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Altamira, i.e. 11765. A többi vadásszal együtt egy barlangban élsz. Esténként a tábortőz 
mellet döntitek el, hogy a következı nap ki megy vadászni. İ lesz az, aki élelmet, szırmét hoz, 
és anyagot az új fegyverekhez. Egy ilyen vadászat során nemcsak kardfogú tigrissel, 
bölénnyel, illetve barlangi medvével kell megküzdeni, hanem a szomszédos törzsek 
vadászaival is, akiken felül kell kerekedni a siker érdekében. Aki ezt a legügyesebben csinálja, 
és a legnagyobb zsákmányt szerzi, azt a többiek sikeres vadászként fogják elismerni. 
 

A játék célja 

 
A vadászaitokat a hajsza területére külditek, ahol is ık elkészítik a fegyvereiket, és 
csatlakoznak a többi vadászhoz. Csak az, aki jó helyen, jó idıben a megfelelı fegyverrel 
rendelkezik, tud állatot elejteni. Ez által lehet pontot szerezni. Aki a legtöbb pontot győjti, 
nyeri meg a játékot. 
 

A játék menete 
 
A legvadabb sörénnyel rendelkezı játékos kezd. Megkapja a Kezdı Játékos, és a vadászat 
jelölıt. A játék körökbıl áll, minden kör pedig 5 részbıl, melyek a következık. Ezek ilyen 
sorrendben követik egymást! 

1. Vadász kiküldése a terepre. 
2. Fegyverek készítése. 
3. A fegyverek elcserélése. 
4. A vadászat lebonyolítása és a jelvények szétosztása 
5. Gyülekezés a tábortőz mellett. 

 

Vadász kiküldése a terepre 
 

− A 6 területkártya közül kettıt képpel lefelé le 
kell rakni. 

− Ha ezt mindenki megtette, fel kell fordítani a 
lapokat, és egy vadászt a megfelelı területre 
állítani. 

− Ha valaki mindkét vadászát ugyanarra a 
helyre akarja küldeni, akkor a „*2” lapot kell 
lerakni. (Mindkét vadászt a tábortőz mellett is 
ott lehet hagyni.) 

 

Anna tábortüzet és „*2” lapot rakott le, így mindkét 
vadásza a tábortőz mellett marad. 
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Fegyverek készítése 
 

A kezdı játékossal kezdve mindenki sorban 
elveszi a fegyverét. 
Minden egyes vadásznak két fegyver jár arról a 
területrıl, ahol épp tartózkodik. Két egyforma 
fegyver helyett lehet egy dupla fegyvert elvenni. 

 
 
 
 
 
 
 

− Ha mindkét vadász ugyanazon a területen 
áll, akkor négy fegyvert (pl. egy duplát, és 
két szimplát) kell elvenni. 

− Minden, a tábortőz mellett ülı, vadász 
után 3 tetszıleges szimpla fegyver jár. 

− Ha mindkét tábortőz melletti vadász után 
elveszel egy-egy ugyanolyan fajtájú 
fegyvert, akkor vehetsz helyette egy dupla 
fegyvert is. 

 
Ha egy adott fegyverbıl már nincs elég, akkor 
kevesebb fegyvert kapsz, vagy semmit. 
 
 

Fegyverek cseréje 
 
Fegyvert csak a fegyverpiacon lehet cserélni. A kezdı 
játékos cserélhet elıször, majd ıt követik sorban a 
többiek. Ilyenkor: 

− 2:1 arányban - azaz 2 azonos típusú fegyverért, 
vagy egy dupla fegyverért el lehet venni egy 
tetszıleges fegyvert a piacról, 

vagy 
− 3:1 arányban – azaz 3 azonos típusú fegyverért 

2 azonos típusú fegyver jár 
lehet cserélni. 
 
Elképzelhetı, hogy a piacon egy adott 
fegyverbıl hiány van. 
 
Lehet túlfizetni. Ld. jobb oldali ábrát. 
 
 
 

Béla a víz mellett álló vadásza után elvesz két íjat, a tőz 
mellett ülı vadász után pedig egy íjat, egy dárdát és egy 
kést. 

= 

Anna mindkét vadászát a tábortőz mellet hagyta. Az 
egyik vadászáért elvesz egy dárdát, egy baltát és egy 
íjat, míg a másikért egy dárdát, egy baltát és egy kést. 
A két dárdát, illetve a két baltát dupla fegyverként is 
elveheti. 

Cecil két dárdát szeretne. 
Mivel nála csak dupla kés 
van, ezért 4 késért, a 3 
helyett kapja meg a két 
dárdát. 

Cecil 

Béla 

Béla letesz két 
kıbaltát, amiért 
egy íjat kap. 

A piacon a fegyverek mennyisége állandóan 
változik. A szimpla és dupla fegyverek helyett 
saját lapok lesznek lerakva. 

Béla 

Anna 

vagy 
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A vadászat lebonyolítása 
 
Egy vadászidény elején a vadászat jelölı a kezdıjátékosnál van.  A kör folyamán ezt a 

játékosok kézrıl kézre adogatják. Az a játékos, akinél épp a jelölı van, 
választhat az alábbiak közül: 

− vagy vadászik egy vadászával, 
− vagy egymás után mindkét vadászával vadászik, 
− nem vadászik egyik vadászával sem. 

