
Дослідник, капітан, мер, торговець, поселенець, виробник чи архітектор?
Яку роль ти відіграватимеш у новому світі?

Заволодієш найбагатшими плантаціями? Зведеш найвидатніші споруди?
У тебе єдина мета: стати найуспішнішим і найшанованішим з усіх!

I в цьому тобі допоможуть виграшні очки!

МММЕЕЕТТТААА   ГГГРРРИИИ

Гра скаладається із певної кількості кіл. У кожному колі гравець обирає
одну із семи доступних ролей і пропонує іншим гравцям за
годинниковою стрілкою дію, що асоціюється з його роллю. Приміром,
у випадку поселенця гравці можуть розмістити нові плантації, на яких
за допомогою виробника гравці виготовляють товари. Далі гравці через
торговця продають ці товари у торговельний дім і за допомогою капітана
відправляють їх до Старого Світу. Заробивши при цьому певні кошти,
гравці можуть зводити в місті нові споруди (для цього їм знадобиться
архітектор). І так далі. Гравець, що був здатен якнайкраще використати
потрібні ролі, а також дії та спеціальні привілеї, що асоціюються з ними,
стане найуспішнішим та найшанованішим і виграє гру.

ВВВМММІІІСССТТТ   КККОООРРРОООБББКККИИИ

555 пппееерррсссооонннаааллльььннниииххх   пппоооллліііввв у кожного по 12 клітинок на острові та 
12 клітинок у місті, а також список ролей

111 кккаааррртттааа   гггууубббееерррнннааатттооорррааа позначає гравця, який ходить першим
888 кккааарррттт   рррооолллеееййй поселенець, мер, архітектор, виробник, 

торговець, капітан, 2 дослідники
111 гггррраааллльььнннеее   пппооолллеее для зберігання будівель та грошей

444999 бббууудддііівввееелллььь 5 великих фіолетових будівель (на 2 клітинки),
2 х 12 малих фіолетових будівель,
20 різнокольорових виробничих будівель

555444 дддуууббблллоооннниии 46 х 1 та 8 х 5
555888 ппплллииитттоооккк   ппплллааанннтттаааццціііййй 8 каменярень і 50 плантацій       

111 кккооорррааабббееелллььь   кккооолллоооннніііссстттіііввв для новоприбулих колоністів
111000000 кккооолллоооннніііссстттіііввв круглі коричневі маркери

111 тттоооррргггооовввеееллльььннниииййй   дддіііммм для продажу товарів

555000 тттоооввваааррріііввв 9 кави (темнокоричневі) і тютюну (світло-
коричневі), 10 кукурудзи (жовті), 11 цукру 
(білі) та індиго (сині) у вигляді бочок

555 вввааанннтттааажжжннниииххх   сссууудддеееннн для відправлення товарів до Старого світу
555000 жжжееетттоооннніііввв   ВВВООО восьмикутні жетони: 32 х 1 та 18 х 5

Андреас Сіфарт

МЕТА ГРИ

Гравці ходять коло за 
колом, виступаючи у 
різних ролях, та ініціюють 
відповідні процеси.

Гравці розміщують 
плантацї та будують 
будівлі, виготовляють 
товари та продають або 
відправляють їх на 
кораблях.

Виграє гравець, що 
набрав найбільше очок!

Текст на полях узагальнює правила гри, а також надає інформацію про особливі випадки, які можуть трапитись.
Рекомендуємо спочатку прочитати основні правила перед тим, як читати примітки на полях.
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• всі 8 каменярень (обличчям догори)
• всі плитки плантацій, що залишились

(перетасовані і розбиті на 5 закритих колод)
• 4, 5 або 6 плантацій (на одну більше за число гравців)
беруться із закритої колоди і викладаються відкрито
біля колоди каменярень.

• Жетони виграшних очок (на 2-х купках):       
- коли грають втрьох: сумарно 75 очок
- коли грають вчотирьох: сумарно 100 очок
- коли грають вп’ятьох: сумарно 122 очок

• карти ролей
- коли грають втрьох: всі окрім   
обох дослідників (= 6 карт)           
- коли грають вчотирьох: всі окрім 
одного дослідника (= 7 карт)        
- коли грають вп’ятьох: усі 8 карт
• три вантажні судна
- коли грають втрьох: судна        
на 4, 5 і 6 місць                                  
- коли грають вчотирьох: 
судна  на 5, 6 і 7 місць                              
- коли грають вп’ятьох: судна    
на 6, 7 і 8 місць                                  
• всі товари
(на 5-х купках)                              
• торговельний дім                     
• корабель з колоністами
разом з 3, 4 або 5 колоністами 
(як кількість гравців)

• колоністи (загальний резерв)        
- гра втрьох: 55 колоністів                 
- гра вчотирьох: 75 колоністів           
- гра вп’ятьох: 95 колоністів

Невикористаний матеріал
повертається в коробку.

ПРИГОТУВАННЯ

Покладіть гральне поле в центрі столу. Розмістіть всі будівлі на відповідних місцях поля (див. нижче).
Згрупуйте дублони за вартістю та розташуйте їх у банку (див. нижче).

