un joc de cărţi aprig
pentru 2 – 5 jucători
de Alexander Pfister

D espre

joc

În tumultul vieţii din Port Royal speri să închei afacerea vieţii tale. Până acum ai luptat pentru nişte transporturi
mărunte, dar acum s-a ivit oportunitatea de a prelua controlul asupra întregului port. Dar nu risca prea mult căci
altfel portul va rămâne fără nave. Nu uita să angajezi ajutoare și să reinvestești profitul obţinut ca să intri în graţiile
guvernatorilor. Încearcă să-ţi extinzi influenţa și poate vei reuși chiar să pui mâna pe una din preţioasele expediţii.

Componentele

jocului

120 cărţi de joc, după cum urmează:
60 de personaje (unele au abilităţi identice, mai puţin costul de angajare și punctele de victorie pe care le aduc)
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6 expediţii

4 majorări de taxe
pentru
jocul cu
5 jucători
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50 de nave, câte 10 din fiecare culoare
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P regătirea

jocului
Informaţie importantă referitoare la cărţi:
Pe faţa lor cărţile înfăţișează personaje,
nave, majorări de taxe sau expediţii. Pe
verso însă, fiecare carte are un galben.
De fiecare dată când câștigi aur trebuie
să tragi din teancul de tragere numărul
corespunzător de cărţi și să le plasezi cu
faţa în jos în zona ta de joc, astfel încât să
poţi vedea fiecare galben, dar fără să privești faţa cărţilor. Fiecare carte astfel trasă
reprezintă un galben.

Dacă jucați în mai puțin de 5 jucători, scoateți din joc
expediția specială (e singura carte care nu înfăţișează
un galben pe verso). Dacă însă jucați în 5 jucători, plasați
expediția specială în centrul mesei. Acum amestecaţi toate
cărţile rămase și așezaţi-le cu faţa în jos pe masă. Acesta va
fi teancul de tragere.
Lăsaţi spaţiu lângă teancul de tragere pentru un teanc de
decartare descoperit. Fiecare jucător începe jocul cu 3 galbeni, cărţi pe care le veţi trage cu faţa în jos (acoperite).
Plasaţi cărţile trase în faţa voastră, alcătuind zona de joc
personală, astfel încât să fie vizibili doar galbenii.
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S copul

jocului

Personajele, la fel ca expedițiile, îți vor aduce puncte de victorie care vor atrage sorţii de izbândă în favoarea
ta. În fiecare tură vei încerca să câștigi cât mai mulți galbeni. Persoanele angajate cu ajutorul galbenilor îţi
furnizează abilităţi permanente, care îţi vor fi de folos la atingerea scopurilor.

D esfășurarea

jocului

Jucătorul care a vizitat cel mai recent un port, va fi jucătorul de start. Apoi, în sensul acelor de ceasornic, fiecare
va fi pe rând jucătorul activ. Atunci când ești jucătorul activ va trebui să joci succesiv două faze – e posibil ca uneori a doua fază să nu aibă loc. Dacă însă se joacă și a doua fază, atunci după ce ţi-ai jucat tura, și adversarii tăi vor
avea ocazia să joace această fază. După aceea, jucătorul din stânga ta devine jucătorul activ. Cele două faze sunt:
1. Descoperire:
Tragi cărţi din teancul de tragere
și le plasezi în port

2. Negoţul și angajarea:
Iei cărţi din port

1. D escoperirea
Dacă ai tras o expediţie, plaseaz-o în mijlocul mesei, dar
separat de port. Expediţia va rămâne acolo până când
un jucător activ o revendică.

Să presupunem că tu ești jucătorul activ. Pentru început,
trebuie să tragi o carte și să o așezi în centrul mesei de joc
– astfel formezi portul. Acum trebuie să decizi dacă vrei să
mai tragi o carte sau dacă vrei să te oprești. Poţi continua în
acest fel până când decizi să te oprești din proprie iniţiativă,
sau până când ai plasat două nave de aceeași culoare în
port – dacă ultimul eveniment are loc, va trebui să renunţi
la restul turei tale. Dacă ai decis să te oprești, atunci începe
a doua fază.

Pentru a revendica o expediție, trebuie îndeplinite
cerințele acesteia (vizibile în partea de jos a cărții).
Trebuie deci să ai personaje cu abilitățile potrivite
în zona ta de joc. Vei decarta personajele cu abilităţile
necesare și vei lua expediţia, plasând-o în zona ta de joc
împreună cu numărul de galbeni pe care ţi-i aduce expediţia (înfăţișat în partea superioară a cărţii). Jucătorul
activ poate revendica oricâte expediţii dorește în orice
moment pe parcursul turei sale.