 

A hajsza elkezdése 
 
Ha vadászni szeretnél, 
kiválasztasz egy olyan 
állatot a felcsapottak közül, 
amelyikre tudsz vadászni. 
 
 
 
 
 

 

 
Minden körben csak egy olyan állatra vadászhatsz, amelyik egy vadászoddal azonos 
területen található 
A tábortőz mellet ülı vadászok nem vadásznak. 
 

 
Egyedül vadászni 

 
Egyedül vadászol, ha: 

− a területen más vadász nem áll, vagy ha 
− áll idegen vadász a területen, de nem tud, vagy nem 

akar vadászni 
 
A vadászat után a fegyvereket visszarakod a helyére, majd a 
zsákmánykártyát képpel felfelé magad elé teszed. 
 
 
 

  
A zsákmánykártyák 
 
Ahhoz hogy ezt az állatot 
elejtsd, a képen látható 
fegyverekre van szükség. 
 
Bal oldalt van a fıfegyver, 
vagy elsıdleges fegyver. 
 
Jobb oldalt a mellékfegyver.  
 

Az itt látható szám azt 
mondja meg, hogy hány 
darab fegyverre van 
szükség az adott fajtából. 

Ez azt mutatja, hogy 
hány zsákmánypont jár 
az állat elejtéséért. 
Vannak olyan állatok 
melyekért 1, 2 illetve 3 
zsákmánypont jár. 

Ha Dávid a középsı bölényt akarja levadászni, szüksége lesz 3 íjra és 3 
baltára. Csak Dávid vadászhat a bölényre, mivel ı egyedül 

áll csak a szavannán. 

Dávid 

Dávid lerak 3 íjat és 3 baltát, majd 
elveszi a bölényt. 
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Másokkal együtt vadászni 
  
Amikor rajtad van a vadászat sora, nem biztos, hogy egyedül tudsz 
vadászni. Ha a területen más játékosnak is van vadásza, akkor együtt 
vadászhat veled. 
Ilyenkor versengés folyik az állatért, ami a következıképpen zajlik: 
 
Akin a sor van, leteszi e szükséges mennyiségő fegyvert, képpel 
felfelé az asztalra. 
Az ellenfél is lerakja a szükséges mennyiséget, és mellérak még egy 
fegyvert, de ezt már képpel lefelé. 
 
A soros játékosnak ekkor a következı lehetıségei vannak: 
 
a. További fegyvereket rak le az asztalra (képpel lefelé), és ilyenkor 

az ellenfélnek is ugyanennyi fegyvert kell letennie. Ha ez nem 
tetszik, akkor választhat a következık közül is. 

b. Nem rak le több fegyvert, és ezzel befejezi a párbajt. Ilyenkor az 
ellenfélnek sem kell több fegyvert letennie. 

c. Nem rak le több fegyvert, viszont nem fejezi be a párbajt. 
Ilyenkor az ellenfél addig rak le fegyvert, amíg szeretne. Ezután 
fejezıdik be a párbaj. 

 
Aki nem szeretne több fegyvert lerakni, az nem vesz részt tovább a 
párbajban, de a párbaj végéig a kártyáit az asztalon hagyja. 
 
Kié lesz a zsákmány? 
 
A vadászatban részt vevı játékosok felfordítják a fegyvereiket (azok 
is, akik passzoltak), majd megállapítják a nyertest. 
 
Az ejti el az állatot, aki a legtöbb elsıleges fegyvert rakta le, 
egyenlıség esetén azé az állat, aki a legtöbb másodlagos fegyvert 
rakta le.  
Az esteleges blöff-fegyverek nem számítanak bele az értékelésbe. 
Ha a másodlagos fegyverek esetén is egyenlıség állna fel, az nyer, 
aki épp soron van. Ha ı nem vett részt a vadászatban, akkor a tıle 
balra ülı nyert. 
 
A nyertes megkapja a zsákmánykártyát, és visszateszi a fegyvereket a 
megfelelı helyre. 
 
A vadászat vesztesének csak a blöff-kártyáitól kell megszabadulnia. 
 
A maradék fegyvereket vissza lehet venni a kézbe. 
 
 

 
 
 

A vadászoddal a 
következıket teheted: 
a. Ha rajtad van a sor, 

elejthetsz egy állatot. 
b. Együtt vadászhatsz az 

épp soron lévıvel, ha 
egy területen vagytok. 

Blöff-fegyverek 
Olyan fegyvert is le lehet 
rakni (persze képpel 
lefelé) amelyikre nincs 
szükség az állat 
elejtéséhez. (Például egy 
íjat és egy kést a barlangi 
medvéhez.) ezzel több 
fegyvert kényszerítesz ki 
az ellenféltıl, hagy 
kerüljön neki minél többe 
az állat. 

