De Kapitein is terug!
Een scenario voor 1 tot 3 spelers

De Kapitein keert terug met een groot aantal spookschepen om de verloren schat terug
te winnen. Je moet nu ook de Kapitein verslaan om het spel te winnen.
Speel tegen de Kapitein, een computergestuurde tegenstander. Speel een solospel of zelfs
met 2 tot 3 spelers voor een hoog aantal spelers, wat resulteert in een overvol bord.

Voorbereiding
➊ Zet het spel zoals gewoonlijk op (vergeet de Startfiches niet als je niet alleen speelt).
➋ Plaats één Schip van elke ongebruikte kleur in de haven. Deze zijn allemaal van de Kapitein.
➌ Neem voor de Kapitein de startbemanningskaarten van alle ongebruikte kleuren.
☛ G ebruik alle Bemanningskaarten met propellersymbolen.
☛ L eg alle zilveren kaarten terug in de doos.
☛ Beslis
 zelf hoeveel van de gouden kaarten je wilt toevoegen en pas daarmee de moeilijkheidsgraad aan.
☛

Voor je eerste spel raden we aan om twee gouden kaarten toe te voegen.
Schud de kaarten en plaats ze gedekt naast de schatkist van de Kapitein.

Speelbeurt
Een menselijke speler is altijd de startspeler.
Na elke beurt van een menselijke speler draait die speler de bovenste kaart van de stapel kaarten van de Kapitein om en voert deze uit.
Opmerking: In een solo spel draai je twee kaarten één voor één om.
☛ A ls het een gouden kaart is, verwijder dan de eerste kaart van de markt (op de $1 plek) uit het spel.
Vul de markt zoals gewoonlijk aan.
☛ A ls het een kaart met een propellersymbool is, controleer dan of er al een Schip in die kleur op een Wraktegel staat.
l A
 ls dit het geval is, dan DUIKT de kapitein.
l A
 nders VAART de Kapitein.

De Kapitein VAART

De Kapitein DUIKT

Verplaats het Schip 1 of 2 velden (afhankelijk van het aantal
propellersymbolen op de kaart) naar de dichtstbijzijnde
Wraktegel. Als meerdere wrakken even dicht bij elkaar
liggen, is de prioriteit van de Kapitein:
➊ gedekte Wraktegels, ➋ hoogste aantal
Overwinningspunten op een Wraktegel (in het midden van
de Wraktegel), ➌ de actieve speler bepaalt de keuze. Als het
een Wraktegel bereikt, kiest het Schip van de Kapitein het
eerst beschikbare verkenningspunt tegen de klok in vanaf
de boei, als dat er is.

Schepen van de Kapitein haasten zich, indien mogelijk,
altijd naar een duiklocatie, tenzij ze al een verkenningspunt
bezetten. Deze regel is van toepassing op alle duiksessies,
ongeacht of de kapitein of een menselijke speler duikt.
Uitzondering: Schepen van de Kapitein haasten zich
altijd naar de laatste duiksessie van het spel, indien
mogelijk, zelfs als ze een verkenningspunt bezetten.
De Kapitein neemt geen risico's en trekt alleen nog
Edelstenen totdat er enig gevaar dreigt dat de duiksessie
stopgezet moet worden.

De Kapitein scoort Overwinningspunten van duiksessies als 1 speler, ook al heeft hij Schepen in meerdere kleuren.
Bewaar de door de kapitein gescoorde Overwinningspunten in een eigen schatkist.
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