедиции, 
по всяко време на хода си.

Георги иска да изпълни експедиция с 2 . Затова той 
изчиства своя Мисионер ( ) и своето Момче за всичко. 
Той получава картата с експедицията, както и 2 монети 
от тестето за теглене. 

Ако изтеглената карта е данъци, всички играчи, които 
към този момент имат 12 или повече златни монети, губят 
половината от тях (закръглено надолу) - например, ако 
играч има 12 или 13 дублона, той губи 6 от тях. Картите с 
монети се поставят върху тестето с изчистени карти. След 
това - в зависимост от изтеглената карта - или играчът 
с най-много саби, или играчът с най-малко точки 
влияние получава една монета. В случай на равенство 
(например никой играч все още няма саби или пък точки) 
всички изравнени играчи получават по 1 дублон.
След като картата с данъци бъде изпълнена и изчистена, 
играта продължава по нормалния начин.

Играчът с най-малко 
точки влияние печели 
една монета.

Играчът с най-много 
саби печели една 
монета.
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Всеки играч може доброволно да спре да тегли карти и да 
премине към фаза 2, освен ако не изтегли кораб в същия 
цвят (от същия вид) като кораб, който вече се намира в 
пристанището и който той да не може да отблъсне. Ако 
това се случи, играчът трябва да изчисти всички карти от 
пристанището и да пропусне останалата част от хода си 
(не забравяйте, че експедициите се държат отделно и не са 
част от пристанището!). В този случай фаза 2: Търговия и 
наемане не се състои, но всички играчи, които притежават 

Комарджия получават по 1 златна монета.
Играта  продължава с нова фаза 1: Откриване, като 
следващият играч по часовниковата стрелка става активен 
играч.
Ако в даден момент тестето за теглене се изчерпа, 
размесете изчистените карти и от тях формирайте ново 
тесте за теглене.

2. търгоВия и наемане

В тази фаза активният играч има възможност да вземе от 
1 до 3 карти от пристанището, а всички останали играчи 
имат право да вземат по една. Количеството карти, които 
активният играч има право да вземе, зависи от броя на 
разноцветните кораби, намиращи се в пристанището:

 0 - 3 кораба в различни цветове - активният играч може 
да вземе 1 карта

 4 кораба в различни цветове - активният играч може да 
вземе 2 карти

 5 кораба в различни цветове - активният играч може да 
вземе 3 карти

Картите се взимат една по една - това означава, че 
умението на една карта може да се използва веднага при 
взимането на следваща карта от пристанището.

Търговия: 
Играчът избира един кораб от пристанището и го 
поставя в тестето с изчистени карти. След това той 
получава толкова златни монети, колкото са изобразени 
върху избрания от него кораб. 

Александър избира един Флейт от 
пристанището, поставя го в тестето 
с изчистените карти и се сдобива с 2 
дублона от търговия (взима две карти с 
монети от тестето за теглене).

НаемаНе:  
За да наеме персонаж, един играч трябва да плати толкова 
златни монети, колкото са изобразени в долния край на 
картата с персонажа, който наема. Платените дублони се 
поставят в тестето с изчистени карти. Играчът поставя 
персонажа на масата пред себе си и от тук нататък може да 
използва неговото умение (всички умения на персонажи 
са обяснени в края на правилата).

Андреа наема един Моряк. Тя плаща 3 
монети и поставя пред себе си картата 
с Моряка.

 
След като активният играч вземе една или няколко 
карти (кораби и/или персонажи), останалите играчи по 
часовниковата стрелка също имат право да вземат по 1 
карта. За да направят това обаче, те трябва да платят на 
активния играч по 1 дублон като комисиона. Ако играч 
вземе кораб, монетата може да бъде платена от дохода от 
този кораб.

След като всички играчи са имали шанса да вземат по 
една карта, остатъкът от карти се изчиства. Понякога в 
пристанището няма достатъчно карти за всички играчи. 
В този случай някои от играчите остават с празни ръце.

