
Το κείμενο στα πλαϊνά πλαίσια δίνει μία περίληψη των κανόνων αλλά ταυτόχρονα προσφέρει και πληροφορίες για συγκεκριμένες ειδικές περιπτώ-
σεις που μπορεί να εμφανιστούν. Προτείνουμε να διαβάσετε όλους τους κανόνες πριν προχωρήσετε στις πληροφορίες των πλαϊνών πλαισίων.

Μεταλλωρύχος, καπετάνιος, δήμαρχος, άποικος, τεχνίτης ή κτίστης;
Τι ρόλο θα έχετε στον νέο κόσμο; Θα είστε εσείς που θα έχετε τις πιο γόνιμες φυτείες;

Θα κατασκευάσετε τα πολυτιμότερα κτίρια;
Ο σκοπός σας είναι ένας, η απόκτηση του μεγαλύτερου πλούτου και σεβασμού!

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται από τον παίκτη που θα κερδίσει τους περισσότερους πόντους νίκης!

ΣΚΟΠΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σκοπός

Οι παίκτες επιλέγουν σε κάθε γύρο 

διαφορετικούς ρόλους ενεργοποιώντας 
τις αντίστοιχες ενέργειες.

Οι παίκτες τοποθετούν φυτείες και 
κατασκευάζουν κτίρια. Παράγουν 
αγαθά και έπειτα τα πουλάνε ή τα 
στέλνουν με τα πλοία στην Ευρώπη.

Ο παίκτης με τους περισσότερους 
πόντους στο τέλος είναι ο νικητής!

Το παιχνίδι παίζεται σε γύρους. Σε κάθε γύρο, κάθε παίκτης επιλέγει έναν από τους 
επτά διαφορετικούς ρόλους, κι έτσι προσφέρει σε όλους τους παίκτες, με δεξιόστροφη 
φορά, την ευκαιρία να εκτελέσουν την ενέργεια που αντιστοιχεί στο ρόλο.
Έτσι, για παράδειγμα, με τον άποικο, οι παίκτες μπορούν να τοποθετήσουν νέες φυτεί-
ες, όπου αργότερα με τη βοήθεια του τεχνίτη, μπορούν να παράγουν αγαθά. Τα αγαθά 
αυτά μπορούν να πωληθούν στην αγορά με τον έμπορο, ή αλλιώς ο καπετάνιος να τα 
στείλει με τα πλοία στον παλιό κόσμο. Με τα χρήματα που κερδίζονται από τις πωλή-
σεις αυτές, οι παίκτες μπορούν μέσω του κτίστη να κατασκευάσουν κτίρια στην πόλη, 
και ούτω καθεξής.
Ο παίκτης που θα χρησιμοποιήσει καλύτερα την εναλλαγή των ρόλων με τις αντίστοι-
χες ενέργειες και τα ειδικά προνόμια, θα κερδίσει τον μεγαλύτερο πλούτο και σεβασμό, 
και συνεπώς θα κερδίσει και το παιχνίδι.
Νικητής είναι ο παίκτης που θα κερδίσει τους περισσότερους πόντους νίκης.

  5 ταμπλό παικτών

  1 πλακίδιο κυβερνήτη
  8 πλακίδια ρόλων

  1 κεντρικό ταμπλό
   49 κτίρια

   54 δουβλόνια
   58 πλακίδια νησιού

  1 πλοίο αποίκων
100 άποικοι
  1 αγορά
   50  προϊόντα

  5 εμπορικά πλοία
   50 δείκτες ΠΝ

το κάθε ένα με 12 θέσεις νησιού και 12 θέσεις πόλης 
καθώς και μια περίληψη των 7 ρόλων
για τον πρώτο παίκτη του γύρου
από μία φορά άποικος, δήμαρχος, κτίστης, τεχνίτης, 
έμπορος και καπετάνιος και 2 μεταλλωρύχοι
για τα διάφορα κτίρια και τα χρήματα
5 μεγάλα ωβ κτίρια (2 θέσεων),
2 x 12 μικρά μωβ κτίρια και
20 χρωματιστά παραγωγικά κτίρια
46@1 και 8@5
8 πλακίδια ορυχείων και 50 πλακίδια φυτειών: 8 καφέ, 9 
καπνού, 10 καλαμποκιού, 11 ζάχαρης και 12 λουλακιού
για τους εισερχόμενους αποίκους
καφέ ξύλινοι κυκλικοί δείκτες
για πώληση αγαθών
9 βαρέλια για καφέ (σκούρο καφέ) και καπνό (ανοιχτό 
καφέ), 10 για καλαμπόκι (κίτρινο), 11 για ζάχαρη 
(λευκό) και λουλάκι (μπλε)
με 4-8 θέσεις για προϊόντα προς την Ισπανία
ΠΝ (εξαγωνικοί 32 @1 και 18 @ 5 δείκτες)



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τοποθετήστε το κεντρικό ταμπλό στο κέντρο του τραπεζιού. Τοποθετήστε όλα τα βασικά κτίρια στις αντίστοιχες θέσεις του ταμπλό, 
είτε με τις πλήρεις περιγραφές ανοιχτές (για νέους παίκτες) είτε με τις συντομότερες (για έμπειρους παίκτες).
Ξεχωρίστε τα 60 δουβλόνια με τις αξίες τους και τοποθετήστε τα στην τράπεζα του κεντρικού ταμπλό (δείτε παρακάτω).

Κάθε παίκτης παίρνει:

Τοποθετήστε τα υπόλοιπα κομμάτια του βασικού παιχνιδιού όπως φαίνονται στο παρακάτω σχέδιο:
(σημείωση: το παρακάτω σχέδιο είναι για παιχνίδι 4 παικτών)

1 ταμπλό παίκτη (το τοποθετεί μπροστά του στο τραπέζι)
χρήματα:
- με 3 παίκτες: 2 δουβλόνια - με 4 παίκτες: 3 δουβλόνια - με 5 παίκτες: 4 δουβλόνια
Οι παίκτες τοποθετούν τα δουβλόνια τους πάνω στην πυξίδα του ταμπλό τους, ώστε να είναι εμφανή προς όλους τους παίκτες.
1 πλακίδιο φυτείας (το οποίο τοποθετεί ανοιχτό σε οποιαδήποτε από τις 12 θέσεις του ταμπλό του).
Αρχικά, οι παίκτες επιλέγουν τον πρώτο παίκτη, με όποια μέθοδο επιθυμούν. Ο παίκτης αυτός παίρνει το πλακίδιο κυβερνήτη 
και ένα πλακίδιο λουλακιού (το οποίο τοποθετεί αμέσως σε οποιαδήποτε θέση του νησιού του ταμπλό του). Οι υπόλοιποι 
παίκτες, με δεξιόστροφη φορά, παίρνουν τα εξής:
- με 3 παίκτες: 2ος παίκτης: πλακίδιο λουλακιού / 3ος παίκτης: πλακίδιο καλαμποκιού
- με 4 παίκτες: 2ος παίκτης: πλακίδιο λουλακιού / 3ος και 4ος παίκτης: από 1 πλακίδιο καλαμποκιού
- με 5 παίκτες: 2ος και 3ος παίκτης: από ένα πλακίδιο λουλακιού / 4ος και 5ος παίκτης: από 1 πλακίδιο καλαμποκιού

οι δείκτες ΠΝ (σε 2 αξίες):
- με 3 παίκτες: συνολικά 75 πόντοι
- με 4 παίκτες: συνολικά 100 πόντοι
- με 5 παίκτες: συνολικά 122 πόντοι

και τα 8 πλακίδια ορυχείων (ανοιχτά)
τα υπόλοιπα πλακίδια φυτειών
(κλειστά και ανακατεμένα)
4, 5 ή 6 πλακίδια φυτειών (ένα περισσότερο από τον αριθμό των 
παικτών) παίρνονται από τις κλειστές στοίβες και τοποθετούνται 
ανοιχτά δίπλα στη στοίβα πλακιδίων ορυχείων.

τα πλακίδια ρόλων
- με 3 παίκτες: όλα τα πλακίδια εκτός 
των δύο μεταλλωρύχων (= 6 πλακίδια)
- με 4 παίκτες: όλα τα πλακίδια εκτός 
ενός μεταλλωρύχου (= 7 πλακίδια)
- με 5 παίκτες: και τα 8 πλακίδια

τρία εμπορικά πλοία
- με 3 παίκτες: τα πλοία με 4, 5 και 6 
θέσεις εμπορευμάτων
- με 4 παίκτες: τα πλοία με 5, 6 και 7 
θέσεις εμπορευμάτων
- με 5 παίκτες: τα πλοία με 6, 7 και 8 
θέσεις εμπορευμάτων

όλα τα προϊόντα
(χωρισμένα στα 5 διαφορετικά είδη)

η αγορά

το πλοίο των αποίκων:
με 3, 4 ή 5 αποίκους, σε αριθμό ίσο με 
τον αριθμό των παικτών

οι άποικοι
(σαν πλήθος αποθέματος)
- με 3 παίκτες: 55 άποικοι
- με 4 παίκτες: 75 άποικοι
- με 5 παίκτες: 95 άποικοι

 Τοποθετήστε τα κομμάτια που δεν
 χρησιμοποιούνται πίσω στο κουτί.



ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το παιχνίδι παίζεται σε γύρους (περίπου 15). Κάθε γύρος παίζεται με τον ίδιο τρόπο. Ο 
παίκτης με το πλακίδιο κυβερνήτη ξεκινάει. Παίρνει ένα από τα πλακίδια ρόλων, το τοποθε-
τεί ανοιχτό δίπλα στο ταμπλό του και εκτελεί την ενέργεια που αντιστοιχεί στο ρόλο που 
επέλεξε. Έπειτα, ο παίκτης στα αριστερά του εκτελεί επίσης την ενέργεια του ρόλου αυτού 
και ούτω καθεξής, γύρω από το τραπέζι, με δεξιόστροφη φορά, μέχρι όλοι οι παίκτες να έχουν 
εκτελέσει την ενέργεια από μία φορά.
Έπειτα, ο παίκτης στα αριστερά του κυβερνήτη παίζει τη σειρά του. Παίρνει ένα από τα εναπομείνα-
ντα πλακίδια ρόλων, το τοποθετεί ανοιχτό δίπλα στο ταμπλό του και εκτελεί την ενέργεια που 
αντιστοιχεί στο ρόλο που επέλεξε. Έπειτα, ο παίκτης στα αριστερά του εκτελεί επίσης την ενέργεια 
του ρόλου αυτού, και ούτω καθεξής γύρω από το τραπέζι , με δεξιόστροφη φορά, μέχρι όλοι οι 
παίκτες να έχουν εκτελέσει την ενέργεια από μία φορά. Έπειτα, ο παίκτης στα αριστερά του παίρνει 
ένα πλακίδιο ρόλου, και ούτω καθεξής, μέχρι όλοι οι παίκτες να έχουν πάρει από ένα πλακίδιο 
ρόλου και όλοι να έχουν εκτελέσει τις ενέργειες που αντιστοιχούν στα επιλεγμένα πλακίδια ρόλων.
Έπειτα, τοποθετήστε ένα δουβλόνι σε κάθε ένα από τα τρία πλακίδια ρόλων που δεν επιλέ-
χθηκαν από κάποιον παίκτη, στον γύρο αυτό. Επιστρέψτε τα πλακίδια των χρησιμοποιημέ-
νων ρόλων πίσω στο κέντρο του τραπεζιού, δίπλα στα μη χρησιμοποιημένα πλακίδια. Ο 
παίκτης στα αριστερά αυτού που έχει το πλακίδιο κυβερνήτη, το παίρνει και είναι αυτός ο 
κυβερνήτης για τον νέο γύρο. Ξεκινάει τον γύρο και το παιχνίδι συνεχίζεται όπως και πριν.

ΟΙ ΡΟΛΟΙ
Κάθε ρόλος παρέχει στον παίκτη που παίρνει το πλακίδιο ένα ειδικό προνόμιο και επίσης μία 
συγκεκριμένη ενέργεια την οποία μπορεί να εκτελέσει κάθε παίκτης, δεξιόστροφα, ξεκινώ-
ντας με τον παίκτη που επέλεξε τον ρόλο (εξαίρεση ο μεταλλωρύχος).

Βασικοί κανόνες για όλα τα πλακίδια ρόλων:

Ο ΑΠΟΙΚΟΣ (φάση αποίκου > οι παίκτες τοποθετούν νέες φυτείες στις θέσεις νησιών τους)
Ο παίκτης που επιλέγει το ρόλο αυτό μπορεί να πάρει είτε ένα πλακίδιο ορυχείου σαν προνό-
μιό του, είτε ένα από τα ανοιχτά πλακίδια φυτειών και να το τοποθετήσει σε οποιαδήποτε 
ελεύθερη θέση νησιού, του ταμπλό του. Έπειτα, κάθε επόμενος παίκτης, με δεξιόστροφη 
φορά, μπορεί να πάρει ένα από τα ανοιχτά πλακίδια φυτειών (όχι πλακίδιο ορυχείου - εκτός 
αν έχει καλύβα κατασκευών) και να το τοποθετήσει σε οποιαδήποτε ελεύθερη θέση νησιού, 
του ταμπλό του.
Τέλος, ο παίκτης με τον άποικο τοποθετεί τα πλακίδια που δεν επιλέχθηκαν, ανοιχτά σε μία 
στοίβα ξεσκαρταρίσματος φυτειών και τραβάει νέα πλακίδια φυτειών από τις κλειστές 
στοίβες, τοποθετώντας τα ανοιχτά δίπλα στη στοίβα ορυχείων. Τραβάει ένα παραπάνω από 
τον αριθμό των παικτών.

Σημειώσεις:

Αν ένα πλακίδιο έχει πάνω του ένα ή περισσότερα δουβλόνια, ο παίκτης που το επιλέγει 
παίρνει μαζί και τα δουβλόνια που υπάρχουν πάνω σε αυτό.
Η ενέργεια που αντιστοιχεί στο πλακίδιο ρόλου πάντοτε εκτελείται πρώτα από τον παίκτη 
που επέλεξε το πλακίδιο, και ακολούθως από τους υπόλοιπους παίκτες με δεξιόστροφη φορά.
Κάθε παίκτης πρέπει πάντοτε να επιλέγει ένα πλακίδιο ρόλου στη σειρά του, αλλά αν θέλει 
μπορεί να μη χρησιμοποιήσει την ενέργεια ή το προνόμιο του πλακιδίου που επέλεξε. Οι υπόλοι-
ποι παίκτες, ασφαλώς, στη σειρά τους μπορούν να εκτελέσουν την ενέργεια του πλακιδίου.
Η ενέργεια ενός πλακιδίου ρόλου είναι προαιρετική (εξαίρεση ο καπετάνιος). Ένας παίκτης 
μπορεί αν θέλει ή δεν μπορεί, να μη χρησιμοποιήσει την ενέργεια, στη σειρά του.
Κάθε πλακίδιο ρόλου παραμένει μπροστά από τον παίκτη που το επέλεξε μέχρι το τέλος 
του γύρου. Δεν μπορεί να επιλεγεί από άλλο παίκτη στον ίδιο γύρο.

Μην ξεχνάτε τις ειδικές λειτουργίες της έπαυλης, της καλύβας κατασκευών και του ξενώνα.
Αν δεν υπάρχουν αρκετά πλακίδια φυτειών στις κλειστές στοίβες, ο παίκτης πρώτα τραβάει και 
τοποθετεί αυτά που έχουν απομείνει. Έπειτα ανακατεύει, κλειστές τις ξεσκαρταρισμένες φυτείες, 
δημιουργεί πέντε νέες κλειστές στοίβες και γεμίζει την ανοιχτή γραμμή. Αν δεν υπάρχουν αρκετά 
πλακίδια για να γεμίσει η ανοιχτή γραμμή, οι υπόλοιποι γύροι παίζονται με όσα έχουν απομείνει.
Το που θα τοποθετήσει ένας παίκτης τα ορυχεία και τις φυτείες στο νησί του δεν έχει καμία 
σημασία στο παιχνίδι. Τα πλακίδια δεν μπορούν να αφαιρεθούν από το νησί.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ο κυβερνήτης ξεκινάει επιλέγοντας ένα 
πλακίδιο ρόλου, και έπειτα όλοι οι 
παίκτες, με δεξιόστροφη φορά, 
εκτελούν την αντίστοιχη ενέργεια.

Ο επόμενος παίκτης επιλέγει ένα νέο 
πλακίδιο ρόλου και όλοι οι παίκτες 
εκτελούν την αντίστοιχη ενέργεια, όπως 
και προηγουμένως.

Στο τέλος του γύρου, τοποθετήστε 
από 1 δουβλόνι στα πλακίδια των 
αχρησιμοποίητων ρόλων. Το πλακί-
διο κυβερνήτη περνάει στον επόμενο 
παίκτη στα αριστερά και το παιχνίδι 
συνεχίζεται.

ΟΙ ΡΟΛΟΙ
-

-

Ενέργεια:
κάθε παίκτης παίρνει 
και τοποθετεί από ένα 
πλακίδιο φυτείας
Προνόμιο:
ο άποικος μπορεί να 
πάρει και να τοποθετή-
σει ένα ορυχείο, αντί 
για φυτεία

στο τέλος της φάσης αποίκου:
τραβήξτε νέα πλακίδια φυτειών

κάθε παίκτης μπορεί να εκτελέσει 
την ενέργεια που αντιστοιχεί στον 
ρόλο (εξαίρεση ο μεταλλωρύχος)
το προνόμιο του ρόλου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο από τον 
παίκτη που επιλέγει το πλακίδιο του 
ρόλου αυτού



Όταν ένας παίκτης έχει γεμίσει και τις 12 θέσεις νησιού του ταμπλό του, δεν μπορεί να πάρει άλλα 
πλακίδια στη φάση αποίκου για το υπόλοιπο παιχνίδι.
Όταν δεν υπάρχουν άλλα πλακίδια ορυχείων στη στοίβα ορυχείων, ο άποικος δεν μπορεί πια να 
χρησιμοποιεί το προνόμιό του, ούτε ο κάτοχος της καλύβας κατασκευών την ειδική αυτή λειτουρ-
γία.