Кожен гравець отримує:
• персональне поле (викладається перед ним на столі)
• певну суму грошей:

- коли грають втрьох: 2 дублони
- коли грають вчотирьох: 3 дублони
- коли грають вп’ятьох: 4 дублони
Гравці зберігають гроші на розі вітрів на своєму полі таким чином, щоб усі бачили, яка сума грошей
у кожного на руках.

• 1 плитку плантації. Спочатку гравці обирають того, хто ходить першим (довільним чином). Цей 
гравець бере карту губернатора і синю плитку індиго (яку він викладає на одну із 12-ти клітинок 
острова). Наступні гравці за годинниковою стрілкою беруть:
- коли грають втрьох: 2-й гравець: індиго / 3-й гравець: кукурудзу
- коли грають вчотирьох: 2-й гравець: індиго / 3-й та 4-й гравці: кукурудзу
- коли грають вп’ятьох: 2-й та 3-й гравці: індиго / 4-й та 5-й гравці: кукурудзу

Розмістіть решту грального матеріалу, як показано внизу на ілюстрації.
(примітка: ілюстрація наведена для гри на 4-х осіб)



ПРОЦЕС ГРИ

Губернатор починає гру     
і вибирає роль; всі гравці 
виконують відповідні дії
за годинниковою стрілкою.

Далі наступний гравець 
вибирає роль і всі гравці 
знову виконують 
відповідні дії.

У кінці кола покладіть по 
1 дублону на кожну 
невикористану роль.

Карта губернатора 
переходить до наступного 
гравця ліворуч і гра триває 
далі.

РОЛІ
- кожен гравець має 

право виконати дію, 
що асоціюється з 
певною роллю
(виняток: дослідник)

- привілей ролі 
використовує лише 
гравець, що обрав цю 
роль

дія:
всі гравці 
викладають 
плантації
привілей:
поселенець 
може викласти 
каменярню 
замість 
плантації

У кінці стають 
доступними нові плитки 
плантацій.
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ПРОЦЕС ГРИ

Гра триває певну кількість кіл (близько 15). Кожне коло проходить
аналогічним чином. Починає гру гравець із картою губернатора. Він 
бере одну з карт ролей, викладає її обличчям догори біля свого поля і 
виконує дію, яка асоціюється із даною роллю. Далі сусід зліва виконує 
цю ж дію, і так решта гравців за годинниковою стрілкою, поки всі не 
походять по разу. Далі вступає в гру гравець зліва від губернатора: він 
вибирає одну з ролей, що залишились, кладе її обличчям догори біля свого 
поля і виконує дію своєї ролі. Далі сусід зліва виконує цю ж дію, і так 
решта гравців за годинниковою стрілкою, поки всі не походять по разу. 
Далі сусід зліва вибирає собі роль, і так решта гравців за годинниковою 
стрілкою, поки всі не виберуть свою роль і всі не виконають відповідні дії. 
Далі на кожну з трьох карток ролей, які нікому не прийшлись до душі, 
кладеться по одному дублону. Використані карти ролей повертаються 
на початкове місце. На наступне коло гравець зліва від губернатора бере 
карту губернатора собі. Він починає коло і гра продовжується за тим 
самим алгоритмом.

Ролі
Кожна роль надає свій особливий привілей гравцеві, який її обрав. 
Крім цього кожен гравець (за годинниковою стрілкою) може виконати 
особливу дію, починаючи з гравця, що вибирав роль (виняток: роль 
дослідника).                                                                                             
Загальні правила щодо будь-якої із ролей:                                                                                
- Якщо карта ролі містить певну кількість дублонів, гравець, що взяв її, 
отримує зазначене число дублонів додатково до привілею та 
спеціальної дії цієї ролі.                                                                                                                             
- Дія, що асоціюється з роллю, спочатку виконується власником, а потім 
вже рештою гравців за годинниковою стрілкою.                                                             
- Гравець завжди повинен вибрати свою роль, проте може відмовитись 
від її дії чи привілею. Решта гравців виконують свої дії незалежно від 
вибору власника ролі.                                                                                                                
- Дія ролі не є обов’язковою для виконання (виняток: роль капітана). 
Гравець сам обирає, потрібна йому дана дія зараз чи ні.                                                      
- Карта ролі не передається іншим гравцям і зберігається відкритою 
біля власника до кінця кола.

Поселенець (гравці розміщують нові плантації)
Гравець, який обрав для себе цю роль, може взяти плитку каменярні як
свій привілей або одну з відкритих плиток плантацій і викласти її на
одну із вільних клітинок на своєму острові. Після цього кожен гравець
за годинниковою стрілкою може взяти одну з відкритих плиток
плантацій (але не каменярню! виняток: конструкторське бюро)
викласти її на одну із вільних клітинок на своєму острові.                                               
Наостанок поселенець забирає невикористані плитки плантацій обличчям 
догори у відбій і тягне нові плитки із закритої колоди, розміщуючи їх
відкрито біля колоди каменярень. Він розміщує плиток на одну більше, 
ніж кількість гравців.

