


Wstęp do gry:Wstęp do gry:
Na wyprawę wyruszają cztery statki. Gracze zostają kapitanami trzech z Na wyprawę wyruszają cztery statki. Gracze zostają kapitanami trzech z 
nich. Wszyscy są jedną drużyną i wspólnym celem jest znalezienie morskiej nich. Wszyscy są jedną drużyną i wspólnym celem jest znalezienie morskiej 
drogi do Indii. Jednak każdy z kapitanów chce też zdobyć jak największą drogi do Indii. Jednak każdy z kapitanów chce też zdobyć jak największą 
sławę i bogactwo dla siebie. Przed rozpoczęciem gry należy przygotować: sławę i bogactwo dla siebie. Przed rozpoczęciem gry należy przygotować: 
60-100 żetonów złotych monet (mogą być monety 1 gr), 60-100 żetonów złotych monet (mogą być monety 1 gr), 
100-150 żetonów jedzenia (mogą być pestki słonecznika lub małe 100-150 żetonów jedzenia (mogą być pestki słonecznika lub małe 
makarony),makarony),
20-30 żetonów drewna (mogą być pokrojone patyki do szaszłyków), 20-30 żetonów drewna (mogą być pokrojone patyki do szaszłyków), 
20-30 żetonów płótna na żagle (mogą być malutkie kawałki materiału),20-30 żetonów płótna na żagle (mogą być malutkie kawałki materiału),
50-100 żetonów przypraw (mogą być goździki). 50-100 żetonów przypraw (mogą być goździki). 
(można też zastosować żetony zastępcze ze strony 9, w tym żetony po 10)(można też zastosować żetony zastępcze ze strony 9, w tym żetony po 10)

Zasady gry:Zasady gry:
Na początku gracze losują jakim statkiem będą dowodzić. Po losowaniu Na początku gracze losują jakim statkiem będą dowodzić. Po losowaniu 
gracze dostają po 15 złotych monet. Muszą je przeznaczyć dla na zakup gracze dostają po 15 złotych monet. Muszą je przeznaczyć dla na zakup 
zapasów lub zachować na później, aby kupić za nie przyprawy w Indiach. zapasów lub zachować na później, aby kupić za nie przyprawy w Indiach. 
Oczywiście można też liczyć na to, że zapasy uzupełni się po drodze. Oczywiście można też liczyć na to, że zapasy uzupełni się po drodze. 
Jednak tubylcy nie zawsze są przyjaźnie nastawieni.Jednak tubylcy nie zawsze są przyjaźnie nastawieni.

Kupcy z Lizbony oferują (sprzedają lub kupują):Kupcy z Lizbony oferują (sprzedają lub kupują):
•• JedzenieJedzenie: 5 porcji za 1 sztukę złota: 5 porcji za 1 sztukę złota
•• Płótno na żaglePłótno na żagle: 3 porcje za 1 sztukę złota: 3 porcje za 1 sztukę złota
•• DrewnoDrewno: 3 porcje za 1 sztukę złota: 3 porcje za 1 sztukę złota
•• PrzyprawyPrzyprawy: 1 porcja za 1 sztukę złota: 1 porcja za 1 sztukę złota



Gdy każdy z kapitanów kupi już swoje zapasy wszystkie statki wyruszają wGdy każdy z kapitanów kupi już swoje zapasy wszystkie statki wyruszają w
drogę. Gracze ustawiają swoje pionki na polu Lizbona. Potem rzucają drogę. Gracze ustawiają swoje pionki na polu Lizbona. Potem rzucają 
kostkami, aby określić jak daleko się poruszają. Na karcie każdego statku kostkami, aby określić jak daleko się poruszają. Na karcie każdego statku 
jest tabela pozwalająca przeliczyć wynik rzutu kostką na ruch. Kolejka jest tabela pozwalająca przeliczyć wynik rzutu kostką na ruch. Kolejka 
kończy, gdy wszyscy kapitanowie rzucą kostką lub poczekają w porcie na kończy, gdy wszyscy kapitanowie rzucą kostką lub poczekają w porcie na 
pozostałe statki. W każdej kolejce kapitanowie płynących po morzu pozostałe statki. W każdej kolejce kapitanowie płynących po morzu 
statków muszą oddać 1 porcję jedzenia (na wykarmienie marynarzy).statków muszą oddać 1 porcję jedzenia (na wykarmienie marynarzy).

