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Tartalom

A készlet pénzből, fából, ételből és téglából elvileg korlátlan. Ha bármelyik kifogyna, használjatok pót-
lékként bármit, amit a tenger kisodort a patra. A bálnalapkákból viszont csak annyit használjatok, 
amennyit a játékosszám megenged. 

           25 fa

óceánzsák          várostábla

     hajózástábla

8 fabábu (munkás)
(minden színben 2)

58 érme
(egy- és ötdollárosok)

         30 étel4 játékostábla
(hátoldalukon kapitánytáblával)       20 tégla

bálna
(fordulójelző)

36 simabálnalapka
20 grönlandibálna-lapka

4 ámbráscetlapka
16 ürestenger-lapka

kormánykerék (a kezdőjátékos jelzője)

8 fahajó 
(minden színben 2)

     20 épületlapka
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Fa: darabja 1$-t ér.

Étel: darabja 1$-t ér.

Tégla: darabja 2$-t ér.

Példa az induló erőforrásokra.

Előkészületek
1) Ahányan játszotok, rakjatok annyiszor 9 simabálnás, 5 grönlandi bál-

nás, 1 ámbráscetes és 4 üres tengeres lapkát az óceánzsákba.
2) A várostáblát, a hajózástáblát és a pénzt rakjátok ki az asztal közepé-

re. A bálna alakú fordulójelzőt rakjátok le a hajózástáblára, a fordu-
lósáv 1-es mezőjére.

3) A megfelelő épületlapkákat rakjátok ki a játéktábla mellé:
2 játékosnál az ajánlott épületek:

• bank
• irodaépület
• szárazdokk
• világítótorony
• fűrészmalom
• iskola
• matrózok imaháza
• kocsma
• zsírolvasztó
• rakpart
• az összes győzelmi épület

3 és 4 játékosnál az összes épületre szükség van.
4) Valakinek adjátok oda a kezdőjátékos jelzőjét. Válasszatok magatok-

nak egy színt és vegyétek el játékostáblátokat, 2 munkásotokat és 2 
hajótokat. Az épp nem használt munkásaitokat és hajóitokat mindig 
a játékostáblátok mellett tartsátok.

5) Sorban mind vegyetek el magatoknak a készletből 5$ összértékű erő-
forrást (az árakat itt, oldalt láthatjátok), ezzel kezditek majd a játékot.



3

A játék menete - Áttekintés
A célotok, hogy New Bedford mocskos porfészekből virágzó iparvárossá váljék; ehhez 12 forduló

során a lehető legtöbb győzelmi pontot kell gyűjtenetek bálnalapkákból, épületekből és pénzből. Minden
forduló négy fázisból áll:

1) Az akciófázisban játéksorrendben egyesével lerakjátok munkásaitokat a város vagy az épületek 
akcióhelyeire, nyomban végre is hajtva az adott akciókat. Ahogy épületeket emeltek, úgy nő meg
a rendelkezésetekre álló akcióhelyek száma.

2) Ha már mind leraktátok munkásaitokat, következik a mozgásfázis. Ekkor a hajók mozognak a 
visszatérés mezője felé. A kikötőbe visszatérő hajókon ki kell fizetnetek a részesedéseket vagy el
kell adnotok a bálnalapkákat.

3) Ha már minden hajó mozgott vagy visszatért, a vadászfázis van soron, ekkor előb bálnalapkákat 
húztok, majd az óceánon kint lévő hajóitok választanak maguknak egy-egy bálnalapkát.

4) Miután minden hajótok vadászhatott, a forduló véget is ér. A végfázisban visszaveszitek munká-
saitokat, mozgatjátok a fordulójelzőt, valamint továbbadjátok a kezdőjátékos jelzőjét.

1. Fázis: Akciók
Játéksorrendben, az óramutató járása szerint lerakjátok egyik, majd utóbb ugyanígy a másik munká-

sotokat. A város teli van akcióhelyekkel és a legtöbb épületen is van ilyen. Az akciókat azonnal végre
is hajtjátok. Minden akciótok (ideértve a fogadó plusz munkáslerakását is) végrehajtása előtt 3$-ért vá-
sárolhattok 2 fát vagy 2 ételt (de 1 fa és 1 étel nem vásárolható így). 

Kezdetben csak a város- és a hajózástábla akcióhelyei állnak a rendelkezésetekre. Ezeket egyazon 
fordulóban több munkás is aktiválhatja, de az első ide lerakott munkásért jutalom jár. Ahogy új épülete-
ket emeltek, úgy nyertek új akcióhelyeket, azonban egy épületet fordulónként csak egyszer tudtok akti-
válni. Saját épületét tulajdonosa ingyen használhatja, más épületének aktiválásért 1$-t kell fizetnetek az 
épület tulajdonosának. 
     Nem választhattok olyan akciót, amit nem tudtok végrehajtani (például nem használhatjátok a fű-
részmalmot, ha nem tudtok fát eladni, sem a dokkot, ha már mindkét hajótok kint jár a tengeren).

A várostábla
A városi akcióhelyek mindig a rendel-

kezésetekre állnak, egy fordulón belül 
bárhányszor aktiválhatjátok azokat - játé-
kosonként is, vagyis lerakhatjátok mind-
két munkásotokat ugyanazon városi akci-
óhelyre. A sima munkás mutatja, hogy mit 
kaptok az aktiváláskor, a +1-es munkás 
pedig azt, hogy emellett mit kap az juta-
lomként, aki a fordulóban először rak le 
ide munkást. A városakciók részletes ma-
gyarázatait a 17. oldalon találjátok.

az első munkás
      jutalma
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Az épületlapkák
Az épületlapkák kétoldalasak. Haloványabb oldalukon látjátok az építési költséget, valamint itt 

találjátok az épületakció részletes leírását. Színesebb oldalukon az épületakció rövidebb, ikonokkal
jelölt leírását láthatjátok: ez a megépített épület oldala. Amikor valamelyikőtök elkészít egy épületet,
a költségét befizeti a közös készletbe, az épületlapkát pedig színes oldalával felfelé a saját sarkánál
hozzáilleszti a várostáblához; innentől ő az adott épület tulajdonosa. Nincs korlátozva, hogy hány
épület tulajdonosai lehettek.