Уточнення:
- Пам’ятай про особливі функції гасієнди, конструкторського бюро та госпісу.
- Якщо плиток плантацій у закритій колоді недостатньо, гравець спочатку
відкриває їх. Він тасує плитки з відбою і формує з неї нову закриту колоду
плантацій. Із неї він дотягує і відкриває необхідні плитки. Якщо плиток все
одно не вистачає, гравцям прийдеться обходитись без них.

- Не має значення, де саме в себе на полі гравець розташовує плитки
плантацій. Пізніше забрати їх з персонального поля не можна.
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дія:
гравці 
розміщують 
колоністів      
привілей:
мер може взяти 
додаткового 
колоніста

приклад для 4-х:
мер

2-й гравець
3-й гравець

4-й гравець 
мер

2-й гравець

Мер отримав трьох
колоністів, 2-й гравець - 
двох, 3-й та 4-й гравці -      
по одному.

Кожен може розмістити 
всіх колоністів на вільних 
кругах.

У кінці мер заповнює 
корабель новими 
колоністами.

дія:
гравці зводять 
будівлі        
привілей:
архітектор 
будує свою 
споруду 
дешевше на 1 
дублон

- Якщо гравець заповнив усі свої 12 клітинок на острові, він до кінця гри 
втрачає можливість викладати плантації при розіграші ролі поселенця.

- Якщо закінчились каменярні в колоді, поселенець не може використати 
свій привілей, а також власник конструкторського бюро не може виконати 
свою спеціальну функцію.

Мер (прибувають нові колоністи)
Плитки плантацій, каменярень чи будівель містять від 1 до 3 кругів. 
Гравець може розмістити одного колоніста на кожен такий круг на
своєму полі. Якщо на плитці є хоча б 1 колоніст, вона вважається 
зайнятою. Лише зайняті плитки виконують своє призначення; незайняті 
не роблять нічого!

Гравець, що обрав цю роль, бере 1 колоніста із резерву (не з корабля!) як 
привілей ролі. Далі гравці по черзі отрмують по 1 колоністу з корабля 
за раз, починаючи з мера. Гравці беруть колоністів за годинниковою 
стрілкою, поки їх корабель не стане порожнім.

Тепер новоприбулих колоністів, а також тих, що були 
отримані протягом попередніх ходів, можна розмістити на 
порожніх кругах плиток на персональному полі. Тому гравець 
може переміщати колоністів, які були раніше розміщені на 
плитках чи у місті Сан Хуан на попередніх колах. Якщо всіх 
колоністів розмістити неможливо, їх можна залишити в запасі 
в Сан Хуані. Там вони зберігаються до наступного розіграшу 
ролі мера.

Як останній обов’язок мер розміщує нових колоністів на кораблі для 
майбутніх ходів. За кожен порожній круг на будівлях всіх гравців 
(плантації та каменярні до уваги не беруться!), мер бере одного 
колоніста з резерву і переносить його на корабель. При цьому він має 
перенести їх мінімум стільки, скільки є гравців у грі.

Уточнення:
- Зазвичай гравці викладають/переміщують колоністів водночас. Проте,
якщо гравці відчувають, що на їхні рішення можуть вплинути рішення інших
гравців, тоді вони ходять у наступному порядку: першим ходить мер, далі всі
за годинниковою стрілкою.
- Якщо мер забув (а йому можна нагадати про це) заповнити корабель
новими колоністами, гравці пізніше самі викладають на нього мінімальне
число (число гравців) колоністів.
- Якщо закінчились колоністи в резерві, мер не використовує свій привілей і,
звичайно, корабель колоністів залишається порожнім.
- Жоден з гравців не має права відправляти колоністів в Сан Хуан, якщо в нього
ще є в наявності порожні круги на плитках. Усі вони повинні бути зайнятими
по можливості і це дозволяється лише під час розіграшу ролі мера.

Архітектор (зводяться будівлі)
Гравець, що обрав цю роль, може негайно побудувати
1  будівлю за пільговою ціною (на 1 дублон дешевше) як
свій привілей. Він сплачує цю суму в банк, бере будівлю з
резерву і викладає її на порожню клітинку в місті на
персональному полі. Якщо будується велика споруда, гравцеві
потрібно дві суміжні незайняті клітинки. Далі решта гравців
за годинниковою стрілкою можуть аналогічним чином 
зводити свої споруди (за звичайною ціною).
Уточнення:
Гравці мають можливість побудувати лише 1 будівлю за коло.

За детальнішою інформацією щодо конкретних будівель, див. ст. 8.

ціна
            очки

назва

1

2

3

4
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Каменярня
Кожна каменярня у володінні гравця може знизити вартість зведення 
споруди на 1 дублон. Обмеження щодо цього здешевлення зазначене
на гральному полі: коли будують будівлі з першої колонки, 
максимальне здешевлення рівне 1 дублону (1 зайнята каменярня), із 
другої колонки - 2 дублони (2 зайняті каменярні), із третьої колонки - 
3 дублони (3 зайняті каменярні) і з четвертої колонки - 4 дублони        
(4 зайняті каменярні). Здешевлення будівництва відноситься і до 
привілею аріхтектора зводити споруди на 1 дублон дешевше, проте 
воно не може бути нижчим за 0 дублонів. Гравець із 3-ма зайнятими 
каменярнями сплачує наступні суми: конструкторське бюро: 1 дублон; 
офіс: 3 дублони; порт: 5 дублонів; мерія: 7 дублонів.