Există 4 tipuri de cărţi:
Personaje
Nave
Expediţii
Majorări de taxe
Dacă ai tras un personaj, atunci acesta trebuie așezat în
port. Fiecare personaj are o abilitate ilustrată în partea
superioară a cărţii de joc, precum și un scut
cu un
număr de puncte de victorie. O explicaţie a tuturor abilităţilor se găsește la finalul regulamentului de joc.
Dacă ai tras o navă, ai posibilitatea de a o plasa în port
deoarece reprezintă o posibilă sursă de venit.
Alternativ poţi alunga nava, caz în care trebuie să o plasezi
pe teancul de decartare. Ca să poţi alunga o navă trebuie să
ai cel puţin un marinar sau pirat în zona ta de joc. În plus,
numărul total de săbii pe care ei îl oferă trebuie să fie egal
sau mai mare decât numărul de săbii înfăţișat pe navă. Doar
dacă ambele condiţii au fost îndeplinite, poţi alunga nava și
poţi arunca deci cartea pe teancul de decartare, în loc să o
plasezi în port – dacă nu poţi alunga nava, ea intră în port.
Poţi alunga doar nava care tocmai a fost trasă. Navele
care au desenate pe ele simbolul unui craniu nu pot fi în
niciun caz alungate.
Săbiile nu se consideră ca fiind cheltuite: ele pot fi folosite
de mai multe ori pe parcursul turei tale.
Bric

mArinAr

Pir

t

Preot
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Mihai vrea să revendice expediţia cu 2 . Din acest motiv,
joacă preotul ( ) și mercenarul, și primește atât cartea de
expediţie cât și 2 galbeni (din teancul de tragere).
Dacă ai tras o majorare de taxe, toţi jucătorii care deţin
12 sau mai mulți galbeni pierd jumătate din ei (se rotunjește în jos, ex: indiferent dacă ai 12 sau 13 galbeni, vei
pierde 6 din ei). Banii pierduți trebuie plasați pe teancul
de decartare. Apoi – depinzând de majorarea de taxe
trasă – fie jucătorul cu cele mai multe săbii, fie cel cu
cele mai puţine puncte de victorie, câștigă un galben.
În caz de egalitate (de exemplu dacă niciun jucător nu are
încă săbii sau puncte de victorie), toţi jucătorii la egalitate
primesc câte un galben.
După ce efectele majorării de taxe au fost rezolvate, cartea este decartată și jocul continuă în mod normal.

Alex vrea să alunge
bricul care are 2
.
Deoarece marinarul său
și piratul
îi oferă 1
el însumează
său 2
și reuun total de 3
șește să alunge nava.
Plasează deci bricul pe
teancul de decartare.

Aici jucătorul cu cele mai
puţine puncte de victorie
câștigă un galben.
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Aici jucătorul cu cele
mai multe săbii câștigă
un galben.

Poţi decide oricând să te oprești și să treci la faza a doua,
mai puţin în cazul în care tragi o navă care are aceeași
culoare cu o altă navă din port și pe care nu o poţi
alunga. Dacă acest eveniment are loc, trebuie să decartezi toate cărţile din port și vei fi nevoit să renunţi la
restul turei tale (nu uita că expediţiile au fost plasate
separat și nu se decartează!). În acest caz faza a doua:
Negoţul și angajarea nu va avea loc.

2. Negoţul

Jocul continuă, iar jucătorul din stânga ta devine acum
jucătorul activ. El începe faza 1: Descoperirea.
În cazul în care pe parcursul jocului teancul de tragere
rămâne fără cărţi, pur și simplu amestecaţi bine teancul
de decartare și așezaţi-l cu faţa în jos, formând astfel un
nou teanc de tragere.

și angajarea
Angajarea

În această fază, jucătorul activ va putea lua 1-3 cărţi
din port, apoi toţi ceilalţi jucători vor putea lua 1 carte
fiecare. Numărul exact de cărţi pe care jucătorul activ îl
poate lua depinde de numărul de nave de culori diferite
din port:

Pentru a angaja o persoană trebuie să plătești numărul
de galbeni egal cu costul de angajare indicat în partea de
jos a cărţii de personaj pe care vrei să îl angajezi (decartându-i). Plasezi apoi personajul în zona ta de joc și din
acest moment poţi folosi abilitatea sa ori de câte ori
dorești. Aceasta e descrisă în partea de sus a cărţii. Toate
abilităţile sunt explicate la finalul regulamentului de joc.

0-3 nave de culori diferite; poţi lua 1 carte din port
4 nave de culori diferite; poţi lua 2 cărţi din port
5 nave de culori diferite; poţi lua 3 cărţi din port
Presupunem din nou că tu ești jucătorul activ. Vei lua fiecare carte pe rând. În acest fel ai posibilitatea să folosești
și abilitățile acestora la următoarele cărți pe care le vei lua.

Andreea angajează un marinar. Plătește 3
galbeni (plasându-i pe teancul de decartare) și așază marinarul în zona sa de joc.

Negoţul

După ce ai luat 1 sau mai multe cărţi (nave
sau personaje), toţi ceilalţi jucători pot
și ei lua câte o carte, în sensul acelor de
m
ceasornic și urmând regulile jocului. Înainte
de a lua o carte, însă, jucătorul care face această acţiune
trebuie să îi plătească jucătorului activ 1 galben drept
răsplată. În cazul în care ia o navă, acest galben poate fi
oferit din câștigul adus de nava luată.

Pentru fiecare navă luată din port primești pe loc numărul de galbeni indicat în partea superioară a cărții. După
ce ai primit galbenii, decartezi nava pe teancul de decartare.