Kétfajta épület van: akcióépület és győzelmi épület.
• A keret nélküli épületlapkák megépítésük után plusz akcióhelyeket jelentenek. Azonban a városi

akcióhelyekkel ellentétben egy épületakciót fordulónként csak egyszer tudtok aktiválni. Az akci-
óhelyes épületeken egy bábu ikonja után látjátok az akció hatását.

• A keretes épületlapkák nem biztosítanak akcióhelyeket; viszont ezekért az épületekért a játék 
végén további győzelmi pontokat kaptok.

Saját akcióépületeiteket ingyen használhatjátok; ha viszont valaki más akcióépületét szeretnétek használ-
ni, 1$-t kell fizetnetek az épület tulajdonosának. Az épületek részletes leírását a 18-22. oldalakon találjá-
tok.

az 1. játékos építkezési területe

a 2. játékos építkezési területe

a 3. játékos építkezési területea 4. játékos építkezési területe

épületlapka haloványabb
                oldala

    épületlapka színesebb
                oldala

             akcióépület   győzelmi épület
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A hajózástábla
A hajózástáblán találjátok a dokkot, a vadászatsávot, a fordulósávot, valamint két akcióhelyet, a

hajógyárat és kikötőt. Ez utóbbiakat, a városi akcióhelyekhez hasonlóan, egy forfulón belül bárhányszor
aktiválhatjátok. A hajógyárban hajóitokat felkészítitek a későbbi kihajózásra, a mólónál pedig végrehajt-
játék a kihajózást (részletesebb leírásukat a 23. oldalon találjátok). Csak saját hajóitokat készíthetitek 
fel illetve hajózhatjátok ki, és utóbbinál csak arra az óceánmezőre, amelynek ételköltségét megfizetté-
tek.

1

5 6

A hajózástábla
1) Hajógyár
2) Kikötő
3) Dokk
4) Kihajózás ételköltsége
5) Fordulósáv
6) Vadászatsáv

Minden óceánmezőn három hajó-
nak van hely, ezeket az “1st”, 
“2nd” és “3rd” jelöli, és azt is
megmutatják, milyen sorrendben
érkeztek a hajók az óceánmezőre
- ez választásnál, visszatérésnél
számít.

Sosem lehet egy óceánmezőn há-
romnál több hajó, ezért nem hajt-
hatjátok végre a kihajózásakciót
úgy, hogy annak eredményeként
negyedik hajóval érkezzetek egy
óceánmezőre.

A sáv felső része közel van a 
kikötőhöz, az alsó része messze.

 

2

3

4
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2. Fázis: Mozgás
A mozgásfázisban a bálnavadásztáblán lévő öszes hajó mozog felfelé, a visszatérési mező felé. Előbb

a kikötőhöz közelibb hajók mozognak, azután a távolibbak, és minden hajó egy mezőt lép visszafelé (azaz
felfelé). A visszatérési mezőre lépő hajók visszatérnek a kikötőbe abba a sorrendben, ahogy az előző for-
dulóban bálnalapkát választhattak.

Visszatérő hajó
Minden bálnalapka bal felső sárkában látható valamiféle költség: amikor egy hajótok a visszatérési me-

zőre lép, ezt meg kell fizetnetek, hogy megtarthassátok a bálnalapkát. A jobb felső sarokban látjátok, hogy
mennyi győzelmi pontot ér a bálnalapka, ha megtartjátok.

A simabálnák 1 győzelmi pontot érnek és 2$ a költségük, a grönlandi bálnák 2 győzelmi pontot érnek
és 4$ a költségük, végül az ámbráscetek költsége 8$, viszont 4 győzelmi pontot érnek. Az üres tengerek-
nek nincs költsége, de jutalom se jár értük - hiszen haza sem hozhatók. 
A bálnalapkákat, amiket nem tudtok vagy nem akartok meg-
tartani, el kell adnotok.

Bálnalapkák adásvétele
Amikor bálnalapkát adtok el, először is az eladó meg-

kapja a közös készletből  az eladott lapkái költségének a
felét - amit akár azon nyomban rá is költhet más, ezen 
vagy másik hajón lévő bálnákra.

Ezután az óramutató járása szerint a többiek, kezdve
bal oldali szomszédjával, meghevehetnek egyet az eladott 
lapkák közül - de passzolhatnak is. Ez addig megy körbe-
körbe, amíg a többiek mind meg nem veszik az eladott 
lapkákat vagy mind nem passszolnak. Az eladó nem vásá-
rolhatja vissza saját lapkáját. A vásárló a megvett bálna-
lapka teljes költségét befizeti a közös készletbe, a lapkát 
pedig saját megtartott bálnáihoz rakja. A meg nem vett
lapkák kikerülnek a játékból.

Miután a visszatérő hajóról lekerült az összes bálna-
lapka, a játékos maga elé veszi hajóját. A visszatérést
hajónként, a visszatérés sorrendjében kell végrehajta-
notok - befejezve a megtartást, eladást, vételt, és csak
utána rátérve a következő visszatérő hajóra.

Ez a költség a hajó le-
génységének a részese-
dése (bére és jutalma),
amit a hazatéréskor 
kell kifizetnetek.

simabálna grönlandi bálna    ámbráscet üres tenger
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3. Fázis: Vadászat
Miután már minden hajó mozgott, megkezdődik a bálnavadászat - talán ez a játék legfontosabb része,

hiszen győzelmi pontokhoz leginkább bálnavadászattal juthattok.
A fázis kezdetén rakjátok vissza az óceánzsákba a vadászatsáv mellől a bálnalapkákat és az üres tenge-

res lapkákat. Ezután, ha van legalább egy hajó a vadászatsávon, húzzatok és csapjatok fel 1 lapkát, meg 
még annyit, ahány hajó van összesen a vadászatsávon. Ha az egész vadászatsávon egyetlen hajó sincs, 
egyáltalán nem csaptok fel lapkát.