Уточнення:                                                                                                             
- Пам’ятай про спеціальну функцію університету. 
- Якщо архітектор нічого не будує, він не отримує 1 дублон як привілей!          
- Максимально  можливе  число  зведених  будівель - 12 (стільки, скільки 
клітинок у місті).

Виробник (продукуються товари)
Гравець, що грає цю роль, отримує з резерву товарів відповідно до його
виробничих можливостей і викладає їх на розі вітрів персонального поля. 
Таким чином на розі вітрів знаходяться гроші та товари гравця. Далі решта 
гравців отримують із резерву товарів відповідно до своїх можливостей (за
годинниковою стрілкою від гравця в ролі виробника).
Детальніше про виробничі можливості див. розділ “Виробничі будівлі”. 
Наостанок виробник бере з резерву 1 додатковий товар (з тих, що він 
здатен продукувати).

Уточнення:
- Пам’ятай про особливу функцію фабрики.
- Якщо товар, який продукує гравець, вичерпався в резерві, то гравець не 
отримує нічого.
- Якщо виробник не виготовляє жодного товару, він не отримує додаткову 
одиницю товару як привілей.

Торговець (продаються товари)
Гравець,  що грає цю роль,  може  негайно продати один вид
товару торговельному дому. Він розміщує проданий товар на
вільне місце останнього і отримує з банку суму грошей
відповідно до вартості проданого товару (від 0 до 4 дублонів)
плюс 1 дублон як привілей. Далі за годинниковою стрілкою
від  торговця  кожен  інший гравець може продати один вид
товару за ціною, вказаною на товарі, якщо торговий дім має
вільні місця. Торгівля завершується, якщо всі гравці продали
по одному товару або торговельний дім заповнений повністю.                                                                      

Торгівля регулюється наступними правилами:                                                      - 
- Торговельний дім має всього 4 місця для товарів. Якщо всі місця 
заповнюються, продаж товарів припиняється.                       
- Торговельний дім купує тільки різний товар (виняток: офіс).

Насамкінець торговець звільняє торговельний дім від товарів, якщо він
заповнений повністю, перекладаючи товари у загальний резерв. Якщо в
торговельному домі менше, ніж 4 товари, вони залишаються на місці.

Уточнення:
- Пам’ятай про особливі функції малого та великого ринків, а також офісу.
- Якщо торговець нічого не продав, додатковий дублон йому не нараховується.
- Гравець може продавати кукурудзу, хоча він нічого і не отримає за неї.
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Вартість будівель можна 
зменшувати за допомогою 
зайнятих каменярень.

дія:
гравці з резерву 
отримують 
товари
привілей:
виробник 
отримує 
додатковий товар

Примітка: виробник - 
найризикованіша роль у грі.
Потрібно уважно слідкувати, щоб 
не допомогти іншим більше, ніж 
самому собі!

дія:
гравці продають 
товар одного 
виду у торг. дім
привілей:
торговець отримує 
додатковий 
дублон, якщо 
продає

Торговельний дім купує 
лише різні товари
(виняток: офіс).

У кінці торговець очищує 
торговельний дім, якщо 
він заповнений повністю.



Капітан (товари відправляються до Старого світу)
Капітан відповідальний за відправку товарів до Старого світу. Це означає, 
що капітан першим завантажує товари на судна. Далі вантажать товар 
решта гравців за годинниковою стрілкою від капітана.
Уточнення: коли розіграється роль капітана, кожен може завантажити свої
товари на судно кілька раз. Коли настає хід гравця завантажувати товари, він
мусить це зробити, якщо є можливість. Проте за один раз можна завантажити
лише один вид товару (який саме - гравець вирішує самостійно).

Гра продовжується за годинниковою стрілкою, поки хоча б один гравець 
має товар на продаж.

Завантаження та відправка товарів                                                    
При відправці гравці дотримуються наступних правил:                            
- Кожне вантажне судно може перевозити лише один вид товару.        
- Гравець не може вантажити на судно товар, якщо товар цього ж 
виду вже почав вантажитись на інше судно.                                             
- Забороняється вантажити товар на заповнене судно.                            
- Під час свого ходу гравець мусить вантажити товар, якщо є 
можливість. Проте лише одного виду на один корабель за хід.               
- Коли гравець вантажить на судно товар певного виду, він повинен 
завантажити максимально можливу кількість цього товару. Він не 
може залишити в себе товар цього виду, якщо є ще місце на 
відповідному кораблі. Якщо у гравця є товар, який можна 
завантажити на кілька порожніх суден, він мусить вибрати те судно, 
яке може прийняти найбільшу кількість товару.                                     
- Якщо у гравця є кілька видів товару на відправлення, він самостійно 
обирає, який саме відправляти зараз. Йому необов’язково вибирати 
товар, який дозволить завантажити більше місця на судні.