Συνήθως, όλοι οι παίκτες τοποθετούν/μετακινούν τους αποίκους τους ταυτόχρονα. Αν, ωστόσο, οι 
παίκτες πιστεύουν ότι οι αποφάσεις τοποθέτησης μπορεί να εξαρτώνται από τις τοποθετήσεις των 
αντιπάλων, η τοποθέτηση αποίκων θα πρέπει να ακολουθεί την εξής σειρά. Πρώτα ο δήμαρχος, και 
έπειτα οι υπόλοιποι παίκτες με δεξιόστροφη φορά μετά τον δήμαρχο.
Αν ένας δήμαρχος  ξεχάσει (οι παίκτες μπορούν να του υπενθυμίζουν) να φορτώσει αποίκους στο 
πλοίο, αργότερα μπορεί να τοποθετηθεί στο πλοίο ο ελάχιστος αριθμός αποίκων (αριθμός παικτών).
Όταν το απόθεμα αποίκων εξαντληθεί, ο δήμαρχος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το προνόμιό του, 
και ασφαλώς, το πλοίο αποίκων δεν γεμίζει ξανά.
Κανένας παίκτης δεν μπορεί να τοποθετήσει αποίκους στην πυξίδα του αν υπάρχουν διαθέσιμοι 
κενοί κύκλοι στο ταμπλό του. Όλοι οι κενοί κύκλοι πρέπει να γεμίζουν, αν είναι δυνατό. Οι άποικοι 
μπορούν να τοποθετηθούν στους κύκλους μόνο κατά τη φάση δημάρχου.

Ο δήμαρχος (φάση δημάρχου > άφιξη νέων αποίκων)
Τα πλακίδια (φυτείες, ορυχεία ή κτίρια) έχουν από 1 έως 3 κύκλους. Κάθε παίκτης μπορεί να 
τοποθετήσει από έναν άποικο σε κάθε κύκλο των πλακιδίων του ταμπλό του. Αν υπάρχει 
τουλάχιστον ένας άποικος σε ένα πλακίδιο, αυτό θεωρείται κατειλημμένο. Μόνο τα κατειλημ-
μένα πλακίδια χρησιμοποιούν τις λειτουργίες τους. Μη κατειλημμένα πλακίδια δεν λειτουρ-
γούν ποτέ!
Ο παίκτης που επιλέγει το ρόλο αυτό μπορεί αρχικά να πάρει έναν άποικο από το απόθεμα 
αποίκων (όχι από το πλοίο των αποίκων!) σαν προνόμιο. Έπειτα, οι παίκτες παίρνουν τους 
αποίκους από το πλοίο έναν έναν, ξεκινώντας από τον δήμαρχο. Οι παίκτες συνεχίζουν να 
παίρνουν τον έναν άποικο μετά τον άλλο, με δεξιόστροφη φορά, μέχρι να μην έχει μείνει 
κανένας πάνω στο πλοίο.

Κάθε παίκτης μπορεί να τοποθετήσει τους νέους του αποίκους, μαζί με όλους τους αποίκους 
που είχε αποκτήσει σε προηγούμενους γύρους, σε κενούς κύκλους πλακιδίων του ταμπλό του. 
Έτσι, κάθε παίκτης μπορεί να τοποθετήσει έναν άποικο που βρίσκεται σε κύκλο του ή στο 

κτίρια των ταμπλό όλων των παικτών (οι κενοί κύκλοι στις φυτείες και τα ορυχεία δεν υπολογί-
ζονται!), ο δήμαρχος παίρνει έναν άποικο από το απόθεμα αποίκων και τον τοποθετεί στο 
πλοίο των αποίκων.
Ωστόσο, ο δήμαρχος πρέπει πάντοτε να τοποθετήσει στο πλοίο, το ελάχιστο τόσους αποίκους 
όσοι και οι παίκτες που συμμετέχουν στο παιχνίδι.

Σημειώσεις:

Ο ΚΤΙΣΤΗΣ (φάση κτίστη > κατασκευή κτιρίων)
Ο παίκτης που επιλέγει τον ρόλο αυτό, μπορεί αμέσως να κατασκευάσει ένα κτίριο με έκπτωση 
ένα δουβλόνι στο κόστος του κτιρίου, σαν προνόμιο. Πληρώνει τα χρήματα στην τράπεζα, 
παίρνει το πλακίδιο από το απόθεμα και το τοποθετεί σε οποιαδήποτε κενήτο

ένα κτίριo σε κάθε γύρο. Περισσότερες πληροφορίες για τα κτίρια θα βρείτε στη σελίδα 8.
κατά 1 δουβλόνι το πολύ (1 κατειλημμένο ορυχείο), στη δεύτερη στήλη κατά 2 δουβλόνια (2 
κατειλημμένα ορυχεία), στην τρίτη στήλη κατά 3 δουβλόνια (3 κατειλημμένα ορυχεία), και 
στην τέταρτη στήλη κατά 4 δουβλόνια (2 κατειλημμένα ορυχεία).

San Juan του, από προηγούμενο γύρο. Αν ένας παίκτης δεν μπορεί να τοποθετήσει σε 
κύκλους όλους του τους αποίκους, μπορεί να τους αποθηκεύσει στο San Juan του 
ταμπλό του. Οι άποικοι παραμένουν εκεί μέχρι μία επόμενη φάση δημάρχου, οπότε 
και μπορούν να καταλάβουν κενούς κύκλους στα πλακίδια του παίκτη.
Σαν τελευταίο του καθήκον, ο δήμαρχος τοποθετεί νέους αποίκους στο πλοίο, 
για να χρησιμοποιηθούν στην επόμενη φάση δημάρχου. Για κάθε κενό κύκλο στα 

κόστος ονομασία

ΠΝ

θέση της πόλης σταμπλό του. Όταν τοποθετεί ένα μεγάλο κτίριο, ο παίκτης 
χρειάζεται δύο γειτονικές κενές θέσεις. Έπειτα, οι υπόλοιποι παίκτες, με 
δεξιόστροφη φορά από τον κτίστη, μπορούν, με τον ίδιο τρόπο, να 
κατασκευάσουν ο κάθε ένας από ένα κτίριο (στο κανονικό κόστος).
Σημείωση: Κανένας παίκτης δεν μπορεί να κατασκευάσει περισσότερα από

Κάθε παίκτης μπορεί να τοποθετήσει όλους 
τους αποίκους του σε κενούς κύκλους.

Στο τέλος της φάσης δημάρχου:
τοποθετήστε νέους αποίκους στο 
πλοίο των αποίκων

Ενέργεια:
κάθε παίκτης παίρνει 
και τοποθετεί έναν 
άποικο με τη σειρά
Προνόμιο:
ο δήμαρχος μπορεί να 
πάρει έναν επιπλέον 
άποικο

Ενέργεια:
κάθε παίκτης μπορεί 
να κατασκευάσει από 
ένα κτίριο
Προνόμιο:
ο κτίστης πληρώνει 1 
δουβλόνι λιγότερο

Παράδειγμα για 4 παίκτες:
δήμαρχος
 2ος παίκτης
    3ος παίκτης
   4ος παίκτης
  δήμαρχος
  2ος παίκτης

Ο δήμαρχος παίρνει 3 αποίκους, ο δεύτε-
ρος παίκτης παίρνει 2 και οι παίκτες 3 και 
4 από 1 ο κάθε ένας



Ενέργεια:
όλοι οι παίκτες παίρνουν 
κασόνια προϊόντων από 
το απόθεμα
Προνόμιο:
ο τεχνίτης παίρνει ένα 
κασόνι περισσότερο

Ενέργεια:
όλοι οι παίκτες παίρνουν 
κασόνια προϊόντων από 
το απόθεμα
Προνόμιο:
ο τεχνίτης παίρνει ένα 
κασόνι περισσότερο

Η αγορά δέχεται μόνο διαφορετικά 
προϊόντα (εξαίρεση το γραφείο!)

Στο τέλος της φάσης εμπόρου:
αδειάστε την αγορά αν έχει γεμίσει

Σημείωση: ο τεχνίτης είναι ο πιο περίεργος 
ρόλος στο παιχνίδι. Οι παίκτες πρέπει να 
προσέχουν ώστε να μη βοηθούν περισσότερο 
τους αντιπάλους τους από ότι τον εαυτό του, 
με το ρόλο αυτό.

Ορυχείο
Κάθε κατειλημμένο ορυχείο που έχει ένας παίκτης, μπορεί να μειώσει το κόστος κατασκευής 
ενός κτιρίου κατά 1 δουβλόνι. Το όριο για τέτοιες μειώσεις φαίνεται στο κεντρικό ταμπλό. Οι 
παίκτες που κατασκευάζουν κτίρια από την πρώτη στήλη μπορούν να μειώσουν το κόστος 
κατά 1 δουβλόνι το πολύ (1 κατειλημμένο ορυχείο), στη δεύτερη στήλη κατά 2 δουβλόνια (2 
κατειλημμένα ορυχεία), στην τρίτη στήλη κατά 3 δουβλόνια (3 κατειλημμένα ορυχεία), και 
στην τέταρτη στήλη κατά 4 δουβλόνια (2 κατειλημμένα ορυχεία). Το προνόμιο έκπτωσης του 
κτίστη έρχεται επιπλέον της μείωσης των ορυχείων, ωστόσο, το κόστος κατασκευής δεν μπορεί 
να πέσει κάτω από τα 0 δουβλόνια. Ένας παίκτης με 3 κατειλημμένα ορυχεία πληρώνει τα εξής: 
καλύβα κατασκευών = 1 δουβλόνι, γραφείο = 3 δουβλόνια, λιμάνι = 5 δουβλόνια, δημαρχείο = 
7 δουβλόνια.