Każdy statek ma swojego sternika, którego umiejętności wpływają na to Każdy statek ma swojego sternika, którego umiejętności wpływają na to 
jak statek się porusza. Na wynik rzutu kostką wpływa posiadanie karty jak statek się porusza. Na wynik rzutu kostką wpływa posiadanie karty 
PECHOWIECPECHOWIEC

RzutRzut São GabrielSão Gabriel São RafaelSão Rafael BerrioBerrio

0* lub 10* lub 1 1 pole1 pole 1 pole1 pole 2 pola2 pola

2 lub 32 lub 3 1 pole1 pole 2 pola2 pola 2 pola2 pola

4 lub 54 lub 5 3 pola3 pola 2 pola2 pola 2 pola2 pola

66 3 pola3 pola 3 pola3 pola 2 pola2 pola
*0 jest możliwe, gdy gracz wyrzuci 1 i ma kartę PECHOWIEC.*0 jest możliwe, gdy gracz wyrzuci 1 i ma kartę PECHOWIEC.

Gdy statek dopłynie do portu zatrzymuje się w nim. I czeka na pozostałe Gdy statek dopłynie do portu zatrzymuje się w nim. I czeka na pozostałe 
statki. Z portu wszystkie statki wyruszają w jednej kolejce. Pozwoli to na statki. Z portu wszystkie statki wyruszają w jednej kolejce. Pozwoli to na 
zachowanie pozoru podróżowania razem.zachowanie pozoru podróżowania razem.

Gdy nie ma wszystkich statków w porcie to gracze, którzy czekają mogą Gdy nie ma wszystkich statków w porcie to gracze, którzy czekają mogą 
dodatkowo wykonać lokalne zadanie. Ponadto gracz, który stoi w porcie dodatkowo wykonać lokalne zadanie. Ponadto gracz, który stoi w porcie 
nie musi karmić swoich marynarzy (nie traci jedzenia).nie musi karmić swoich marynarzy (nie traci jedzenia).

Po drodze statki będą zawijać jedynie do miejsce, gdzie w rzeczywistości Po drodze statki będą zawijać jedynie do miejsce, gdzie w rzeczywistości 
zatrzymywał się Vasco da Gama:zatrzymywał się Vasco da Gama:



•• LizbonaLizbona, , Wyspy KanaryjskieWyspy Kanaryjskie i  i Wyspy Zielonego Przylądka Wyspy Zielonego Przylądka to porty z to porty z 
Europejczykami. Można tu zakupić za złoto zapasy lub pohandlować Europejczykami. Można tu zakupić za złoto zapasy lub pohandlować 
z niepewnym zyskiem. z niepewnym zyskiem. 

Kupcy z Kupcy z Wysp KanaryjskichWysp Kanaryjskich i  i Wysp Zielonego PrzylądkaWysp Zielonego Przylądka oferują to  oferują to 
samo co kupcy w Lizbonie (poza przyprawami). Jednak w każdej samo co kupcy w Lizbonie (poza przyprawami). Jednak w każdej 
kolejce może być inny koszt zapasów. Cena pozostaje ta sama, alekolejce może być inny koszt zapasów. Cena pozostaje ta sama, ale
jeśli gracze stojący z porcie wyrzucą w sumie mniej niż 10 oczek to zajeśli gracze stojący z porcie wyrzucą w sumie mniej niż 10 oczek to za
1 sztukę złota kupią/sprzedadzą o 1 mniej zapasów niż w Lizbonie. 1 sztukę złota kupią/sprzedadzą o 1 mniej zapasów niż w Lizbonie. 
Jeśli wyrzucą więcej niż 9 to kupią/sprzedadzą o 1 więcej zapasów Jeśli wyrzucą więcej niż 9 to kupią/sprzedadzą o 1 więcej zapasów 
niż w Lizbonie.niż w Lizbonie.

•• NatalNatal, , MozambikMozambik i  i MalindiMalindi to miejsce spotkań z tubylcami. Można na  to miejsce spotkań z tubylcami. Można na 
tym zarobić lub uzupełnić zapasy, ale można też stracić. Tubylcy nie tym zarobić lub uzupełnić zapasy, ale można też stracić. Tubylcy nie 
zawsze są przychylni obcym.zawsze są przychylni obcym.