Виграшні очки
За кожну одиницю товару (кожну бочку з товаром, а не його вид), 
відправлену гравцем, останній заробляє 1 ВО у вигляді 1 жетона ВО. 
При завантаженні кораблів всі види товарів мають однакову вагу: 1 ВО за 
бочку! Значення товарів на етапі торговця до уваги не беруться. При 
завантаженні свого першого товару, капітан отримує як привілей 1 додаткове 
ВО. Більше на цьому етапі він не отримує жодних додаткових ВО. На 
відміну від грошей та товарів, гравці зберігають свої ВО в таємниці від 
решти. Гравці кладуть свої жетони ВО на розу вітрів обличчям донизу. 
Час від часу гравці конвертують 5 жетонів ВО зі значенням 1 ВО в 
один жетон зі значенням 5 ВО.

Зберігання товарів
Коли вже немає місця на жодному із суден, гравці залишають свої товари 
на розі вітрів. Зберігати на розі вітрів можна лише 1 товар (1 бочку). Для 
решти невідправлених товарів потрібно знайти місце на складах (малих 
чи великих). Якщо вільного місця на складі бракує, невідправлені товари 
переміщуються у резерв (див. “малий склад”).

Насамкінець капітан розвантажує всі заповнені судна, переміщуючи 
товари в резерв. Не повністю заповнені та порожні судна залишаються, як 
є, до наступного розіграшу ролі капітана. Це ускладнить відправку 
товарів наступного разу, оскільки певна кількість товару вже є на 
кораблях і відповідно є менше доступного місця на них.

Уточнення:
- Пам’ятай про особливі функції складів, портів та причалів.
- Якщо гравець не в змозі залишити всі свої товари на зберігання, він сам 
вибирає, які саме товари віддати в резерв.
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дія:
гравці повинні 
завантажити 
свій товар на 
судна      
привілей:
капітан отримує 
додаткове ВО

Кожне вантажне судно 
може перевозити товари 
лише одного унікального 
виду.

Коли весь можливий 
товар відвантажено, 
розіграш ролі капітана 
завершується і останній 
очищує заповнені судна.

Зберігання товарів!
Гравець може зберігати 
лише 1 товар (виняток:
склади).

приклад розіграшу ролі капітана
(для 4-х гравців):
Анна - капітан і починає. У неї 2 кукурудзи

та 6 цукру. Судна на 5 та на 7 місць вільні,

на 6-місному - 3 кукурудзи. Анна мусить

відвантажити або 2 кукурудзи або 6 цукру.

Вона обирає цукор і кладе 6 бочок на 7-

місний корабель (5-місний не підходить, бо

не дозволяє прийняти весь цукор). Це дає їй

7 ВО (6 + 1 як привілей).

Костя наступний. У нього 2 цукру та 3  

тютюну. Він обирає цукор і кладе 1 бочку 

на 7-місне судно, заповнюючи його вщент. 

Проте він може покласти 3 тютюну на 

порожній 5-місний корабель, та він 

надіється його продати. Він отримує 1 ВО.

Світлана наступна. У неї 2 кукурудзи та 1 

тютюн. Вона кладе 1 тютюн на 

вільний 5-місний корабель і отримує 1 ВО.

Тепер Давид ходить. У нього 1 кукурудза 

та 5 індиго. Він повинен покласти кукурудзу 

на 6-місне судно, оскільки для індиго немає 

кораблів, і отримує 1 ВО. Тепер знову черга 

Анни. Вона мусить покласти свої 2 

кукурудзи на 6-місне судно. Це приносить їй 

2 ВО.

Костя змушений викласти свої 3 бочки 

тютюну на 5-місне судно. Він отримує 3 

ВО.

У Світлани та Давида ще є товар, але 

немає доступного для завантаження 

місця. У Анни та Кості товар закінчився. 

Завантаження товару припиняється.
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Після цього Світлана та Давид мають 

покласти товар на зберігання. Оскільки 

обоє вони мають більше одного товару, вони 

повинні розмістити решту на складах або 

повернути в резерв. Врешті-решт Анна

звільняє 6-місне та 7-місне судна. 4 бочки 

тютюну залишаються на 5-місному судні.

дія:
немає!
привілей:
дослідник 
отримує 1 
дублон з банку

Кінець кола:
Покладіть по 1 дублону 
на кожну незадіяну роль.

Поверніть всі карти ролей 
на початкове місце.

Карта губернатора 
передається наступному за 
годинниковою стрілкою 
гравцеві, який починає 
наступне коло…

КІНЕЦЬ ГРИ

Гра завершується, якщо
- бракує колоністів, щоб 
заповнити корабель
- хоча б один гравець 
забудував місто повністю
- вичерпались жетони ВО

Всі гравці сумують:
- значення жетонів ВО +
- очки за будівлі +
- додаткові очки за великі 
будівлі (зайняті!)

Виграє гравець із 
найбільшою сумою очок!

- Капітан отримує привілейоване ВО незалежно від кількості завантаженого 
ним товару. Проте він не отримає його, якщо не завантажить жодної 
бочки.

- Гравці турбуються про зберігання товарів лише в кінці розіграшу ролі 
капітана. Товар, отриманий до цього на попередніх колах, залишається на 
розі вітрів у необмеженій кількості до розіграшу ролі капітана.

Дослідники

Гравець, що обрав цю роль, не надає можливості гравцям виконувати 
будь-які дії, але як привілей заробляє 1 дублон з банку.