Σημείωση:

Ο ΤΕΧΝΙΤΗΣ (φάση τεχνίτη > παραγωγή προϊόντων)
Ο παίκτης που επιλέγει τον ρόλο αυτό παίρνει προϊόντα από το απόθεμα, σύμφωνα με την 
παραγωγική του ικανότητα και τα τοποθετεί στo San Juan του ταμπλό του. Έτσι, το San Juan 
κάθε παίκτη περιέχει τα χρήματα, τα προϊόντα και τους επιπλέον αποίκους του. Έπειτα, ο 
επόμενοςμε δεξιόστροφη φορά παίκτης παίρνει προϊόντα από το απόθεμα σύμφωνα με τη δική 
του παραγωγική ικανότητα.
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για την παραγωγική ικανότητα στη σελίδα 8 «Τα παραγωγικά 
κτίρια».
Σαν τελευταίο του καθήκον, ο τεχνίτης παίρνει ένα επιπλέον προϊόν (από τα είδη που μπορεί 
να παράγει) από το απόθεμα, σαν προνόμιό του.

Σημειώσεις:

Ο έμπορος (φάση εμπόρου > πώληση προϊόντων

Σαν τελευταίο του καθήκον, ο έμπορος αδειάζει την αγορά αν είναι πλήρης με τέσσερα προϊό-
ντα, τοποθετώντας τα στις ξεχωριστές στοίβες αποθέματος. Αν υπάρχουν λιγότερα από τέσσε-
ρα προϊόντα στην αγορά, παραμένουν εκεί. Η πώληση θα είναι δυσκολότερη στην επόμενη 
φάση εμπόρου, μιας και ήδη υπάρχουν κάποια είδη προϊόντων εκεί, αλλά και λιγότερες διαθέσι-
μες θέσεις.

Σημείωση:

Το κόστος κατασκευής μπορεί να μειωθεί 
με κατειλημμένα ορυχεία.

Ο παίκτης που επιλέγει το ρόλο αυτό, μπορεί αμέσως να πουλήσει ένα προϊόν 
του στην αγορά. Τοποθετεί το πωλημένο προϊόν σε οποιαδήποτε κενή θέση της 
αγοράς και παίρνει από την τράπεζα την τιμή που αντιστοιχεί στο προϊόν που 
πούλησε (0-4 δουβλόνια) συν 1 δουβλόνι σαν προνόμιο. Έπειτα, με δεξιόστρο-
φη φορά από τον έμπορο, κάθε επόμενος παίκτης μπορεί να πουλήσει ένα 
προϊόν του στην αγορά, για την τιμή που αναγράφεται όσο υπάρχει διαθέσιμος 
χώρος στην αγορά. Η φάση αγοράς ολοκληρώνεται όταν όλοι οι παίκτες είχαν 
την ευκαιρία να πουλήσουν από μία φορά ή όταν η αγορά γεμίσει.

Όταν πουλάτε, χρησιμοποιήστε τους εξής κανόνες:
Η αγορά έχει χώρο για τέσσερα μόνο προϊόντα. Όταν γεμίσει, δεν μπορεί άλλος παίκτης να 
πουλήσει προϊόντα σε αυτή τη φάση εμπόρου.
Η αγορά δέχεται μόνο διαφορετικά είδη προϊόντων (εξαίρεση το γραφείο).

Μην ξεχνάτε την ειδική λειτουργία του πανεπιστημίου.
Αν ο κτίστης δεν κατασκευάσει ένα κτίριο, δεν κερδίζει 1 δουβλόνι σαν προνόμιο!
Δεν γίνεται να κατασκευαστούν κτίρια σε περισσότερες από 12 θέσεις πόλης. Αν ένας παίκτης δεν 
έχει άλλες κενές θέσεις, δεν μπορεί να κατασκευάσει άλλα κτίρια.

Μην ξεχνάτε την ειδική λειτουργία του εργοστασίου.
Αν το είδος των προϊόντων που παράγει ένας παίκτης έχει εξαντληθεί από το απόθεμα, δεν παίρνει τίποτα.
Αν ο τεχνίτης δεν παράγει προϊόντα, δεν παίρνει ούτε το επιπλέον προϊόν (προνόμιο).

Μην ξεχνάτε τις ειδικές λειτουργίες της μικρής και μεγάλης αγοράς αλλά και του γραφείου.
Αν ο έμπορος δεν πουλήσει κάτι, δεν συλλέγει το επιπλέον δουβλόνι (προνόμιο).
Ένας παίκτης μπορεί να πουλήσει καλαμπόκι στην αγορά, ακόμη κι αν δεν κερδίζει χρήματα για την 
πώληση αυτή.



Σημείωση: Στη φάση του καπετάνιου, κάθε παίκτης μπορεί να παίξει αρκετούς γύρους φορτώνο-
ντας προϊόντα στα εμπορικά πλοία. Όταν είναι η σειρά ενός παίκτη να φορτώσει προϊόντα, πρέπει να 
φορτώσει αν μπορεί. Ωστόσο, κάθε παίκτης φορτώνει προϊόντα ενός μόνο είδους σε κάθε σειρά του. 
Στη σειρά του, κάθε παίκτης μπορεί να επιλέξει ελεύθερα ποιό είδος προϊόντων θέλει να φορτώσει.

Μην ξεχνάτε τις ειδικές λειτουργίες της μικρής και της μεγάλης αποθήκης, του λιμανιού και της αποβάθρας.

Ο καπετάνιος (φάση καπετάνιου > αποστολή προϊόντων)
Ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος για την αποστολή προϊόντων στον παλαιό κόσμο. Αυτό σημαί-
νει ότι ο καπετάνιος φορτώνει πρώτος τα προϊόντα του στα πλοία. Έπειτα, ακολουθούν και οι 
υπόλοιποι παίκτες, με δεξιόστροφη φορά μετά τον καπετάνιο.

Η φάση του καπετάνιου συνεχίζεται δεξιόστροφα γύρω από το τραπέζι, όσο υπάρχει ακόμη 
παίκτης που μπορεί να φορτώσει προϊόντα του στα πλοία.

Κανόνες φόρτωσης / αποστολής
Όταν στέλνουν προϊόντα, οι παίκτες πρέπει να ακολουθούν τους εξής κανόνες:

ΠΝ (πόντοι νίκης)
Για κάθε προϊόν (κάθε κασόνι, οποιουδήποτε είδους) που φορτώνει ένας παίκτης, κερδίζει 1 
ΠΝ με τη μορφή δεικτών 1 ΠΝ. Όταν φορτώνετε προϊόντα στα εμπορικά πλοία, όλα τα είδη 
προϊόντων έχουν την ίδια αξία, 1 ΠΝ ανά βαρέλι! Οι αξίες των προϊόντων που χρησιμοποιού-
νται στον έμπορο δεν ισχύουν εδώ. Όταν φορτώνει το πρώτο είδος προϊόντος ο καπετάνιος 
κερδίζει σαν προνόμιο 1 επιπλέον ΠΝ. Δεν κερδίζει τον επιπλέον ΠΝ για τυχόν προϊόντα που 
θα φορτώσει σε επόμενες σειρές του στη φάση καπετάνιου.
Κάθε παίκτης κρατάει τους ΠΝ του κρυφούς, αντίθετα από τα χρήματα και τα προϊόντα του.
Κάθε παίκτης τοποθετεί τους δείκτες ΠΝ του κλειστούς στην πυξίδα του ταμπλό του. Σε 
διάφορες στιγμές οι παίκτες μπορούν να ανταλλάζουν 5 δείκτες του 1 ΠΝ, με 1 των 5 ΠΝ.

Αποθήκευση προϊόντων
Όταν δεν μπορούν να φορτωθούν άλλα προϊόντα στα εμπορικά πλοία, οι παίκτες πρέπει να 
αποθηκεύσουν τα προϊόντα που τους έμεινα στις πυξίδες τους. Κάθε παίκτης μπορεί να αποθη-
κεύσει ένα προϊόν (ένα βαρέλι) στην πυξίδα του. Τα προϊόντα που περισσεύουν, χρειάζονται 
αποθήκες για να παραμείνουν (μικρή ή μεγάλη). Αν ένας παίκτης δεν έχει αρκετό αποθηκευτι-
κό χώρο πρέπει να επιστρέψει όλα τα επιπλέον προϊόντα στο απόθεμα προϊόντων (δείτε περισ-
σότερες πληροφορίες στην «μικρή αποθήκη»).
Σαν τελευταίο του καθήκον, ο καπετάνιος ξεφορτώνει όλα τα γεμάτα πλοία, επιστρέφοντας τα 
προϊόντα τους στις αντίστοιχες στοίβες αποθέματος. Τα μερικώς γεμάτα και τα κενά πλοία 
παραμένουν ως έχουν μέχρι την επόμενη φάση καπετάνιου. Θα είναι πιο δύσκολη η φόρτωση 
προϊόντων σε επόμενη φάση καπετάνιου, μιας και ήδη υπάρχουν κάποια προϊόντα στα εμπορικά 
πλοία, και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων θα είναι μικρότερος.