Suma oczekSuma oczek 0-30-3 4-74-7 8-128-12 13-1613-16 17-1817-18

WydarzenieWydarzenie

ObraziłeśObraziłeś
tubylców.tubylców.
ZabierająZabierają
oni po oni po 
2 porcje2 porcje
jedzenia zjedzenia z
każdegokażdego
statku.statku.

Tubylcy sąTubylcy są
nieufni. Nienieufni. Nie
pomagająpomagają

i niei nie
atakują.atakują.

TubylcyTubylcy
chcąchcą

pomocy. pomocy. 
Za każdąZa każdą

porcjęporcję
płótnapłótna
dadzą dadzą 

3 porcje3 porcje
jedzenia.jedzenia.

Tubylcy sąTubylcy są
ostrożni.ostrożni.

Dają tylkoDają tylko
2 porcje2 porcje
jedzeniajedzenia
graczowi,graczowi,

który który 
ma goma go

najmniej. najmniej. 

Tubylcy sąTubylcy są
przyjaźni.przyjaźni.
Dają naDają na
każdykażdy

statek postatek po
1 porcji1 porcji

przyprawprzypraw
i 2 porcjei 2 porcje
jedzenia.jedzenia.

•• GoaGoa to miejsce docelowe. Tu można zakupić przyprawy,  potem  to miejsce docelowe. Tu można zakupić przyprawy,  potem 
sprzeda się z wielkim zyskiem w Europie.sprzeda się z wielkim zyskiem w Europie.



Kupcy z Goa oferują (sprzedają lub kupują):Kupcy z Goa oferują (sprzedają lub kupują):
•• JedzenieJedzenie: 6 porcji za 1 sztukę złota: 6 porcji za 1 sztukę złota
•• Płótno na żaglePłótno na żagle: 2 porcje za 1 sztukę złota: 2 porcje za 1 sztukę złota
•• DrewnoDrewno: 3 porcje za 1 sztukę złota: 3 porcje za 1 sztukę złota
•• PrzyprawyPrzyprawy: 10 porcji za 1 sztukę złota: 10 porcji za 1 sztukę złota

Gdy wszystkie statki dotrą o Goa i zakupią przyprawy to muszą wyruszyć Gdy wszystkie statki dotrą o Goa i zakupią przyprawy to muszą wyruszyć 
w drogę powrotną. Gdy wrócą do Lizbony to sprzedadzą przyprawy i w drogę powrotną. Gdy wrócą do Lizbony to sprzedadzą przyprawy i 
policzą zyski. Kto zarobi najwięcej ten wygra.policzą zyski. Kto zarobi najwięcej ten wygra.

Dodatkowe zasady:Dodatkowe zasady:
•• W Lizbonie, na Wyspach Kanaryjskich, Wyspach Zielonego PrzylądkaW Lizbonie, na Wyspach Kanaryjskich, Wyspach Zielonego Przylądka
i w Goa można sprzedawać wielokrotności wymienionych w cenniku ilościi w Goa można sprzedawać wielokrotności wymienionych w cenniku ilości
towarów.towarów.

•• Na początku każdej kolejki (poza wypłynięciem z Lizbony i czekaniem na Na początku każdej kolejki (poza wypłynięciem z Lizbony i czekaniem na 
innych w porcie) gracze muszą oddać po 1 porcji jedzenia.innych w porcie) gracze muszą oddać po 1 porcji jedzenia.

•• Statek, na którym skończą się zapasy jedzenia (nie może oddać na Statek, na którym skończą się zapasy jedzenia (nie może oddać na 
początku kolejki 1 porcji jedzenia) wypada z gry. Pozostali gracze będą początku kolejki 1 porcji jedzenia) wypada z gry. Pozostali gracze będą 
mieli trudniej w kontaktach z tubylcami i z handlarzami, ale wciąż mogąmieli trudniej w kontaktach z tubylcami i z handlarzami, ale wciąż mogą
grać. Można też umówić się na dalsze granie tej osoby z kartą grać. Można też umówić się na dalsze granie tej osoby z kartą 
PECHOWIEC.PECHOWIEC.