Нове коло...
Після того, як останній гравець розіграв свою роль і всі виконали необхідні 
дії, коло добігає кінця. Губернатор бере 3 дублони з банку  і викладає 
їх по одному на кожну з карток ролей, які залишились незадіяними. 
Дублони викладають незалежно від того, чи на картах вже є гроші. 
Карти ролей з більшою кількістю грошей будуть привабливішими для 
гравців, оскільки вони їх отримають в додаток до привілею цієї ролі. 
Приміром, обираючи карту дослідника, на якій стоять 2 дублони, 
гравець отримає в сумі 3 дублони на початку ходу. Нарешті гравці 
повертають карти своїх ролей на початкове місце і губернатор передає 
свою карту наступному гравцеві зліва. Новий губернатор починає гру 
з того, що обирає для себе карту ролі.

КІНЕЦЬ ГРИ

Гра завершується в кінці кола, на якому справджується одна з
наступних умов:
- на кінець розіграшу ролі мера бракує достатньої кількості колоністів, 
щоби заповнити їх корабель згідно правил гри;
- під час розіграшу ролі архітектора, принаймні один гравець забудував 
12-у клітинку свого міста;
- під час розіграшу ролі капітана було взято останній жетон ВО.
Коли жетони ВО вичерпались, гравці, що отримують ВО після цього, 
записують їх на аркуші паперу.

Тепер виграшні очки сумують на папері. Кожен гравець додає:
- значення своїх жетонів ВО (включно із записаними додатково) +        
- значення ВО будівель (червоно-коричневе число зверху справа) +
- додаткові ВО за зайняті великі будівлі
Уточнення: будівля додає очок, навіть якщо вона не зайнята. Тому, приміром, 
п’ять великих будівель приносять 4 ВО кожна, якщо вона не зайнята.

П’ять великих будівель приносять додаткове ВО тільки, якщо вони 
зайняті!

Перемагає гравець з найбільшою загальною сумою очок! Якщо 
трапилась нічия по очках, перемога дістається тому, хто має в сумі 
більше дублонів та товарів разом (1 товар = 1 дублон).
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БУДІВЛІ

Гравець може 
побудувати певну 
будівлю лише раз.

Лише зайняті 
будівлі приносять 
користь.

Виробничі будівлі

Для кукурудзи не існує 
засобів виробництва!

Круги на виробничих 
спорудах визначають 
максимально допустиму 
кількість товару, що можна 
виготовити на ній.

БУДІВЛІ

Загальні правила:
- Кожну з будівель гравець може збудувати лише раз.
- Коли будівля містить хоча б 1 колоніста, вона вважається зайнятою. 

Тільки зайняті споруди можуть бути використані (виняток: очки).
- Не має значення, де саме у місті зводиться будівля. Вона зводиться на 

вільному місці. Велика споруда вимагає 2 вільні суміжні клітинки. 
Будівлі можна переміщати на інше місце для звільнення простору для 
великої будівлі. Проте аналогічно до плантацій та каменярень гравець 
не має права зносити існуючі споруди (з метою розчищення простору 
чи для продовження тривалості гри).

- Червоно-коричневе число зверху справа на плитці споруди визначає 
кількість ВО, яку вона (зайнята чи ні) приносить у кінці гри.

- Число у першому крузі вказує ціну будівлі. Відколи будівля зведена, 
її ціна не відіграє жодної ролі у грі.

Виробничі споруди (сині, білі, світло- і темнокоричневі)
Разом із плантаціями виробничі споруди необхідні для продукування 
певних товарів:
- На заводах з переробки індиго виготовляють барвник “індиго” (сині 
товарні бочки).
- На цукрових заводах цукрову тростину переробляють в цукор (білі 
товарні бочки).

- На тютюнових складах подрібнюють листя тютюну (світлокоричневі 
товарні бочки).

- На заводах з обсмаження та упакування кави кавові боби перетворюють 
на каву (темнокоричневі товарні бочки).
- Уточнення: для кукурудзи не існує виробничих потужностей. Кукурудза

(жовті товарні бочки) постачається з плантацій без подальшої обробки.
Це означає, що на етапі виробника зайняті плантації виготовляють
кукурудзу напряму.

Кількість кругів на плитці будівлі означає максимальну кількість
товару, що його вона може виготовити, за умови що вони зайняті
колоністами. Звичайно гравець повинен мати достатньо зайнятих
плантацій, що продукують сировину, необхідну для продукування
товарів виробничими будівлями.

приклад
гравець продукує 
наступні товари:

2 бочки           
кукурудзи (оскільки третя 
плантація не зайнята)

1 бочка тютюну
(оскільки другий склад 
тютюну не зайнятий)

3 бочки цукру
(оскільки четверта 
плантація не зайнята)
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Фіолетові будівлі
- мають особливі функції, 
що змінюють базові
правила гри
- необов’язкові для 
використання

Уточнення:
- Сировина, яка використовуюється на виробництві не присутня в грі.               
У прикладі на ст. 8 гравці отримують лише кінцевий продукт виробництва.
Незадіяні колоністи(як-от колоніст на другій тютюновій плантації і 
четвертий на цукровому заводі) не продукують нічого!
- Як описано в правилах про роль виробника, коли гравець виготовляє товар
і такого товару немає в резерві, він залишається ні з чим.