A kihúzott lapkák lehetnek üreses tengeresek vagy bálnásak. Az üres tengeres lapkákat a vadászat so-
rán nem választhatjátok ki, azok nem kerülhetnek ki a játékból - kivéve egyetlen módon, a kocsma akció-
ját használva.

Miután kihúztátok a lapkákat, a vadászatsávon lévő hajóitok sorrendjében választotok közülük. Elő-
ször a messzebbi óceánmezőknél választotok, így haladva a kikötő felé; az egyes mezőknél az ideérkezés
sorrendjében választotok. Minden hajó tulajdonosa elvehet egy felcsapott egy bálnalapkát, lerakva azt 
játékostáblájára, az adott hajó rakterére. Persze dönthettek úgy is, hogy nem vesztek el bálnalapkát.

     Az el nem vett bálnalapkák, valamint az üres tengeres lapkák a bálnavadász-
tábla mellett maradnak a következő vadászfázis kezdetéig. Mivel begyűjtitek
az értékes bálnalapkákat, az üres tengeres lapkák viszont visszakerülnek a 
zsákba, a játék előrehaladtával egyre gyengébb lesz a zsákmány - ahogy a va-
lóságban is megtizedelte a cetpopulációt a túlzásba vitt bálnavadászat.

Mivel két hajó van 
a vadászatsávon

három lapkát kell az 
óceánzsákból kihúzni

és a vadászatsáv 
mellé lerakni.

A vadászatsávon lévő hajók sorrendjében
lehet lapkát választani.

Az egyik leghíresebb amerikai bál-
navadászhajó, az Essex, a massa-
chusettsi Nantucketből futott ki. 
1820-ban egy ábráscet megtámad-
ta és elsüllyesztette. A nyolc túlélő
közül kettőnek a visszaemlékezése
inspirálta a Moby Dicket.
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A játékostáblák
Minden játékosnak van egy táblája, ezen tárolja áruit és bálnáit. Minden információ nyílt, nem rejt-

hetitek el egymás elől pénzeteket, áruitokat, bálnalapkáitokat. A visszakapott hajóitokat, munkásaitokat 
játékostáblátok mellé rakjátok le. Áruitokat táblátok bal felső részén tároljátok, a kikötőbe már visszaho-
zott bálnákat pedig a bal alsó részén.

A jobb oldalon felül egy kisebb hajót láttok (1. hajó), alul egy nagyobbat (2. hajó). Itt azt tartjátok szá-
mon, milyen bálnák vannak épp hajóitokon. Az 1. hajótok részére kiválasztott bálnalapkákat a jobb felső
rész megfelelő mezőin kell tárolnotok, a 2. hajótók részére kiválasztott bálnalapkákat pedig a jobb alsó
rész megfelelő mezőin. Ezekért egyelőre nem jár győzelmi pont, ahhoz még vissza kell hoznotok azokat
a kikötőbe és ki kell értük fizetnetek a legénység részesedését. Nincs korlátozva, hogy hány bálnalapkát
tárolhattok hajóitok rakterében.

1

A játékostábla
1) Az áruk (étel, fa, tégla) tárolására szolgáló rész.
2) A már visszahozott bálnalapkák tárolására szolgáló rész (egészen a játék végi értékelésig).
3) A még tengeren lévő 1. hajó által levadászott bálnák tárolására szolgáló mezők.
4) A még tengeren lévő 2. hajó által levadászott bálnák tárolására szolgáló mezők.

  

2

3 4
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4. Fázis: Végfázis
A vadászat befejeztével nagyjából a forduló is véget ér. A végfázisban még átadjátok a kezdőjátékos

jelzőjét az eddigi kezdőjátékos bal oldali szomszédjának, egy mezővel léptetitek a fordulójelzőt a fordu-
lósávon, valamint visszaveszitek munkásaitokat. (Továbbá, ha megépítettétek a postahivatalt, annak tu-
lajdonosa kap 2$-t.)

A játék vége
A 12. fordulóval együtt a játék is véget ér. Azonban az értékelés előtt újra és újra ismételjétek meg a

mozgásfázist addig, amíg az összes hajó vissza nem ér a kikőtőbe - a 12. forduló végéig ezek által leva-
dászott bálnákat még begyűjthetitek. (Vadászatra viszont utoljára a 12. fordulóban kerül sor - azok a ha-
jók, amelyek nem tértek vissza a 12. forduló mozgásfázisában, még utoljára vadászhatnak egyet.) Amikor
már minden hajó visszaért, következik az értékelés.

Értékelés
Az értékelés során az alábbiakért kaptok győzelmi pontokat:

Bálnák:
Megkapjátok a játék során megszerzett bálnalapkáitokért járó győzelmi pontokat. Minden megszerzett
simabálna 1 győzelmi pontot ér, minden grönlandi bálna 2 győzelmi pontot, minden ámbráscet 4 pontot.

Épületek:
Minden épületért 1 győzelmi pontot kap tulajdonosa (a győzelmi épületekért is jár az 1-1 pont!).

Győzelmi épületek:
• A matrózok imaházáért 5 győzelmi pontot kap a tulajdonosa.
• A telekhivatal miatt tulajdonosa 1 győzelmi pontot kap minden 2, általa tulajdonolt épület után 
    (magával a telekhivatallal is számolni kell).
• Az irodaépület miatt tulajdonosa 1 győzelmi pontot kap minden 2, általa birtokolt simabálnás lapka
    után. 
• Az udvarházért 4 győzelmi pontot kap a tulajdonosa.

Pénz:
Minden 5$-ért 1 győzelmi pont jár. A megmaradt árukért nem jár pont a játék végén.

Az győz, akinek a legtöbb győzelmi pontja van. Egyenlőségnél az
ebben érintettek közül az győz, akinek több bálnalapkája van. Ha ez
is egyenlő, a maradék pénz számít (az, amiért már nem járt győzelmi
pont). Ha még ez is egyenlő, az érintett játékosok mind győztesek.

A hordóikon
a győzelmi

pontokat jelöli.
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Az óceán magánya - Egyszemélyes játék
Plusz tartozékok

 4 kapitánytábla

Áttekintés
Az óceán magányában a játékos kapitányként vetélkedik New Bedford legkiválóbb kapitányaival.