Bric

Ar nAr

George ia bricul din port, îl decartează și
câștigă 2 galbeni.

După ce toţi jucătorii au avut posibilitatea de a lua o
carte, toate cărţile rămase în port sunt decartate. Este
foarte probabil să vă întâlniţi cu situaţia în care nu toţi
jucătorii vor avea posibilitatea să ia o carte deoarece vor
fi prea puţine cărţi în port.
În acest moment jucătorul din stânga ta devine jucătorul
activ și va începe faza 1 din tura sa: Descoperirea.

Exemplu: Este rândul Andreei. În timpul fazei de Descoperire, ea a tras 5 cărţi și le-a plasat în port. 4 dintre ele
au fost nave de culori diferite, de aceea a putut lua 2 cărţi. Prima dată a luat o navă care valorează 2 galbeni.
Apoi a cheltuit banii pentru a angaja un personaj. Acum ceilalţi jucători au posibilitatea de a lua și ei câte o
carte. Alex dorește să ia una din navele rămase. El îi plătește Andreei 1 galben drept răsplată, alege 1 navă,
o decartează și apoi primește numărul de galbeni indicat de aceasta. După ce și ceilalţi jucători au luat câte o
carte, cele rămase în port sunt decartate.

Sfârșitul

Variantă

jocului

Runda în care un jucător reușește să acumuleze 12 puncte de victorie în zona sa de joc, se consideră runda finală.
Runda se joacă complet – adică până când și jucătorul din
dreapta jucătorului de start devine activ și își joacă tura.
Câștigătorul jocului este jucătorul care a reușit să strângă cele mai multe puncte de victorie în zona sa de
joc. În caz de egalitate, jucătorul care are cei mai mulți
galbeni rămași, câștigă jocul. Dacă și acum este egalitate,
victoria se împarte.

pentru sfârșitul jocului

Ca alternativă, jocul poate lua sfârșit astfel:
Jocul se sfârșește în momentul în care un jucător a acumulat 12 puncte de victorie precum și cel puţin 1 expediţie
în zona sa de joc. Toate celelalte reguli rămân neschimbate. Va fi declarat câștigător jucătorul care a reușit să
acumuleze cele mai multe puncte de victorie și cel puţin o
expediţie. Rezolvarea egalităţii rămâne aceeași.
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A bilităţile

personajelor

Abilităţile personajelor sunt descrise în partea de sus a fiecărei cărţi de personaj. Numărul de puncte de victorie
pe care le oferă sunt notate pe scutul desenat în partea dreaptă a abilităţii. Atunci când joci – fie că ești jucătorul activ, fie că iei o carte în faza 2 din timpul turei unui alt jucător – poţi folosi toate abilităţile personajelor
din zona ta de joc. Dacă ai mai multe cărţi cu același personaj, abilităţile lor se cumulează. De exemplu, dacă ai
2 dame, vei putea angaja personaje cu o reducere de 2 galbeni.

Coloniști, căpitani, preoţi (5 din fiecare),
mercenari (3 cărţi)

Pentru a putea revendica o expediţie trebuie să poţi decarta din zona de joc personală din aceste tipuri de cărţi. Partea cărţii în
care sunt notate abilităţile are culoarea mai închisă, pentru a le evidenţia. Mercenarul e o carte de tip Joker, și poate fi folosit
în locul unei singure cărți de preot, colonist sau căpitan.

Negustor (10 cărţi, 2 din fiecare culoare)

PiNasă

Marinar (10 cărţi) / Pirat (3 cărţi)

GAlion

Atunci când iei o navă, primești 1 galben în plus dacă deții
un negustor de culoarea corespunzătoare navei, în zona ta
de joc.

Poţi alunga nave cu ajutorul săbiilor desenate.
(vezi faza 1: Descoperirea)

Amiral (6 cărţi)

Măscărici (5 cărţi)

De fiecare dată când e rândul tău să iei o carte (sau mai multe) în timpul fazei 2: Negoţul și angajarea și în port se găsesc
5 sau mai multe cărţi, primești pe loc 2 galbeni.

Dacă nu ești jucătorul activ și în timpul fazei 2: Negoţul și angajarea e rândul tău să iei o carte – dar nu mai este disponibilă
niciuna în port, câștigi pe loc 1 galben. În cazul în care un jucător renunţă la tura sa în faza 1: Descoperirea, iar faza a doua
este omisă, toţi jucătorii care deţin măscărici primesc pe loc
câte 1 galben pentru fiecare măscărici pe care îl dețin.

Guvernator (4 cărţi)

Damă (4 cărţi)

De câte ori e rândul tău să iei una/mai multe cărți în timpul
fazei 2: Negoţul și angajarea, poți lua o carte adiţională din
port. Dacă nu ești jucătorul activ, trebuie să îl răsplătești pe
acesta cu câte un galben pentru fiecare carte luată.

Costul de angajare al personajelor este redus cu 1 galben.
Costul nu poate fi mai mic de 0 galbeni.
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Port Royal a fost desemnat
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„Händler der Karibik”.
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