Σημείωση:

Κάθε εμπορικό πλοίο μεταφέρει προϊόντα ενός μόνο είδους.
Οι παίκτες δεν μπορούν να φορτώσουν σε ένα πλοίο προϊόντα ενός είδους, το οποίο ήδη 
υπάρχει και σε άλλο εμπορικό πλοίο.
Οι παίκτες δεν μπορούν να φορτώσουν προϊόντα σε γεμάτο πλοίο.
Στη σειρά του κάθε παίκτης, πρέπει να φορτώσει προϊόντα αν μπορεί. Ωστόσο, φορτώνει 
μόνο ένα είδος προϊόντος σε ένα μόνο πλοίο.
Όταν ένας παίκτης φορτώσει προϊόντα ενός είδους, πρέπει να φορτώσει όλα τα προϊόντα του 
είδους που μπορεί. Δεν μπορεί κάποιος να κρατήσει προϊόντα αν υπάρχει θέση για αυτά στο 
πλοίο που μεταφέρει το είδος αυτό. Αν κάποιος παίκτης έχει ένα προϊόν το οποίο μπορεί να 
φορτωθεί σε διαφορετικά κενά πλοία, πρέπει να επιλέξει το πλοίο στο οποίο θα τοποθετη-
θούν τα περισσότερα προϊόντα του είδους, τα οποία έχει στην κατοχή του.
Αν ένας παίκτης έχει διαφορετικά είδη προϊόντων τα οποία μπορεί να φορτώσει, επιλέγει 
ελεύθερα ποιά προϊόντα θα φορτώσει. Δεν χρειάζεται να επιλέξει το είδος προϊόντος που θα 
του επιτρέψει να φορτώσει τα περισσότερα κασόνια.

Παράδειγμα φάσης καπετάνιου (4 παίκτες):

Η Άννα είναι ο καπετάνιος και ξεκινάει το φόρτωμα. 

Έχει 2 καλαμπόκια και 6 ζάχαρη. Το πλοίο των 5 

θέσεων και αυτό των 7 είναι κενά, και υπάρχουν 3 

καλαμπόκια στο πλοίο των 6 θέσεων. Η Άννα μπορεί να 

φορτώσει 2 καλαμπόκια ή 6 ζάχαρη. Φορτώνει τελικά 

τα 6 κασόνια ζάχαρη στο πλοίο των 7 θέσεων (δεν 

μπορεί να επιλέξει το πλοίο των 5 θέσεων, μιας και εκεί 

δεν χωράνε και τα 6 βαρέλια της). Κερδίζει 6 +1 ΠΝ. (1 

ΠΝ από το προνόμιο του καπετάνιου).

Ακολουθεί ο Βασίλης. Έχει 2 ζάχαρη και 3 καπνό. 

Επιλέγει τη ζάχαρη και φορτώνει 1 βαρέλι στο πλοίο 

των 7 θέσεων, γεμίζοντάς το (δεν μπορεί να φορτώσει 

και την άλλη ζάχαρή του, μιας και δεν υπάρχει χώρος). 

Θα μπορούσε να φορτώσει 3 καπνούς στο πλοίο με τις 5 

θέσεις, αλλά ελπίζει να πουλήσει τον καπνό αργότερα 

στην αγορά. Κερδίζει 1 ΠΝ.

Επόμενος είναι ο Χρήστος. Έχει 2 καλαμπόκια και 1 

καπνό. Επιλέγει τον καπνό και φορτώνει 1 βαρέλι στο 

άδειο πλοίο των 5 θέσεων. Κερδίζει 1 ΠΝ.

Ακολουθεί ο Δημήτρης. Έχει 1 καλαμπόκι και 5 

λουλάκια. Πρέπει να φορτώσει το καλαμπόκι στο πλοίο 

των 6 θέσεων, μιας και δεν υπάρχει θέση για λουλάκι. 

Κερδίζει 1 ΠΝ.

Η Άννα παίζει ξανά. Πρέπει τώρα να φορτώσει τα 2 

καλαμπόκια της στο πλοίο των 6 θέσεων. Κερδίζει 2 

ακόμη ΠΝ.

Ο Βασίλης δεν έχει άλλη επιλογή εκτός του να 

φορτώσει 3 καπνούς στο πλοίο 5 θέσεων. Κερδίζει 3 

ΠΝ!

Ο Χρήστος και ο Δημήτρης έχουν κι άλλα προϊόντα 

αλλά δεν μπορούν να τα φορτώσουν. Η Άννα και ο 

Βασίλης δεν έχουν άλλα προϊόντα και έτσι η φόρτωση 

ολοκληρώνεται.

Ενέργεια:
οι παίκτες πρέπει να 
φορτώσουν κασόνια στα 
εμπορικά πλοία
Προνόμιο:
ο καπετάνιος κερδίζει 1 
ΠΝ επιπλέον

Κάθε εμπορικό πλοίο δέχεται μόνο 
ένα είδος προϊόντος, αλλά διαφορετι-
κό από τα είδη των άλλων πλοίων.

Όταν δεν μπορεί άλλος παίκτης να 
φορτώσει προϊόντα, η φάση καπετά-
νιου ολοκληρώνεται και ο καπετάνιος 
αδειάζει όλα τα εμπορικά πλοία.

Αποθήκευση προϊόντων!
μόνο ένα κασόνι ανά παίκτη
(εξαίρεση οι αποθήκες!)



ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ
Ο παίκτης που επιλέγει το ρόλο αυτό δεν ενεργοποιεί κάποια ενέργεια για τους παίκτες, αλλά 
παίρνει σαν προνόμιο 1 δουβλόνι από την τράπεζα.

Ένας νέος γύρος...
Αφού και ο τελευταίος παίκτης του γύρου επιλέξει έναν ρόλο και όλοι οι παίκτες ολοκληρώ-
σουν την ενέργεια του ρόλου, αν υπάρχει, ο γύρος τελειώνει. Τώρα, ο κυβερνήτης παίρνει τρία 
δουβλόνια από την τράπεζα και τοποθετεί από ένα στα τρία πλακίδια ρόλων που δεν επιλέγη-
καν στον γύρο αυτό. Τα δουβλόνια τοποθετούνται εκεί ανεξαρτήτως αριθμού ήδη υπαρχό-
ντων δουβλονιών στα πλακίδια. Τα πλακίδια ρόλων με περισσότερα δουβλόνια θα γίνουν πιο 
ελκυστικά για τους παίκτες, καθώς επιπλέον του προνομίου τους δίνουν και δουβλόνια. Για 
παράδειγμα, ένας παίκτης που επιλέγει το πλακίδιο μεταλλωρύχου με 2 δουβλόνια, θα πάρει 
συνολικά 3 δουβλόνια για την επιλογή του αυτή.
Τέλος, οι παίκτες επιστρέφουν τα πλακίδια που είχαν επιλέξει στην περιοχή δίπλα στο ταμπλό 
και ο κυβερνήτης δίνει το πλακίδιο κυβερνήτη στον επόμενο παίκτη στα αριστερά του. Ο νέος 
κυβερνήτης ξεκινάει τον νέο γύρο επιλέγοντας ένα πλακίδιο ρόλου.

Το παιχνίδι τελειώνει με τη λήξη του γύρου, στον οποίο τουλάχιστον μία από τις παρακάτω 
συνθήκες καλύπτεται:
 στο τέλος της φάσης δημάρχου δεν υπάρχουν αρκετοί άποικοι για να γεμίσει το πλοίο αποί-
 κων όπως απαιτείται,
 κατά τη φάση κτίστη, τουλάχιστον ένας παίκτης έχει κτίσει στη 12η θέση πόλης του,
 κατά τη φάση καπετάνιου, κερδίζεται ο τελευταίος δείκτης ΠΝ.

Όταν οι δείκτες ΠΝ εξαντληθούν, οι παίκτες που κερδίζουν ΠΝ από εκεί και πέρα πρέπει να τους 
σημειώσουν σε ένα χαρτί.

Γίνεται έπειτα πρόσθεση των ΠΝ κάθε παίκτη σε ένα χαρτί.
Κάθε παίκτης προσθέτει:
 την αξία των δεικτών ΠΝ (και όσων έχει καταγράψει σε ένα χαρτί) +
 την αξία ΠΝ των κτιρίων του (κεραμιδί αριθμός στην πάνω δεξιά γωνία) +
 τους επιπλέον ΠΝ που κερδίζει από τα κατειλημμένα του μεγάλα κτίρια.
Σημείωση: κάθε κτίριο δίνει ΠΝ ακόμη κι αν δεν είναι κατειλημμένο. Έτσι, για παράδειγμα, τα 
πέντε μεγάλα κτίρια δίνουν από 4 ΠΝ ακόμη κι όταν δεν είναι κατειλημμένα.