Ezek a kapitányok négyen vannak: Starbuck, akinek az iparág minden titka a kisujjában van, Stubb,
az építészmester, Flask, a bálnák megszigonyozója, és végül maga Ahab, az őrült
kapitány, akinek erejével és kiszámíthatatlanságával csak maguk a cetek
vekekedhetnek.

Minden kapitánynak saját táblája van (a játékostáblák 
hátoldalai). Ezen látható a kormánykerekük - ami egyfajta
akciórondella - valamint a parancsaik: ezek szabják meg, 
mit és hogyan cselekszenek majd. A kormánykeréken a
játék alapakciói vannak: erőforrásgyűjtés, hajó felkészí-
tése és útnak indítása, pénzgyűjtés, építkezés; a kapitány
parancsai pedig megszabják, hogy mindezeket pontosan
hogyan hajtja végre az adott kapitány.

Minden kormánykerék egyedi, a kapitány személyi-
ségéhez illő (pl. Flasknál több a bálnavadászati lehető-
ség, Stubbnál az építkezés, stb.). Egyes mezőin két akció
látható, ez azt jelzi, hogy bizonyos számú forduló után
megváltozik a kapitány viselkedése. A kapitányok az
épületek használatánál is a személyiségüknek engedel-
meskednek.

A kapitány parancsai is a kapitányok személyisé-
géhez kapcsolódnak (pl. Starbuck a maga útját járja, 
míg Ahab bármi áron első akar lenni). A fentiek
alapján meg lehet jósolni, miként fognak cselekedni
a kapitányok, de teljesen biztosra azért nem lehet
venni...

4 kapitányjelző

1iránykocka
(oldalak: 1, 1,1, 2, 2, 3)

     1 új épületlapka



Előkészületek
1) Válaszd ki, mely kapitány (vagy kapitányok) ellen küzdesz majd. Ezek megkapják saját kapitányjel-
     zőjüket, valamint saját színűk 2 munkását és 2 hajóját.
2) Az elvi játékosszám (te és ellenfeleid) alapján válogasd össze az épületlapkákat. Ezeket ezután ke-
     verd meg, majd képpel felfelé rakd ki az asztralra: a kapitányok ebben a sorrendben igyekeznek
     majd megépíteni őket. Ha gondolod, utána még rakd melléjük Turner malmát is.
3) A szükséges bálnalapkákat és üres tengeres lapkákat szórd bele az óceánzsákba.
4) Válogass magadnak erőforrásokat. Maguk a kapitányok nem használnak sem árukat, sem pénzt.

5) Minden kapitány jelzőjét rakd kormánykerekének bal szélső mezőjére (”9 óra”), majd dobj az irány-
     kockával és az óramutató járása szerint annyi mezőt lépj a kapitányjelzővel, amennyi a kocka 
     eredménye.

1) Rakd a ka-
pitány jelzőjét
a kormányke-
rék bal szélső
(”9 órás”)
mezőjére.

3) Az ered-
mény szerint
(ami a pél-
dában 3) 
rakd át a
kapitány
jelzőjét.

2) Dobj az 
iránykockával,
hogy megtudd,
hány mezőt
kell mozgatnod
a jelzőt.

11
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A  kapitány lépése
Mindig a kapitány a kezdőjátékos.

Az új irány
Amikor a kapitányon a sor, dobj az iránykockával és annyi mezőt léptesd előre kapitányjelzőjét a kor-

mánykerekén, amennyi az eredmény. A mező, ahová a kapitányjelző kerül, az új irány. (A 12. forduló
iránya előre meg van határozva, ezt a kormánykerék alatt láthatod.)

Ezután a kapitány parancsaiból állapítsd meg, hogy milyen akciót fog végrehajtani. A feltüntetett sor-
rendben nézd végig az épületeket és helyszíneket, amíg rá nem találsz az iránynak megfelelő akciót, áru-
kat biztosítóra. Ha megvan a megfelelő - vagy a megnevezett - épület, rakd rá a kapitány egy munkását és 
hajtsd végre az akciót. A kapitány ténylegesen nem fizet és nem kap sem pénzt, sem árukat akciói során, 
de ha akciójához a te épületedet használja, a közös készletből megkapod az 1$-odat.

1

Kapitánytábla
1) A kapitány parancsai
2) Hajók felkészítése, útnak indítása
3) Építkezési terv
4) Korlátozások
5) Haladó változat

6) A hajó raktere
7) Kormánykerék (akciórondella)
8) Irányok (az akciórondella akciómezői)

2

3

6

4

8

7

5
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A kapitány parancsainak követése közben előfordulhat, hogy több épület is megfelel az adott irány-
nak (pl. a kapitány tulajdona mind a szárazdokk, mind a rakpart, vagy egyaránt övé az iskola és a  pék-
ség). A kapitány azt az épületet preferálja, ami a legtöbb árut/pénzt, legnagyobb kedvezményt adja.
Általában mondhatjuk, hogy használd a józan eszedet, amikor döntened kell ilyenkor. Ha végképp
nincs különbség, te döntöd el, melyik épületet fogja használni a kapitány.

Lehetséges irányok
Fa, tégla, étel: Olyan akciót válassz, ami legalább 1-et biztosít az adott erőforrásból.
Pénz: Olyan akciót válassz, ami pénzt ad. Nézd meg, mennyi pénz járna az alábbi épületek miatt: 
 zsírolvasztó, finomító*, kádárműhely, illatszerész*, kocsma, bank, vámház*. Más épületeknél 
 a kapitánynak mindig megszabott mennyiségű pénz jár(na): a vásárcsarnoknál 6$, a fűrészma-
 lomnál 5$, a szatócsboltnál 4$, a sőrfőzdénél* és a postahivatalnál semennyi. (A *-gal jelölt 
 épületek nem az alapják részei, hanem a kiegészítőé.)
Felkészítés: Olyan akciót válassz, ami felkészít egy hajót - figyelemmel a kapitány korlátozásaira.
Útnak indítás: Olyan akciót válassz, ami elindít egy hajót - figyelemmel a kapitány korlátozásaira.
Felkészítés-kihajózás kombó: Készítsdfel egy hajót, ha ez lehetséges, majd indíts útnak.
              Épületek: Olyan akciót válassz, ami felhúz egy épületet. A megfelelő ikon felsorolt épületek
 közül válassz egyet, méghozzá a lapkáknak az előkészületek során felállított sorrendje alapján.
Győzelmi épületek: Olyan akciót válassz, ami felhúz egy épületet. Győzelmi épületet húzz fel, még-
 hozzá a kapitány parancsainál olvasható sorrendet követve.