•• Wszystkie grające statki mogą stać naraz w porcie tylko przez 1 kolejkę. Wszystkie grające statki mogą stać naraz w porcie tylko przez 1 kolejkę. 
Potem muszą wypłynąć w morze. Gracze, którzy czekają w porcie na Potem muszą wypłynąć w morze. Gracze, którzy czekają w porcie na 
pozostałe statki mogą to robić przez dowolną liczbę kolejek.pozostałe statki mogą to robić przez dowolną liczbę kolejek.

•• Jeśli 2 lub 3 poruszające się statki wylosują w tej samej kolejce Jeśli 2 lub 3 poruszające się statki wylosują w tej samej kolejce 
identyczną liczbę oczek to znaczy, że napotkały sztorm. W takim razie identyczną liczbę oczek to znaczy, że napotkały sztorm. W takim razie 
muszą się naprawić zużywając po 1 porcji drewna i płótna na żagle. Jeślimuszą się naprawić zużywając po 1 porcji drewna i płótna na żagle. Jeśli
nie mają tych zapasów to kapitan nienaprawionego statku dostaje kartę nie mają tych zapasów to kapitan nienaprawionego statku dostaje kartę 
PECHOWIEC (odejmuje 1 oczko od wyniku własnych rzutów kostką). PECHOWIEC (odejmuje 1 oczko od wyniku własnych rzutów kostką). 
Karta pozostaje z nim do końca gry.Karta pozostaje z nim do końca gry.



W grze wykorzystano następujące grafiki:W grze wykorzystano następujące grafiki:
1.1. Na licencji Public Domain CC0, autor: Michael Schwarzenberger Na licencji Public Domain CC0, autor: Michael Schwarzenberger 

źródło: https://pixabay.com/pl/drewna-zarząd-struktura-świat-591614/źródło: https://pixabay.com/pl/drewna-zarząd-struktura-świat-591614/
2.2. Na licencji Public Domain CC0, autor: bilyjan, Na licencji Public Domain CC0, autor: bilyjan, 

źródło: https://pixabay.com/pl/pergamin-papier-stary-tło-1527104/źródło: https://pixabay.com/pl/pergamin-papier-stary-tło-1527104/
3.3. Na licencji Public Domain, autor: Ernesto CasanovaNa licencji Public Domain, autor: Ernesto Casanova

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasco_da_Gama's_ship.jpgźródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasco_da_Gama's_ship.jpg
4.4. Na licencji Public Domain, autor: Caspar SchmalkaldenNa licencji Public Domain, autor: Caspar Schmalkalden

źródło:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sanct_Jago,_auf_derselben_Insel_-_Caspar_Schmalkalden.jpgźródło:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sanct_Jago,_auf_derselben_Insel_-_Caspar_Schmalkalden.jpg
5.5. Na licencji Public Domain, autor: Alfredo Roque GameiroNa licencji Public Domain, autor: Alfredo Roque Gameiro

źródło:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_partida_de_Vasco_da_Gama_para_a_Índia_em_1497.jpg źródło:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_partida_de_Vasco_da_Gama_para_a_Índia_em_1497.jpg 
6.6. Na licencji Public Domain, autorzy: Georg Braun i Frans HogenbergNa licencji Public Domain, autorzy: Georg Braun i Frans Hogenberg

źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Braun_Lisboa_HAAB.jpg źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Braun_Lisboa_HAAB.jpg 
7.7. Na licencji Public Domain, autor: Alfredo Roque GameiroNa licencji Public Domain, autor: Alfredo Roque Gameiro

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_chegada_de_Vasco_da_Gama_a_Calicute_em_1498.jpgźródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_chegada_de_Vasco_da_Gama_a_Calicute_em_1498.jpg
karty do wycięcia

PECHOWIEC
Odejmij 1 od wyniku

własnych rzutów
kostką. W Lizbonie

przyprawy kosztują 
2 szt za 1 monetę.

PECHOWIEC
Odejmij 1 od wyniku

własnych rzutów
kostką. W Lizbonie

przyprawy kosztują 
2 szt za 1 monetę.

PECHOWIEC
Odejmij 1 od wyniku

własnych rzutów
kostką. W Lizbonie

przyprawy kosztują 
2 szt za 1 monetę.
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Wyspy Kanaryjskie
i Wyspy Zielonego

Przylądka.
Ostatnie porty, gdzie rządzą

Europejczycy.