Τα πέντε μεγάλα κτίρια δίνουν τους επιπλέον ΠΝ μόνο αν είναι κατειλημμένα!

Ο παίκτης με τους περισσότερους ΠΝ είναι ο νικητής! Αν δύο ή περισσότεροι παίκτες ισοβαθ-
μούν με τους περισσότερους ΠΝ, νικητής είναι ο παίκτης που έχει συνολικά τα περισσότερα 
δουβλόνια και προϊόντα μαζί (1 προϊόν = 1 δουβλόνι).

Αν ένας παίκτης δεν μπορεί να αποθηκεύσει τα επιπλέον προϊόντα του, μπορεί να επιλέξει ποιά θα 
κρατήσει και ποιά θα επιστρέψει στο γενικό απόθεμα.
Ο καπετάνιος κερδίζει έναν μόνο επιπλέον ΠΝ σαν προνόμιο, ανεξαρτήτως αριθμού προϊόντων που 
φορτώνει. Αν δεν φορτώσει καθόλου προϊόντα δεν κερδίζει τον επιπλέον ΠΝ του προνομίου.
Οι παίκτες ελέγχουν για την αποθήκευση προϊόντων με την ολοκλήρωση της φάσης καπετάνιου. Τα 
προϊόντα που αποκτώνται σε άλλες φάσεις αποθηκεύονται στο San Juan τους, χωρίς να υπάρχει όριο, 
μέχρι την επόμενη φάση καπετάνιου.

Έπειτα, ο Χρήστος και ο Δημήτρης πρέπει να 

αποθηκεύσουν τα προϊόντα που περίσσεψαν. Μιας 

και έχουν και οι δύο παραπάνω από ένα, τα επιπλέον 

προϊόντα πρέπει να αποθηκευτούν ή αλλιώς 

χάνονται. Τέλος, η Άννα αδειάζει τα γεμάτα πλοία 6 

θέσεων και 7 θέσεων.

Ενέργεια:
καμία!
Προνόμιο:
1 δουβλόνι από την
τράπεζα

Τέλος του γύρου:
Τοποθετήστε 1 δουβλόνι σε κάθε έναν 
από τους 3 αχρησιμοποίητους ρόλους.
Επιστρέψτε όλα τα πλακίδια χρησιμοποι-
ημένων ρόλων.

Δώστε το πλακίδιο κυβερνήτη, στον 
επόμενο στα αριστερά παίκτη, ο οποίος 
ξεκινάει έναν νέο γύρο...

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το παιχνίδι τελειώνει, όταν
- δεν υπάρχουν αρκετοί άποικοι για να
 γεμίσει το πλοίο των αποίκων

- αν τουλάχιστον ένας παίκτης έχει κτί-
 σει και στις 12 θέσεις της πόλης του

- οι δείκτες ΠΝ έχουν εξαντληθεί

Κάθε παίκτης προσθέτει:

- τους δείκτες ΠΝ του +
- τους ΠΝ των κτιρίων του +
- τους επιπλέον ΠΝ των μεγάλων του
 κτιρίων (αν είναι κατειλημμένα!)

Ο παίκτης με τους περισσότερους ΠΝ 
(πόντους νίκης) είναι ο νικητής.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ



ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
Για όλα τα κτίρια:

Τα παραγωγικά κτίρια (μπλε, λευκό, ανοιχτό και σκούρο καφέ)
Τα παραγωγικά κτίρια απαιτούνται, μαζί με τις φυτείες, για την παραγωγή συγκεκριμένων 
προϊόντων:

Ο αριθμός των κύκλων στα παραγωγικά κτίρια καθορίζει τον μέγιστο αριθμό προϊόντων που 
παράγει το κτίριο αυτό, όταν υπάρχουν άποικοι στους κύκλους αυτούς. Ασφαλώς, ο παίκτης 
θα πρέπει να έχει και επαρκώς κατειλημμένες φυτείες του κατάλληλου είδους για την παραγω-
γή πρωτογενών υλικών, αναγκαίων για την παραγωγή των προϊόντων στα παραγωγικά κτίρια.

Κάθε παίκτης μπορεί να κατασκευάσει το κάθε κτίριο από μια μόνο φορά.
Όταν τουλάχιστον ένας άποικος βρίσκεται στο κτίριο, τότε θεωρείται κατειλημμένο. Μόνο 
τα κατειλημμένα κτίρια χρησιμοποιούνται ή έχουν αξία (εξαίρεση οι ΠΝ τους).
Η θέση ενός κτιρίου στην πόλη δεν έχει σημασία στο παιχνίδι. Ένα κτίριο τοποθετείται σε 
κενή θέση πόλης. Ένα μεγάλο κτίριο απαιτεί δύο γειτονικές κενές θέσεις πόλης. Ένα κτίριο 
μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη θέση της πόλης, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για ένα μεγάλο 
κτίριο. Ωστόσο, όπως και με τις φυτείες ή τα ορυχεία στο νησί, δεν μπορεί κάποιος να αφαιρέ-
σει ένα κτίριο από την πόλη του (για να κάνει, για παράδειγμα, χώρο για ένα άλλο κτίριο ή για 
να καθυστερήσει τη λήξη του παιχνιδιού).
Ο κεραμιδί αριθμός πάνω δεξιά σε κάθε κτίριο καθορίζει πόσους ΠΝ αξίζει το κτίριο 
(κατειλημμένο ή μη) στο τέλος του παιχνιδιού.
Ο αριθμός στον πρώτο κύκλο είναι το κόστος κατασκευής του κτιρίου. Μόλις κατασκευα-
στεί, το κόστος του δεν έχει καμία άλλη σημασία στο παιχνίδι.

Στις φυτείες επεξεργασίας λουλακιού, τα φυτά λουλακιού δέχονται επεξεργασία για παραγω-
γή μπλε χρώματος (μπλε κασόνια προϊόντων).
Στους ζαχαρόμυλους, τα ζαχαροκάλαμα μετατρέπονται σε ζάχαρη (λευκά κασόνια προϊό-
ντων).
Στις καπναποθήκες, τα φύλλα καπνού κόβονται σε καπνό (ανοιχτά καφέ κασόνια).
Στα καφεκοπτεία, οι κόκκοι καφέ, ψήνονται σε καφέ (σκούρα καφέ κασόνια).

Σημείωση: δεν υπάρχει παραγωγικό κτίριο για το καλαμπόκι. Το καλαμπόκι (κίτρινα κασόνια) 
έρχεται αμέσως από τις φυτείες χωρίς να χρειάζεται επεξεργασία. Αυτό σημαίνει, ότι στη φάση 
τεχνίτη, οι κατειλημμένες φυτείες καλαμποκιού, παράγουν αμέσως καλαμπόκι.

ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Κάθε παίκτης μπορεί να κατασκευά-
σει από μία μόνο φορά το κάθε 
κτίριο.

Μόνο τα κατειλημμένα κτίρια χρησι-
μοποιούνται ή έχουν αξία (εκτός της 
αξίας τους σε ΠΝ στο τέλος του 
παιχνιδιού).

Τα παραγωγικά κτίρια

Για το καλαμπόκι δεν υπάρχει
παραγωγικό κτίριο!

Οι κύκλοι των παραγωγικών κτιρίων 
καθορίζουν τον μέγιστο αριθμό 
προϊόντων που μπορεί να παράγει το 
κτίριο.

Παράδειγμα
Ο παίκτης παράγει τα εξής
προϊόντα:

  2 κασόνια καλαμπόκι
(μιας και η 3η φυτεία καλαμποκιού δεν είναι 
κατειλημμένη)

  1 κασόνι καπνό
(μιας και ο 2ος κύκλος της καπναποθήκης δεν 
έχει άποικο)

  3 κασόνια ζάχαρη
(μιας και η 4η φυτεία ζάχαρης
δεν είναι κατειλημμένη)



Τα μπεζ κτίρια
-  οι ειδικές τους λειτουργίες μπορούν
 να χρησιμοποιηθούν για να αλλά-
 ξουν τους κανόνες
- η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική

Τα μωβ κτίρια
Υπάρχουν 17 διαφορετικά μωβ κτίρια. Από δύο φορές το κάθε ένα από τα 12 μικρά κτίρια και 
από μία φορά τα 5 μεγάλα κτίρια.
Οι ειδικές λειτουργίες των μωβ κτιρίων επιτρέπουν στους παίκτες να κάνουν πράγματα εκτός 
των βασικών κανόνων. Έτσι, για παράδειγμα, ο κάτοχος ενός κατειλημμένου γραφείου μπορεί 
να πουλήσει στην αγορά προϊόντα τα οποία ήδη υπάρχουν εκεί.
Ο παίκτης δεν είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει την ειδική λειτουργία ενός κατειλημμέ-
νου μπεζ κτιρίου αν δεν το επιθυμεί (ιδιαιτέρως σημαντικό στην αποβάθρα, δείτε παρακάτω).