A kapitány parancsai
Kapitány       : Nézd végig a kapitány tulajdonolta épületeket.
Játékos        : Nézd végig a mások tulajdonolta épületeket. Ha a kapitány a te épületedet használja, 
 kapsz 1$-t a közös készletből.
      : Nézd végig a város és az épületek akcióhelyeit.
Nevesített épületek: Ha már megépült, ezt az épületet használd, bárkié is legyen.
Egyéb irányikonok: Változtasd meg az irányt és nézd végig megint az épületeket.

Ahab kapitány
      Legtöbb,          Kombó: Nézd végig Ahab épületeidet meg tieidet, de ne vizsgáld a városi hely-
színeket. Azt válaszd, ami összesen a legtöbb árut, legnagyobb kedvezményt adja (így a rakpart jobb,
mint a kikötő). Ha nincs kedvezmény, vagy a helyzet döntetlen (pl. a pékség és az iskola is 4$-t ad), 
azt az épületet válaszd, ami többféle árut ad, több akciót egyesít (a példánál maradva az iskolát válaszd, 
ne a pékséget). Ahab csak akkor használja a postahivatalt, ha nem ő annak a tulajdonosa.

     

    

Ha Ahab másodszor sem tud választani a parancsai alapján, végső akcióját használja: húzz egy 
bálnalapkát a zsákból és azt, ha ez lehetséges, rakd az egyik hajójára. Ilyenkor Ahab nem rakja le 
munkását, nem hajt végre akciót ebben a körben.



14

Példák a kapitányok köreire
1. példa: Starbuck iránya ételakció

A kapitány parancsai szerint először Starbuck
saját épületeit kell megnézni, vannak-e köztük
olyanok, amelyek ételt adnak. A példában Star-
bucknak csak egyetlen épülete van, a rakpart,
ami nem ad ételt (sőt ellenkezőleg).

Mivel egyetlen épület sem felel meg az irány-
nak, a városi akcióhelyeket kell most megnézni. A 
tanya ad ételt, így hát Starbuck a tanyát fogja 
aktiválni.

Starbucknak sikerült az irányának megfelelően 
cselekednie, így a köre véget is ért.

Starbuck jelenlegi iránya az ételszerzés. Nincs olyan saját épülete, ami ételt adna, így kénytelen a város 
akcióhelyei között keresgélni. Rálel a tanyára és aktiválja azt. Ezzel a köre véget is ért.
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The Lonely Ocean - Solo Game Rules
2) Következő körében Starbuck a pénz felé veszi az irányt.

Megint követi saját parancsait. Először megnézi saját épületeteit, azután a városéit. Nincs olyan 
épülete, ami pénzt adna, és a városban sincs ilyen. Ezután az ellenfelek épületeit nézi meg, úgyhogy
ha a tiéd lenne a bank, azt aktiválná. De mivel neked sincs ilyen épületed, parancsai első sorának
nem tud megfelelni, ezért továbblép a második sorra. Nem épült még meg sem a fogadó, sem a vi-
lágítótorony, az iránya meg már amúgy is a pénz, ezért parancsai második sorával sem tud mit kez-
deni. Marad a harmadik sor, vagyis az irányváltás a fára (de ettől még kapitányjelzőjét nem rakja
át a kormánykerék másik mezőjére), és utána az erdő aktiválása.

Vadászfázis
A kapitányok mindig a számukra legértékesebb bálnalapkát veszik el, rárakva megfelelő hajójukra.

Amikor visszatér egy kapitány valamelyik hajója, nem kell részesedést fizetnie, egyszerűen kapitány-
táblája mellé rakja hajója bábuját, valamint az azzal a hajójával hazahozott bálnalapkákat.

A játék vége
A játék a szokott módon, a 12. fordulóval ér véget. Számold ki saját pontjaidat és számold ki a ka-

pitány(ok) pontjait is. Akkor győztél, ha több pontod van, mint bármelyik kapitánynak.

Épp nincs Starbuck irányá-
nak megfelelő épület, ezért
továbblép parancsai má-
sodik sorára.

 



16

Korlátozások
A játék során a kapitány beleütközhet korlátozásaiba. Saját kapitánytábláján minden kapitánynak

megtalálhatók az épületekre, bálnalapkákra vonatkozó korlátozásai. Ha egy kapitány elérte saját hatá-
rait, többé nem építkezhet; ha rakterei megteltek, nem kerülhet újabb bálnalapka hajóira. (Ha nagyobb
kívásra vágysz, amikor egy kapitány minden határát elérte, a forduló végén a fordulójelzőt ne a kö-
vetkező, hanem a 12. forduló mezőjére rakd át.)

Több kapitány
Nem csak egy kapitány ellen játszhatsz, hanem kettő vagy akár három ellen is. Az előkészületeket

aszerint végezd, hányan vagytok, a kapitányokat is beleszámolva. Több kapitánynál mindig ők jönnek
először és te kerülsz sorra utoljára. A kapitányok egymás számára normál játékosnak számítanak, de
egyenlőségnél a saját akcióhelyeiket preferálják a te épületeiddel szemben.

Sőt, ha ketten vagy hárman játszotok, kapitányokkal kiegészíthetitek a létszámotokat. Ha egy kapi-
tány van, mindig ő jön először, és ti csak utána - saját magatokon belül váltogatva a játéksorrendet. Ha
két kapitány van, először mindig ők jönnek, egymás közt váltogatva, ki jön előbb; harmadiknak az 
jön, aki felügyeli az aktuális kezdőkapitányt (pl. Starbuck, Flask, a Starbuckkal játszó játékos, a Flask-
kel játszó játékos). Ha egy kapitánynak két játékos között kell döntenie, és a parancsai nem adnak út-
mutatást, az dönt közületek, aki épp az aktuális kezdőjátékos.