Фіолетові будівлі
Існує 17 різних фіолетових будівель: 12 малих (по дві кожної) і 5 
великих (по одній кожної).
Спеціальні властивості фіолетових будівель дозволяють розширити 
можливості гравця відносно базових правил. Приміром, власник зайнятого 
офісу може продавати товари, які вже є у торговельному домі. Гравець 
не зобов’язаний користатись з особливої функції фіолетової будівлі, 
якщо він цього не бажає (важливо для пристані, див. нижче).

Малий ринок (Small market)
Якщо власник зайнятого малого ринку продає товар при розіграші 
ролі торговця, він отримує за це додатковий дублон.
Приклад: Оля продає кукурудзу і отримує 1 дублон.

Гасієнда (Hacienda)
Під час розіграшу ролі поселенця власник зайнятої гасієнди перед тим,
як взяти плитку плантації, може взяти додаткову плантацію з будь-
якої закритої колоди (верхню) і розмістити її на вільну клітинку свого
острова. Далі він може продовжити свій хід згідно загальних правил.
Уточнення: якщо гравець взяв закриту плитку плантації, він повинен 
негайно розташувати її на острові. Відкинути її не можна. Якщо у гравця 
ще є зайняте конструкторське бюро, він може взяти каменярню замість 
цієї плантації. Якщо у поселенця є гасієнда, він може взяти тільки одну 
каменярню.

Конструкторське бюро (Construction hut)
На етапі поселенця власник зайнятого конструкторського бюро може  
замість однієї із відкритих плантацій виклаcти на острів каменярню.
Уточнення: якщо в поселенця є конструкторське бюро, він може взяти 
лише одну каменярню.

Малий склад (Small warehouse)
Як описано вище, гравці повинні десь зберігати свій невідвантажений 
товар в кінці етапу капітана. Якщо у гравця немає достатньо місця під 
зберігання товару, він повинен повернути товар до резерву.
Власник малого складу може зберігати (додатково до однієї бочки
товару на розі вітрів) всі бочки одного виду товару на його вибір. 
Склад захищає гравця від втрати його товару. Проте не дозволяє йому 
не завантажувати його на вантажні судна.
Уточнення: вибрані товари не зберігаються на складі фізично, а залишаються 
на розі вітрів.

Госпіс (Hospice)
Під час розіграшу ролі поселенця, коли власник зайнятого госпісу 
викладає плитку каменярні чи плантації на острів, він може взяти 
одного колоніста з резерву і розмістити його на цій плитці.        
Уточнення: якщо у гравця є також зайнята гасієнда і він тягне додаткову
плантацію або каменярню, він не отримає колоніста за цю додаткову
плитку. Якщо в резерві немає доступних колоністів, їх можна взяти з
корабля колоністів. Якщо і там їх немає, тоді гравець залишається ні з
чим.
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Офіс (Office)
Коли власник зайнятого офісу продає товар торговельному дому при 
розіграші ролі торговця, цей товар не повинен бути відмінним до тих, 
що вже є в домі. Якщо торговельний дім заповнений повнстю, гравець 
не може продавати туди свій товар!
Приклад: у торговельному домі вже є тютюн. У Андрія є зайнятий офіс, 
тому він під час свого ходу продає свій тютюн. Світлана теж має офіс.  Під 
час її ходу цей офіс є зайнятим, тому вона теж продає свій тютюн 
торговельному домові.

Великий ринок (Large market)
Коли власник зайнятого великого ринку продає свій товар при 
розіграші ролі торговця, він отримує 2 додаткові дублони.                                        
Уточнення: якщо гравець має у власності і малий, і великий ринки, він 
отримує 3 додаткові дублони, якщо продає товар торговельному дому.

Великий склад (Large warehouse)
Власник зайнятого великого складу може зберігати в кінці етапу капітана 
(в додаток до однієї бочки на розі вітрів), всі бочки двох видів товару.
Уточнення: якщо гравець володіє і малим, і великим складом, він може 
зберігати в них будь-які 3 види свого товару.

Фабрика (Factory)
Якщо при розіграші ролі виробника власник зайнятої фабрики продукує 
товари більш, ніж одного виду, він отримує гроші з банку: 1 дублон, якщо 
він виготовляє 2 види товару, 2 дублони за 3 види товару, 3 дублони за 
4 види товару і 5 дублонів за всі 5 видів товару. Кількість бочок товару 
до уваги не береться.
Приклад: У Давида одна зайнята фабрика, 3 зайняті кукурудзяні плантації, 
3 зайняті цукрові плантації, 1 зайнята тютюнова плантація та відповідні 
виробничі споруди з необхідною кількістю колоністів. Він виробляє лише 2 
бочки цукру та 1 бочку тютюну, оскільки в резерві немає більше кукурудзи і 
лише 2 маркери цукру. Він заробляє 1 дублон з банку за продукування 2-х 
видів товару.