Μικρή αγορά (Small Market)
Όταν ο ιδιοκτήτης μιας κατειλημμένης μικρής αγοράς πουλήσει ένα προϊόν στη φάση εμπόρου, 
κερδίζει ένα επιπλέον δουβλόνι από την τράπεζα, για αυτό.
Παράδειγμα: Η Άννα πουλάει ένα καλαμπόκι και κερδίζει 1 δουβλόνι.

Έπαυλη (Hacienda)
Στη σειρά του, στη φάση αποίκου, ο ιδιοκτήτης μιας κατειλημμένης έπαυλης μπορεί, πριν πάρει 
ένα ανοιχτό πλακίδιο φυτείας, να πάρει ένα επιπλέον πλακίδιο φυτείας από οποιαδήποτε 
κλειστή στοίβα (το πρώτο πάνω) και να το τοποθετήσει σε μία κενή θέση του νησιού του. 
Μπορεί έπειτα να παίξει κανονικά τη σειρά του στη φάση αυτή.
Σημείωση: Αν ένας παίκτης επιλέξει να πάρει ένα κλειστό πλακίδιο, πρέπει να το τοποθετήσει αμέσως 
σε μία κενή θέση του νησιού του. Δεν μπορεί να το πετάξει.  Αν επίσης έχει μια κατειλημμένη καλύβα 
κατασκευών, μπορεί να πάρει ένα ορυχείο αντί για κλειστό πλακίδιο. Αν ο άποικος έχει την έπαυλη, 
μπορεί να πάρει ένα μόνο ορυχείο.

Καλύβα κατασκευών (Construction hut)
Στη φάση αποίκου, ο ιδιοκτήτης μιας κατειλημμένης καλύβας, μπορεί να τοποθετήσει στο νησί 
του ένα ορυχείο αντί ενός από τα ανοιχτά πλακίδια φυτειών.
Σημείωση: αν ο άποικος έχει καλύβα κατασκευών, μπορεί, ασφαλώς να πάρει ένα μόνο ορυχείο.

Μικρή αποθήκη (Small warehouse)
Όπως περιγράφεται και κάτω από τον καπετάνιο, οι παίκτες πρέπει στο τέλος της φάσης 
καπετάνιου να αποθηκεύσουν τα προϊόντα που δεν φόρτωσαν. Αν ένας παίκτης δεν έχει 
επαρκή αποθηκευτικό χώρο επιστρέφει τα επιπλέον προϊόντα στο γενικό απόθεμα.
Ο ιδιοκτήτης μιας κατειλημμένης μικρής αποθήκης μπορεί να αποθηκεύσει, στο τέλος της 
φάσης καπετάνιου, επιπλέον του ενός προϊόντος που επιτρέπεται να αποθηκεύσει στο San 
Juan του, όλα τα βαρέλια ενός είδους προϊόντος της επιλογής του. Η αποθήκη προστατεύει τον 
παίκτη από το να επιστρέψει τα προϊόντα στο απόθεμα. Δεν προστατεύει τον παίκτη από την 
υποχρέωση να φορτώσει τα προϊόντα του στα εμπορικά πλοία.
Σημείωση: τα προϊόντα που επιλέγονται δεν αποθηκεύονται πάνω στο πλακίδιο της αποθήκης αλλά 
στο San Juan του ταμπλό του παίκτη.

Ξενώνας (Hospice)
Κατά τη φάση αποίκου, όταν ο ιδιοκτήτης ενός κατειλημμένου ξενώνα τοποθετεί ένα πλακίδιο 
φυτείας ή ορυχείου στο νησί του, μπορεί να πάρει έναν άποικο από το απόθεμα αποίκων και να 
τον τοποθετήσει σε αυτό το πλακίδιο.
Σημείωση: αν ο παίκτης έχει και μια κατειλημμένη έπαυλη και επιλέξει να πάρει ένα επιπλέον κλειστό 
πλακίδιο ή ορυχείο, δεν παίρνει άποικο για αυτό το επιπλέον πλακίδιο.
Αν δεν υπάρχουν επιπλέον άποικοι στο απόθεμα αποίκων, μπορεί να πάρει έναν από το πλοίο των 
αποίκων. Αν δεν υπάρχουν ούτε εκεί, δεν παίρνει καθόλου.

Σημείωση:
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή δεν υπάρχουν στο παιχνίδι. Στο παράδειγμα 
της σελίδας 8, οι παίκτες λαμβάνουν μόνο τα τελικά προϊόντα της παραγωγής τους. Οι μη 
χρησιμοποιημένοι άποικοι (όπως αυτός στη δεύτερη φυτεία καπνού και ο τέταρτος άποικος στους 
ζαχαρόμυλους) δεν παράγουν τίποτα!
Όπως περιγράφεται κάτω από τον τεχνίτη, όταν ένας παίκτης παράγει ένα προϊόν και το απόθε-
μα για το συγκεκριμένο είδος είναι εξαντλημένο, τότε δεν παράγει τίποτα.



Γραφείο (O�ce)
Όταν ο ιδιοκτήτης ενός κατειλημμένου γραφείου πουλάει ένα προϊόν στην αγορά, κατά τη 
φάση εμπόρου, αυτό δεν απαιτείται να είναι διαφορετικό από τα ήδη υπάρχοντα εκεί προϊόντα. 
Αν η αγορά είναι γεμάτη, ο παίκτης δεν μπορεί να πουλήσει εκεί προϊόν!
Παράδειγμα: στην αγορά ήδη υπάρχει ένα βαρέλι καπνό. Ο Βασίλης έχει ένα κατειλημμένο γραφείο 
και στη σειρά του πουλάει καπνό στην αγορά. Ο Χρήστος έχει το άλλο γραφείο. Στη σειρά του είναι 
κατειλημμένο, οπότε μπορεί να πουλήσει επίσης καπνό στην αγορά.

Μεγάλη Αγορά (Large market)
Όταν ο ιδιοκτήτης μιας κατειλημμένης μεγάλης αγοράς πουλάει ένα προϊόν στη φάση 
εμπόρου, κερδίζει 2 επιπλέον δουβλόνια από την τράπεζα, για αυτό.
Σημείωση: αν ένας παίκτης έχει τόσο τη μεγάλη, όσο και τη μικρή αγορά, κερδίζει 3 επιπλέον δουβλό-
νια για την πώληση ενός προϊόντος στην αγορά.

Μεγάλη αποθήκη (Large warehouse)
Ο ιδιοκτήτης μιας κατειλημμένης μεγάλης αποθήκης μπορεί να αποθηκεύσει, στο τέλος της 
φάσης καπετάνιου, επιπλέον του ενός προϊόντος που επιτρέπεται να αποθηκεύσει στην πυξίδα 
του, όλα τα βαρέλια δύο ειδών προϊόντων της επιλογής του. 
Σημείωση: αν ένας παίκτης έχει τόσο τη μεγάλη, όσο και τη μικρή αποθήκη, μπορεί να αποθηκεύσει 
όλα τα βαρέλια 3 ειδών προϊόντων της επιλογής του.

Εργοστάσιο (Factory)
Αν ο ιδιοκτήτης ενός κατειλημμένου εργοστασίου παράγει προϊόντα περισσοτέρων του ενός 
ειδών κατά τη φάση τεχνίτη, κερδίζει χρήματα από την τράπεζα. Για δύο είδη προϊόντων, 
κερδίζει 1 δουβλόνι, για τρία είδη προϊόντων, κερδίζει 2 δουβλόνια, για τέσσερα είδη προϊό-
ντων, κερδίζει 3 δουβλόνια και για όλα (πέντε) τα είδη προϊόντων, κερδίζει 5 δουβλόνια. Ο 
αριθμός των κασονιών που παράγει δεν έχει καμία σημασία.
Παράδειγμα: ο Δημήτρης έχει ένα κατειλημμένο εργοστάσιο, 3 κατειλημμένες φυτείες καλαμποκιού, 
3 κατειλημμένες φυτείες ζάχαρης, 1 κατειλημμένη φυτεία καπνού και τα αντίστοιχα παραγωγικά 
κτίρια με τον απαιτούμενο αριθμό αποίκων. Παράγει μόνο 2 βαρέλια ζάχαρης και 1 βαρέλια καπνό 
μιας και δεν υπάρχει καλαμπόκι και υπάρχουν μόνο 2 βαρέλια ζάχαρη στο απόθεμα. Κερδίζει 1 
δουβλόνι από την τράπεζα για την παραγωγή 2 ειδών προϊόντων.

Πανεπιστήμιο (University)
Κατά τη φάση κτίστη, όταν ο ιδιοκτήτης ενός κατειλημμένου πανεπιστημίου κατασκευάζει ένα 
κτίριο στην πόλη του, μπορεί να πάρει έναν άποικο από το απόθεμα αποίκων και να τον 
τοποθετήσει πάνω σε αυτό το πλακίδιο.
Σημείωση: αν κατασκευάσει ένα παραγωγικό κτίριο με περισσότερους από έναν κύκλους, εξακολουθεί 
να παίρνει έναν μόνο άποικο. Αν δεν υπάρχουν άποικοι στο απόθεμα αποίκων, μπορεί να πάρει έναν 
από το πλοίο των αποίκων. Αν δεν υπάρχουν ούτε εκεί, δεν παίρνει καθόλου.