Turner malma
Egyszemélyes játéknál az előkészületek során kiválogatott épületekhez a végén odarakhatod Turner 
malmát. Ez a malom az alábbiak szerint működik:
Építési költség: 1 fa és 4 étel
Akció: Megísmétli a kapitány legutolsó munkásának akcióját. A költség az eredeti akció költsége, 
plusz 1$.
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Tanya
Akció: Kapsz 2 ételt a közös készletből.
Az első munkás jutalma: 1 további étel a kész-
letből.

Kereskedőház
Akció: Eladhatsz bármennyi fát, ételt és téglát.
Minden tégláért 2$-t, minden fáért és ételért 1$-t
kapsz.
Az első munkás jutalma: A közös készletből 1$-
ral többet kapsz, mint ami járna.

Lerakat
Akció: Kapsz 1 téglát a közös készletből.
Az első munkás jutalma: 1 fa/tégla/étel a
közös készletből.

FÜGGELÉK
A várostábla akcióhelyei

Erdő
Akció: Kapsz 2 fát a közös készletből.
Az első munkás jutalma: 1 további fa a kész-
letből.

Városháza
Akció: Építs meg egy épületet, beadva a költ-
ségét a közös készletbe és lerakva az épület 
lapkáját a várostábla feléd eső sarkához.
Az első munkás jutalma: Árengedmény: 1
fa/étel/tégla. Az építkező játékos dönti el, me-
lyik erőforrásból fizet 1-gyel kevesebbet. Az 
árengedmény nem csökkenti a költség pénzré-
szét (udvarház). Nem csökkenthető a költség 
semelyik árufajtából 0 alá (azaz nem lehet az 
árengedményre alapozva erőforrást elvenni a 
közös készletből).
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2 játékosnál ajánlott épületek
Bank
Építés költsége: 4 tégla.
Akció: Kapsz 5$-t a közös készletből.

Szárazdokk
Építés költsége: 2 fa és 2 tégla.
Akció: Készíts fel és küldj ki az óceánra egy hajót; ehhez a közös
 készletbe adj be 2 fát és a normál ételköltséget. Nem 
 kapod meg sem a hajógyár, sem a kikötő bónuszát.

Világítótorony
Építés költsége: 2 fa és 2 tégla.
Akció: Egyik hajódat mozgasd 1 mezővel messzibb a vadászat-
sávon, méghozzá az ottani első helyre; az ott lévő többi hajó
megőrzi egymáshoz képest a relatív sorrendet.

Fűrészmalom
Építés költsége: 3 fa és 1 tégla.
Akció: Eladhatod bármennyi fádat, darabjáért 1$ helyett 2$-t
kapva.

Megjegyzés: Az illusztráció a Clark’s Point Light alapján 
készült. Az első világítoronyot 1797-ben emelték, majd 1804-
ben felváltották egy kőből készült toronnyal, amely (bár per-
sze átépítve) még ma is áll.

Függelék
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Függelék
2 játékosnál ajánlott épületek
Iskola
Építés költsége: 2 fa, 2 étel és 1 tégla.
Akció: Kapsz a közös készletből 2 fát és 2 ételt.

Kocsma
Építés költsége: 3 étel és 2 tégla.
Akció: Az előző vadászfázisban felhúzott lapkák közül tá-
 volíts el 1 vagy 2 üres tengeres lapát - cserében 4$,
 illetve 6$-t kapsz. Az eltávolított lapkákat rakjátok
 vissza a játék dobozába, azok végleg kikerülnek a
 játékból. A kocsma csak akkor aktiválható, ha lega-
 lább egy üres tengeres lapka fel lett csapva az előző
 vadászfázis során.

Zsírolvasztó:
Építés költsége: 3 tégla.
Akció: Ha van rajta munkásod, egy hajód legfeljebb 3 sima-
 bálnát ingyen hozhat haza.

Rakpart
Építés költsége: 3 fa és 1 tégla.
Akció: Indítsd útnak egy hajódat úgy, hogy az általád meg-
 határozott ételköltségnek csak a felét kell (felfelé
 kerekítve) megfizetned.

Megjegyzés: A zsírolvasztók nagy öntöttvas üstök voltak,
 amelyeket téglából, fából és vasból készült tűz-
 helyekre állítottak, és ezekben olvasztották ki a
 bálnaolajat. Zsírolvasztók a kikötőkben álltak,
 illetve egy idő után már magukon a megerősí-
 tett fedélzetű bálnavadászhajókon is.
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Függelék
3-4 játékos további épületei
Pékség
Építés költsége: 2 étel és 1 tégla.
Akció: Kapsz a közös készletből 4 ételt.

Téglaudvar
Építés költsége: 2 tégla.
Akció: Kapsz a közös készletből 3 téglát.

Szatócsbolt
Építés költsége: 2 fa, 2 étel és 2 tégla.
Akció: Kapsz a közös készletből 1$-t, 1 fát, 1 ételt és 1 téglát.

Kádárműhely
Építés költsége: 4 fa.
Akció: Kapsz a közös készletből annyiszor 1$-t, ahány bálna-
 lapka van az egyik hajódon.

Megjegyzés: A szatócsbolt illusztrációjának eredetije a Cor-
son-épület, amelyet több fázisban húztak fel 1878 és 1884
között. A ma is álló ház kivállóan példázza a késő 19. szá-
zadi építészetet.
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Függelék
3-4 játékos további épületei
Bíróság
Építés költsége: 5 fa és 1 tégla.
Akció: Építs meg egy épületet, a valódi költségénél 2-vel keve-
 sebb árut befizetve a közös költségbe. Ez a két áru 
 lehet ugyanolyan, de lehet különböző is.