Lokalne zadanie: 
Ryzykowny handel- oddaj 3 sztuki 
złota na zakup luksusowych 
towarów. Obierz tyle złota, ile oczek
wyrzucisz na 1 kostce.

Jeśli gracze stojący w porcie Jeśli gracze stojący w porcie 
wyrzucą w sumie mniej niż 10 wyrzucą w sumie mniej niż 10 
oczek to za 1 sztukę złota oczek to za 1 sztukę złota 
kupią/sprzedadzą:kupią/sprzedadzą:
• JedzenieJedzenie: 6 porcji: 6 porcji
•• Płótno na żaglePłótno na żagle: 4 porcje: 4 porcje
•• DrewnoDrewno: 4 porcje: 4 porcje

Jeśli gracze wyrzucą w sumie Jeśli gracze wyrzucą w sumie 
więcej niż 9 oczek to za 1 sztukę więcej niż 9 oczek to za 1 sztukę 
złota kupią/sprzedadzą:złota kupią/sprzedadzą:
• JedzenieJedzenie: 4 porcje: 4 porcje
• Płótno na żaglePłótno na żagle: 2 porcje: 2 porcje
• DrewnoDrewno: 2 porcje: 2 porcje

Goa

Indyjskie miasto, w którym można
kupić poszukiwane w Europie

przyprawy.

Lokalne zadanie: 
Wizyta u Maharadży  – jeśli 
wyrzucisz 6 oczek to lokalny władca
wynagrodzi Cię 1 sztuką złota za 
opowieści o twoich przygodach.

Kupcy z Goa oferują za 1 sztukę 
złota (sprzedają lub kupują):

Jedzenie: 6 porcji
Płótno na żagle: 2 porcje
Drewno: 3 porcje
Przyprawy: 10 porcji

Gdy wszystkie statki dotrą o Goa
i zakupią przyprawy to muszą
wyruszyć w drogę powrotną. 



Lizbona

Portugalski port, z którego wyruszył
Vasco da Gama. W grze jest startem

i metą. 

Lokalne zadanie: 
brak

Kupcy z Lizbony oferująKupcy z Lizbony oferują
(sprzedają lub kupują):(sprzedają lub kupują):

••JedzenieJedzenie: 5 porcji za 1 sztukę złota: 5 porcji za 1 sztukę złota
••Płótno na żaglePłótno na żagle: 3 porcje za: 3 porcje za
1 sztukę złota1 sztukę złota

••DrewnoDrewno: 3 porcje za 1 sztukę złota: 3 porcje za 1 sztukę złota
••PrzyprawyPrzyprawy: 1 porcja za 1 sztukę : 1 porcja za 1 sztukę 
złotazłota

Natal, Mozambik,
Malindi

Afrykańskie miejsca postoju dla
statków Vasco da Gamy. Niektóre
zajęte już przez arabskich kupców.

Lokalne zadanie: 
Dom wodza - oddaj 1 porcję 
drewna na ulepszenie chaty wodza 
lokalnego plemienia. Jeśli wyrzucisz 
5 lub 6 oczek wódz z wdzięczności 
da ci 3 porcje jedzenia.

Wszyscy gracze stojący w porcie rzucają 
kostką i sumują wynik:
0 lub 1 lub 2 lub 3 oczka
Obraziłeś tubylców. Zabierają oni po 2 
porcje jedzenia z każdego statku.
4 lub 5 lub 6 lub 7 oczek
Tubylcy są nieufni. Nie pomagają i nie 
atakują.
8 lub 9 lub 10 lub 11 oczek
Tubylcy chcą pomocy. Za każdą porcję 
płótna dadzą 3 porcje jedzenia.
12 lub 13 lub 14 lub 15 oczek
Tubylcy są ostrożni. Dają tylko 2 porcje 
jedzenia graczowi, który 
ma go najmniej. 
16 lub 17 lub 18 oczek
Tubylcy są przyjaźni. Dają na każdy statek
po 1 porcji przypraw i 2 porcje jedzenia.



Żetony zastępcze:
złote monety

jedzenie

Drewno

Płótno na żagiel

Przyprawy

Grafiki do zastępczych symboli pochodzą z galerii programu Libre Office Wersja: 5.3.0.
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