Університет (University)
Коли розігрується роль архітектора і власник зайнятого університету 
зводить будівлю у своєму місті, він має змогу взяти 1 колоніста з резерву 
і розмістити його на на ній.
Уточнення: якщо він будує виробничу будівлю з кількома кругами на ній, він 
отримує лише одного колоніста. Якщо в резерві їх не залишилось, він може 
забрати його з корабля. Якщо і на кораблі їх немає, гравець не отримує нічого.

Порт (Harbor)
Щоразу під час розіграшу ролі капітана, коли власник зайнятого порту 
завантажує товари на судно, він отримує додаткове ВО.                         
Приклад: власник зайнятого порту (і зайнятої пристані) може завантажити 
лише 3 із 5-ти бочок тютюну на судно з тютюном, оскільки ці 3 бочки 
заповнять його: він набирає 3+1 ВО. Під час свого наступного ходу він 
закидає 2 бочки цукру на відповідний корабель і цим заробляє ще 2+1 ВО.
Далі він використовує свою пристань для відвантаження останніх 2 бочок 
тютюну: це дає йому 2+1 ВО. Таким чином на етапі капітана він набрав 3
додаткових ВО завдяки порту (і 2 ВО принесла пристань).

Пристань (Wharf)
Щоразу під час розіграшу ролі капітана, коли власник зайнятої пристані 
має відвантажити товар, він може перенести весь товар одного виду в 
резерв і отримати відповідну кількість ВО, ніби він завантажив товар на 
звичайний корабель. Можна уявити, що у гравця є невидимий корабель 
з необмеженою вмістимістю.
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Приклад: у прикладі з портом вище,
уявимо, що гравець скористався
кораблем з пристані, щоби 
перемістити всі 5 бочок тютюну в 
резерв. У цьому випадку “корабель з 
тютюном” навряд чи буде повним
наприкінці розіграшу ролі капітана 
і тому не буде очищеним, як було у 
самому прикладі.

Гравець завжди повинен завантажувати кораблі на етапі капітана (якщо є 
можливість) крім випадку, коли він вирішує використати пристань та 
уявний корабель.
Пристань може буде використана лише раз за час розіграшу ролі капітана,
але коли саме і чи використовувати взагалі - вирішує сам гравець. Згаданий 
уявний корабель приймає лише один вид товару, незалежно від товарів 
на інших реальних чи уявних суднах.
Уточнення: коли гравець використовує пристань, він повинен відвантажити 
весь товар одного виду, що у нього є. Це може бути товар, якого гравець 
має найбільше.

Вмістимість уявного корабля на пристані - 11 бочок.

Великі будівлі
Наступні п’ять великих будівель беруть участь у грі лише раз. Кожна з 
них потребує дві вільні суміжні клітинки, хоча рахується як одна будівля.
Уточнення: коли в даних правилах вживається термін “велика будівля”,
мається на увазі одна з наступних п’яти споруд!

Будинок гільдій (Guild hall)
Власник зайнятого будинку гільдій у кінці гри набирає 1 додаткове ВО
за кожну малу виробничу споруду (зайняту чи ні) у своєму місті (це малий 
завод з переробки індиго та малий цукровий завод), а також 2 додаткові 
ВО за кожну велику виробничу споруду (зайняту чи ні) (це завод з 
переробки індиго, цукровий завод, склад тютюну та завод з обсмаження 
та упакування кави).
Приклад: у кінці гри власник зайнятого будинку гільдій має у власності також 
малий і звичаний цукрові заводи, малий завод індиго та завод з обсмаження 
та упакування кави: він отримує 6 додаткових очок.

Резиденція (Residence)
Власник зайнятої резиденції у кінці гри набирає додаткові очки за 
плантації та каменярні на його острові. За до 9-ти плиток на острові
він отримує 4 ВО, за 10 плиток - 5 ВО, за 11 плиток - 6 ВО та за 
12 плиток - 7 ВО.
Приклад: за гру власник зайнятої резиденції виклав на своєму острові 10
плиток плантацій та каменярень: це приносить йому 5 додаткових очок.

Фортеця (Fortress)
Власник зайнятої фортеці у кінці гри набирає по 1 додатковому ВО за
кожних 3-х колоністів на його персональному полі.
Приклад: у кінці гри власник зайнятої фортеці має всього 20 колоністів на 
своїх плантаціях, каменярнях, будівлях та в Сан Хуані: це приносить йому
6 додаткових очок.

Митниця (Customs house)
Власник зайнятої митниці у кінці гри набирає по 1 додатковому ВО за 
кожні 4 ВО, які він отримав протягом гри. Враховуються лише жетони 
ВО гравця і ВО, записані окремо, коли жетони вичерпались. ВО за 
будівлі до уваги не беруться.
Приклад: у кінці гри власник зайнятої митниці назбирав 23 очки жетонами:
він додатково отримує 5 очок.

Мерія (City hall)
Власник зайнятої мерії у кінці гри набирає по 1 додатковому ВО за кожну 
фіолетову будівлю (зайняту чи ні) у своєму місті (мерія враховується!).
Приклад: у кінці гри власник зайнятої мерії також має у власності гасієнду,
порт, офіс, конструкторське бюро, великий склад та резиденцію: це приносить 
йому 7 додаткових очок.
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