Λιμάνι (Harbor)
Κάθε φορά, κατά τη φάση καπετάνιου, που ο ιδιοκτήτης ενός κατειλημμένου λιμανιού φορτώ-
νει προϊόντα σε ένα εμπορικό πλοίο, κερδίζει έναν επιπλέον ΠΝ.
Παράδειγμα: ο ιδιοκτήτης ενός κατειλημμένου λιμανιού (και μιας κατειλημμένης αποβάθρας) μπορεί 
να φορτώσει μόνο 3 από τους 5 καπνούς του στο «πλοίο καπνού» καθώς με τους 3 αυτούς καπνούς 
γεμίζει. Κερδίζει 3+1 ΠΝ. Στην επόμενη σειρά του, φορτώνει 2 βαρέλια ζάχαρη στο «πλοίο ζάχαρης». 
Κερδίζει 2+1 ΠΝ. Στην επόμενη σειρά του, χρησιμοποιεί την αποβάθρα του, για να τοποθετήσει τους 
υπόλοιπους 2 καπνούς του στο απόθεμα. Κερδίζει 2+1 ΠΝ. Έτσι, σε αυτή τη φάση καπετάνιου κέρδισε 
επιπλέον 3 ΠΝ με τη χρήση του λιμανιού και 2 επιπλέον ΠΝ με την αποβάθρα του.

Αποβάθρα (Wharf)
Κατά τη φάση καπετάνιου, όταν ένας παίκτης με κατειλημμένη αποβάθρα πρέπει να φορτώσει 
προϊόντα, αντί να τα φορτώσει σε ένα εμπορικό πλοίο, μπορεί να τοποθετήσει όλα τα προϊόντα 
ενός είδους στο απόθεμα και να κερδίσει τους αντίστοιχους ΠΝ σαν να τα είχε φορτώσει σε ένα 
εμπορικό πλοίο. Είναι σαν να έχει ο παίκτης ένα φανταστικό πλοίο με απεριόριστη χωρητικότη-
τα στη διάθεσή του.



Ο παίκτης πρέπει να φορτώσει προϊόντα σε ένα εμπορικό πλοίο όποτε μπορεί στη σειρά του 
στη φάση καπετάνιου, εκτός από όταν θέλει να χρησιμοποιήσει την αποβάθρα του και να τα 
«φορτώσει» στο φανταστικό του πλοίο.
Η αποβάθρα χρησιμοποιείται μία μόνο φορά ανά φάση καπετάνιου από τον ιδιοκτήτη της, 
αλλά μπορεί και να μην χρησιμοποιηθεί καθόλου. Το φανταστικό πλοίο, δέχεται ένα οποιοδή-
ποτε είδος προϊόντος, ακόμη και προϊόν που ήδη υπάρχει σε ένα από τα άλλα τρία μεταφορικά 
πλοία ή στο άλλο φανταστικό πλοίο αποβάθρας.
Σημείωση: όταν ένας παίκτης χρησιμοποιεί την αποβάθρα του πρέπει να φορτώσει όλα τα βαρέλια 
προϊόντων του είδους που επιλέγει και έχει στην κατοχή του. Δεν απαιτείται, ωστόσο, η χρήση του 
προϊόντος που έχει σε μεγαλύτερη ποσότητα.
Ένα φανταστικό πλοίο αποβάθρας έχει χωρητικότητα 11 βαρέλια.

Τα μεγάλα κτίρια
Τα παρακάτω πέντε μεγάλα κτίρια υπάρχουν από μία φορά το κάθε ένα. Το κάθε μεγάλο κτίριο 
χρειάζεται δύο γειτονικές θέσεις πόλης για να κτιστεί, αλλά υπολογίζεται σαν ένα κτίριο.
Σημείωση: όταν, στου κανόνες αυτούς, αναφέρεται ένα «μεγάλο κτίριο», εννοείται ένα από τα πέντε 
κτίρια που περιγράφονται παρακάτω!

Συντεχνία (Guild hall)
Ο ιδιοκτήτης της κατειλημμένης συντεχνίας κερδίζει, στο τέλος του παιχνιδιού, 1 ΠΝ επιπλέον 
για κάθε μικρό παραγωγικό κτίριο (κατειλημμένο ή μη) στην πόλη του (=1 μικρό εργοστάσιο 
λουλακιού και μικρός ζαχαρόμυλος), και 2 ΠΝ επιπλέον για κάθε μεγάλο παραγωγικό κτίριο 
(κατειλημμένο ή μη) στην πόλη του (= εργοστάσιο λουλακιού, ζαχαρόμυλος, καπναποθήκη και 
καφεκοπτείο).
Παράδειγμα: στο τέλος του παιχνιδιού, ο ιδιοκτήτης της κατειλημμένης συντεχνίας έχει επίσης έναν 
μικρό και έναν μεγάλο ζαχαρόμυλο, ένα μικρό εργοστάσιο λουλακιού και ένα καφεκοπτείο στην πόλη 
του. Κερδίζει 6 ΠΝ επιπλέον.

Κατοικία (Residence)
Ο ιδιοκτήτης μιας κατειλημμένης κατοικίας κερδίζει, στο τέλος του παιχνιδιού, επιπλέον ΠΝ 
για τις φυτείες και τα ορυχεία που έχει τοποθετήσει στο νησί του. Για μέχρι και εννέα γεμισμέ-
νες θέσεις νησιού, κερδίζει 4 ΠΝ, για δέκα γεμισμένες θέσεις νησιού, κερδίζει 5 ΠΝ, για έντεκα 
γεμισμένες θέσεις νησιού, κερδίζει 6 ΠΝ και για τις δώδεκα γεμισμένες θέσεις νησιού, κερδίζει 
7 ΠΝ.
Παράδειγμα: στο τέλος του παιχνιδιού, ο ιδιοκτήτης της κατειλημμένης κατοικίας έχει γεμίσει 10 από 
τις 12 θέσεις του νησιού του με φυτείες και ορυχεία. Κερδίζει 5 ΠΝ επιπλέον.

Οχυρό (Fortress)
Ο ιδιοκτήτης του κατειλημμένου οχυρού κερδίζει, στο τέλος του παιχνιδιού, έναν επιπλέον ΠΝ 
για κάθε τρεις αποίκους στο ταμπλό του.
Παράδειγμα: στο τέλος του παιχνιδιού, ο ιδιοκτήτης του κατειλημμένου οχυρού έχει συνολικά 20 
αποίκους στις φυτείες, τα ορυχεία, τα κτίρια και το San Juan του. Κερδίζει 6 ΠΝ επιπλέον.

Τελωνείο (Customs house)
Ο ιδιοκτήτης του κατειλημμένου τελωνείου κερδίζει, στο τέλος του παιχνιδιού, έναν επιπλέον 
ΠΝ για κάθε τέσσερις ΠΝ που έχει κερδίσει στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο παίκτης υπολογίζει 
μόνο τους δείκτες ΠΝ του (και τυχόν επιπλέον ΠΝ που έχει καταγράψει σε χαρτί αφού το 
απόθεμα εξαντληθεί, πριν τη λήξη του παιχνιδιού). Δεν υπολογίζει τους ΠΝ που κέρδισε από 
τα κτίρια του, στη λήξη του παιχνιδιού.
Παράδειγμα: στο τέλος του παιχνιδιού, ο ιδιοκτήτης του κατειλημμένου τελωνείου έχει συγκεντρώσει 
23 ΠΝ σε δείκτες, οπότε κερδίζει επιπλέον 5 ΠΝ.

Δημαρχείο (City hall)
Ο ιδιοκτήτης του κατειλημμένου δημαρχείου κερδίζει, στο τέλος του παιχνιδιού, 1 ΠΝ επιπλέ-
ον για κάθε μωβ κτίριο (κατειλημμένο ή μη) στην πόλη του (συμπεριλαμβάνεται και το ίδιο το 
δημαρχείο!).
Παράδειγμα: στο τέλος του παιχνιδιού, ο ιδιοκτήτης του κατειλημμένου δημαρχείου έχει επίσης 
έπαυλη, αποβάθρα, γραφείο, καλύβα κατασκευών, μεγάλη αποθήκη και κατοικία, οπότε κερδίζει 7 
ΠΝ επιπλέον.

Παράδειγμα: στο παράδειγμα με το λιμάνι 
παραπάνω, ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης 
χρησιμοποίησε το πλοίο της αποβάθρας του 
για να τοποθετήσει και τα 5 κασόνια καπνού 
στο απόθεμα. Στην περίπτωση αυτή το 
«πλοίο καπνού» δεν θα γεμίσει μέχρι το 
τέλος της φάσης καπετάνιου, και έτσι δεν θα 
αδειάσει, όπως έγινε στο παραπάνω 
παράδειγμα.



Προτείνουμε να κρατήσετε τη σελίδα αυτή σε κάποιο σημείο όπου οι παίκτες θα έχουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες των κτιρίων. Κάτι 
τέτοιο θα φανεί εξαιρετικά χρήσιμο στους παίκτες που μπορεί να κάθονται μακριά ή ανάποδα από το ταμπλό.
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