Сега следващият играч по часовниковата стрелка е наред 
да бъде активен играч.

Пример: Сега е ходът на Андреа. Тя тегли 5 карти по време на фазата Откриване. Четири от тях са кораби в 
различен цвят, което ѝ дава правото да вземе 2 карти. Най-напред тя взима кораб, който ѝ носи 3 монети. След това 
Андреа изхарчва тези монети, за да наеме персонаж. Сега са наред останалите играчи да вземат карти, ако могат. 
Алекс взима един кораб, плаща 1 монета на Андреа и взима от тестето за теглене съответното количество дублони, 
които му носи търговията с кораба. След като мине реда на останалите играчи да вземат карти, остатъкът от 
пристанището се изчиства.

край на играта Вариант за край на играта
Краят на играта се активира в момента, в който един 
играч събере 12 точки влияние. Остатъкът от рунда се 
доиграва, т.е. играта продължава докато играчът, стоящ 
отдясно на стартовия играч, не изиграе хода си като 
активен играч. 
Победител е играчът, събрал най-много точки влияние. 
В случай на равенство печели играчът, който има най-
много неизразходвани монети. Ако отново има равенство, 
победата е споделена.

Може да изберете следния алтернативен край на играта:
Краят на играта се активира в момента, в който един играч 
събере 12 точки и е изпълнил поне една експедиция.  
Остатъкът от рунда се доиграва. Няма промяна в 
останалите правила на играта. Победител е играчът с най-
много точки влияние и поне една изпълнена експедиция. 
Равенствата се разрешават по същия начин.
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Заселник, Капитан, Мисионер (по 5 от всеки)  
Момче за всичко (3 бр.)

Този тип персонажи се изчистват при изпълнение на експедиция. Банерът с умението е в по-тъмен цвят, за по лесно разпознаване. 
Момчето за всичко е жокер карта и може се използва на мястото на Заселник, Капитан или Мисионер.

Търговец (по 2 от всеки цвят) Моряк (10 бр.) / Пират (3 бр.)

При търговия с кораб получавате по 1 допълнителен дублон, 
за притежанието на всеки един Търговец в цвета на кораба.

Можете да отблъсквате кораби с изобразените саби. 
(виж фаза 1: Откриване)

Адмирал (6 бр.) Комарджия (5 бр.)

Всеки път, когато взимате карта/карти по време на Фаза 2: 
Търговия и Наемане и в този момент в пристанището има 
на разположение 5 или повече карти, вие получавате 2 златни 
монети.

Ако не сте активен играч и дойде ваш ред да вземете карта във 
фаза 2, а в този момент няма останали карти в пристанището, 
получавате 1 златна монета. Ако активният играч постави два 
едноцветни кораба в пристанището и съответно бъде принуден 
да пропусне фаза 2, всички останали играчи, притежаващи 
Комарджия, получават по 1 дублон.

Губернатор (4 бр.) Госпожица (4 бр.)

Всеки път, когато взимате карта/карти по време на Фаза 
2: Търговия и Наемане, имате право да вземете една 
допълнителна карта. Ако не сте активния играч, трябва 
да платите комисиона за всяка карта, която вземете. 

Плащате с 1 една монета по-малко, когато наемате персонаж. 
Цената на персонаж не може да бъде по-малко от 0.

Умения на Персонажи
Уменията на персонажите са изобразени върху горния ляв край на картите (върху банерите). Точките влияние са 
изобразени върху щитовете в горния десен ъгъл на картите. Когато извършвате действия (независимо дали като активен 
играч, или по време на хода на друг играч) можете да използвате всички умения на персонажите, които сте наели. Ако 
имате няколко копия от един и същи персонаж техните умения се натрупват. Например, ако имате 2 Госпожици, можете 
да наемате персонажи с намаление от общо 2 дублона.
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