Fogadó
Építés költsége: 2 étel és 2 tégla.
Akció: Miután már mindenki befejezte az akcióit, de még 
 mielőtt elkezdődne a mozgásfázis, munkásaidat fel-
 veheszed, majd lerakod azokat a várostábla és a ha-
 józástábla tetszőleges két akcióhelyére - de az épü-
 letlapkák akcióhelyeire nem rakhatod le munkásaidat. 
 Ha egyik munkásodat felveszed a várostábla egy ak-
 cióhelyéről, és ugyanoda vissza is rakod, az akár azzal 
 is járhat, hogy egyazon fordulóban kétszer is megka-
 pod az első oda lerakott munkásért járó jutalmat.

Vásárcsarnok
Építés költsége: 1 fa, 1 étel és 1 tégla.
Akció: Árukat adsz el, és minden árufajtánál az első eladott
 darabért dupla árat kapsz a közös készletből.

Postahivatal
Építés költsége: 2 fa és 1 tégla.
Akció: A postahivatal tulajdonosa 2$-t kap minden végfá-
 zisban. Ha lerakod munkásodat a postahivatalra, 
 megszerzed azt, és átrakod az épület lapkáját a 
 várostábla azon sarkába, ahol a te épületeid van-
 nak. A költséget csak a tényleges építésnél kell 
 megfizetni, a fenti megszerzésnél nem kell se fát,
 se téglát beadnod a közös költségbe.
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Győzelmi épületek
Irodaépület
Építés költsége: 3 fa és 2 étel.
A játék végén: 1 győzelmi pontot kapsz minden 2 simabálna-
 lapkád után.

Udvarház
Építés költsége: 4 fa és 10$.
A játék végén: Kapsz 4 győzelmi pontot.

Telekhivatal
Építés költsége: 4 fa és 4 tégla.
A játék végén: Kapsz 1 győzelmi pontot minden 2 épü-
 leted után.

Matrózok imaháza
Építés költsége: 5 fa és 5 tégla.
A játék végén: Kapsz 5 győzelmi pontot.

A Matrózok imaháza 1832-ben épült fel a new bedfordi
tengerészek részére, ma nemzeti történelmi emlékhely.
Herman Melville a Moby Dickben bálnavadászok ima-
helyeként említi meg, ahol a szószék hajóorrot imitál.

Az épület mintája a Crinnell-udvarház, amelyet 1831-ben
tervezett meg Russell Warren a képviselő Joseph Crinnell
számára. A klasszicista gránitépület jól példázza a bálna-
vadászatban meggazdagodottak jólétét. Az udvarház ma
is áll New Bedfordban, öregotthon működik benne.

Függelék
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Függelék
A hajózástábla akciói

Megjegyzések
1) Az nyilvános, hogy mennyi pénzetek, milyen áruitok vannak, milyen bálnákat fogtatok és milyeneket
 hoztatok vissza.
2) Nem rakhattok munkást olyan akcióhelyre, amelynek akcióját nem tudjátok végrehajtani. Például nem
 lehet lefoglalni a fűrészmalmot, ha nincs eladó fa, sem a rakpartot, ha nincs útnak indítható hajó.
3) Ha másik játékos épületét használjátok, még az akció végrehajtása előtt meg kell fizetnetek a bérlés
 költségét, így például a kocsma használatából szerzett pénzből nem fizethetitek meg a kocsma
 bérlését.
4) Minden munkáslerakásánál (beleértve a fogadó miatti pluszakciót is) vásárolhattok 3$-ért 2 fát vagy
 2 ételt; azonban vagy 2 fát vesztek, vagy 2 ételt, nem vehettek 1 fát és 1 ételt.
5) Csak a fogadó pluszakciója után mozgassátok a hajókat a vadászatsávon.
6) A városháza és a bíróság árcsökkenése csak az árukra (fára, téglára, ételre) vonatkozik, az építkezés-
 hez szükséges pénzt nem csökkenti (ilyen épület például az udvarház).
7) Az utolsó forduló befejeztével az összes útnak indított hajó visszatér; ezek a 12. fordulóban válasz-
 tanak maguknak utoljára a kihúzott bálnalapkákból.
8) Ha egy fordulóban több hajó is visszaérkezik, abban a sorrendben érkeznek vissza, amilyen sorrend-
 ben előtte vadászhattak (bálnalapkát választhattak).
9) A visszatérésnél bárhány bálnalapkátokat eladhatjátok. Ha eladtok (akár kényszerből) lapkákat, nem
 akadályozhatjátok meg a többieket azok megvásárlásában.

Hajógyár
Akció: Fizess 2 fát, hogy felkészítsd egy hajódat
 (lerakva játékostáblád mellől a hajógyár-
 ra). A hajó addig itt marad, amíg útnak 
 nem indítod.
Az első munkás jutalma: Csak 1 fát kell fizetned.

Kikötő
Akció: A hajógyárból egy felkészített hajódat indítsd 
 útnak, átrakva a vadászatsáv egy tetszőleges 
 mezőjére, kifizetve az adott mező ételkölt-
 ségét.
Az első munkás jutalma: 1 étellel kevesebbet fizetsz.
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Közreműködök
Tervező: Nat Levan
Illusztrátor: Nolan N. Nasser,  Jorge Ramos
Tördelő, művészeti vezető: Jennifer Closson

Köszönetnyilvánítások
Köszönöm az összes játéktesztelőnek. Köszönöm a barátaimnak, akik végigszenvedték magukat a

játék korai változatain a kedvemért: Josh és Becca Kohnnak, Eric Handlernek, Sean Harmonnak, Elton
Clarknak, Nathan Cooknak, Josh Temkinnek, Josh Millsnek, Duane Kolarnak, Dr. Wictznek, Austin
Smokowicznak és Aaron Honsowetznek. Köszönöm Uwe Rosenbergnek és Andreas Seyfarthnak az
inspiráló játékaikat.

Köszönöm feleségemnek, Anna Rutledge-nek támogatását és a feljesztéshez nyújtott segítségét. 
Köszönöm John Mollernek, Darrell Loudernek és mindenki másnak az UNPUB Networknél a támoga-
tást. Köszönöm Trevor Casterline-nak, a Sheepshead Studios tulajdonosának a csodálatos Kickstarter-
videót.

Végül köszönöm Chris Kirkmannek és a Greater Than Games egész csapatának, hogy úgy döntöt-
tek, kiadják a játékomat.

www.DiceHateMeGames.com
 www.GreaterThanGames.com

   Copyright 2016, Greater Than Games, LLC.

A törtélelmi megjegyzések Eric Jay Dolan Leviathanjából, Anthony Sammarco és Paul Buchanan New Bedfordjából, 
Daniel Ricketson 1858-as History of New Bedfordjából származnak, valamint a New Bedford Whaling Museum, a New
Bedford National Historic Park, az Encyclopedia Britannica és a Waterfront Historic Area LeaguE (WHALE) anyagából. 
New Bedfordról további információkat találni ezen a honlapon: http://www.waterfrontleague.org.
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Összefoglaló
Előkészületek (2. oldal)
2 játékosnál az épületek: Minden játékos kap:

• bank • 1 játéktáblát
• irodaépület • 2 hajót saját színében
• szárazdokk • 2 munkást saját színében
• világítótorony • 5$ összértékben pénzt, fát, téglát és

    ételt, tetszőleges kombinációban• fűrészmalom
• iskola
• matrózok imaháza
• kocsma
• zsírolvasztó
• rakpart
• az összes győzelmi épület

3-4 játékosnál minden épület kell.

Az óceánzsákba kerülő lapkák, a játékosszám függvényében:
2 játékos 3 játékos 4 játékos

simabálna 18 27 36
grönlandi bálna 10 15 20

ámbráscet 2 3 4
üres tenger 8 12 16

A forduló áttekintése (3-9. oldal)
1) Akciófázis
 Játéksorrendben. A soron lévő játékos lerakja egy munkását egy városi akcióhelyre vagy egy
 épület akcióhelyére, nyomban végrehajtva az ottani akciót. 
2) Mozgásfázis
 Miután már mindenki lerakta mindkét munkását, az óceánon lévő hajók egyet mozognak a
 sávon a visszatérési mező felé. A visszahozott bálnákért ki kell fizetni a matrózok részesede-
 sét vagy el kell adni a bálnákat.
3) Vadászfázis
 Lapkák húzása az óceánzsákból, majd a hajók lapkákat választanak maguknak. Minél mesz-
 szibb van egy hajó, annál hamarabb választ, a mezőn belül pedig az odaérkezés sorrendjében.
4) Végfázis
 Munkások visszavétele, a kezdőjátékos jelzőjének átadása, a fordulójelző mozgatása.

Játék végi értékelés (9. oldal)
Győzelmi pontok ebben a sorrendben: bálnalapkák, épületek tulajdonjoga, győzelmi épületek, 

pénz. Döntetlennél az győz, akinek több bálnalapkája van, majd az, akinek több pénze maradt az át-
váltás után; ha ez sem elég a döntéshez, közös a győzelmük.
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Terminológia

Akció: Munkás lerakása egy városi akcióhelyre vagy épületlapkára, kiváltva annak hatását.
Akcióépület: Olyan megépíthető épület, amin van akcióhely. L. a 17-21. oldalon.
Akcióhely: Munkás lerakására szolgáló rész a városban, illetve az épületlapkákon.
Áruk: Az erőforrások közül ide tartozik a fa, a tégla és az étel.
Bálnalapka: Olyan lapka, amin egy bálna (simabálna, grönlandi bálna vagy ámbráscet) látható.
Építkezés: Épületlapka lerakása a várostábla saját sarkához - az épület költségének megfizetésével.
Épületek: Az akció- és győzelmi épületek együtt.
Épületakció: Az épületlapkák akciói, a városi akciók nem számítanak ide.
Felkészítés: Hajó lerakása a hajógyárra, hogy onnét azután útnak lehessen majd indítani.
Győzelmi épületek: Olyan megépíthető épületek, amelyeken nincs akcióhely, viszont a játék végén
 győzelmi pontok járnak értük. L. a 22. oldalon.
Hajó: Hajó alakú bábu a játékos színében. Minden játékosnak két hajója van. A hajók rakterei a
 a saját játékostáblán találhatók.
Hajógyár: A hajók útra felkészítésére szolgáló rész a hajózástáblán.
Hajózástábla: Az egyik játéktábla, rajta a hajógyárral, a kikötővel, a fordulósávval és vadászat-
 sávval.
Közös készlet: Az asztal közepére kupacolt fa, tégla, étel és pénz; a játékosok innen kapnak és
 ide fizetnek be.
Mozgás: A forduló azon fázisa, amelyben a hajók mozognak a vadászatsávon.
Munkás: Emberforma bábu a játékos színében. Minden játékosnak két munkása van. A munká-
 sok akcióhelyekre lerakásával lehet akciókat végrehajtani.
Óceánzsák: A zsák, amelyből ki kell húzni a bálnalapkákat - és az üres tengeres lapkákat.
Pénz: Az egy- és ötdolláros érmék.
Saját készlet: A játékostáblák bal felső része, ahol a játékosok összegyűjtött pénzüket és áruikat
 (fa, tégla, étel) tárolják.
Tulajdonos: Az a játékos, aki megépítette az adott épületet, így az a várostábla felé néző sarkához
 lett lerakva.
Útnak indítás: Hajó kimozgatása a hajógyárról a vadászatsávra, megfizetve a sáv adott mezőjéhez
 tartozó ételköltséget.
Vadászat: A forduló azon fázisa, amelyben lapkákat kell húzni az óceánzsákból, majd a játékosok 
 választanak hajóiknak a kihúzott bálnalapkák közül.
Vadászatsáv: A hajók mozgása és a vadászati sorrend számon tartására szolgáló rész.
Városi épületek: A várostáblán és a hajózástáblán található akcióhelyek.
Várostábla: Az egyik játéktábla, rajta a tanyával, az erdővel, a kereskedőházzal, a lerakattal és a
 városházával. L. a 3. és a 17. oldalon.
Visszatérés: Másnéven hazatérés. A hajó visszavétele a hajózásástbála vadászatsávjáról, a rajta lévő 
 bálnalapkák eladása, illetve megtartása - utóbbi esetben a matrózok részének megfizetésé-
 vel. L. a 6. oldalon.
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