A 
fıfegy-
verek 
döntik 
el a 
hajszát 

A mellék-
fegyverek 
pedig az 
egyenlı-
séget 
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Példa egy párbajra: 
 
Dávid van soron, és a szavannán szeretne bölényre vadászni. 
Cecilnek és Annának is van vadásza a szavannán, be szeretnének társulni a 
vadászatba. Bélának is van ott vadásza, viszont nem szeretne vadászni. Mivel a 
bölény a 2-es helyen van, mindhármójuknak rendelkezni kell 2 íjjal és két baltával a 
sikeres vadászathoz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dávid lerakja a szükséges fegyvereket. Cecil is lerakja a fegyvereket plusz még 
kettıt. 

Anna eggyel több fegyvert rak 
le. 

Dávid lerak még két fegyvert. Cecil nem rak le több fegyvert.  Anna lerak még egy fegyvert. 

Dávid, mivel ı van soron, úgy 
dönt, hogy vége a párbajnak. 
Mindenkinek fel kell fordítania a 
kártyáit. Dávid egy dupla íjat és 
egy baltát tett le. 

Cecil három további íjat rakott le. Anna két blöff-fegyvert rakott le, 
egy kést és egy dárdát. 

Dávidnak eggyel kevesebb íja van, 
mint Cecilnek. Ezért vesztett a 
párbajban, és visszaveheti a 
fegyvereit a kezébe. 

Cecil nyerte a párbajt, megkapja 
a bölényt. Minden íját és minden 
baltáját vissza kell raknia a 
megfelelı területre. 

Annának mindkét blöff-fegyverét 
el kell dobnia. A fı és mellék 
fegyverét visszaveheti a kezébe. 
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A második vadász aktív lesz. 
Ha a soron lévı másik vadásza is valamelyik területen áll, akkor vadászhat még egy állatra. 

 

A vadászat jelölı gazdát vált 
 

 
Ha a soron lévı játékos nem tud, 
vagy nem akar már vadászni, 
jobbra tolja a maradék 
zsákmánykártyákat, és az üres 
helyeket feltölti a húzópakliból. 
Ezután a vadászat jelölıt a tovább 
adja a balra ülınek. 
 
A vadászta körének akkor van 
vége, ha a vadászat jelölı 
mindenkinél volt már egyszer. 
 
 
 
 

A jelvények kiosztása 
 
A sikeres vadászok elismerésére szolgál a 4 jelvénylap – minden állatfajhoz tartozik egy lap. 

 
Minden jelvénykártya két pontot ér a 
tulajdonosának. 
 
 

 
Minden vadászat után meg kell nézni, hogy kihez 
kerülnek a jelvénykártyák. Az a játékos kapja meg, 
aki: 

− elıször győjt a megfelelı állatból 3 pontot 
− vagy a késıbbiek folyamán több pontja van 

az adott állatból, mint a mostani 
tulajdonodnak.  

 
Ezekbe a pontokba a jelvénykártyáért 
kapott két pont nem számít bele!  
Egyenlı pontok esetén a jelvény marad 
a tulajdonosánál. 
 
 
 
 
 
 

Dávid jobbra tolja a kártyákat. 

Ezután felcsap új kártyákat az üres helyeket, majd a  vadászat jelölıt a bal 
oldali szomszédjának, Cecilnek adja. 

Medvetrófea Kardfog-lánc Bölényagancs Horgászbot 

Béla győjt elıször össze 3 bölény-pontot, így 
megkapja a bölényagancsot. 

Dávid levadászik egy 3 
pontos bölényt, így már 4 
bölénypontja van. Elveszi 
Bélától a bölényagancsot 
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Gyülekezés a tábortőznél 
 

 
A vadászat 
végén minden 
vadász visszatér 
a tábortőz mellé. 

A lerakott terület lapokat 
visszakerülnek a kézbe. A kezdı 
játékos kı eggyel balra kerül,és ez a 
játékos kapja meg a vadászat jelölıt 
is. Új kör kezdıdik. 
 
 
 

A játék vége és a nyertes 

 
A játéknak akkor van vége, ha valakinek 

− (3 játékos esetén) 18 pontja van. 
− (4 játékos esetén) 15 pontja van. 
− (5 játékos esetén) 12 pontja van. 

 
Az a nyertes, akinek a legtöbb zsákmánypontja van. 
Egyenlıség esetén az a nyertes, akinek több 
zsákmánylapja van. Ha még itt is egyenlıen állnak, 
akkor az nyert, akinek több fegyvere van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bélának 16 zsákmánypontja van. 14 a 
zsákmánylapokból, és 2 a jelvénybıl. 
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Tartozékok és elıkészületek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indulhat a játék! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A játéktábla 
 
A táblán 4 terület van, ahol az állatokra 
vadászni lehet. 
Hegység - kés - barlangi medve 
Szavanna - dárda - bölény 
Erdı - balta - kardfogú tigris 
Víz - íj - lazac 
Ez mutatja, hogy a vadászathoz milyen 
fegyver kell 

28 zsákmánykártya 
A hátlapuk szerint (A, B, C) csoportosítani kell 
ıket, egyesével megkeverni, és növekvı 
sorrendben egymásra rakni. (Elıször a C, aztán 
a B, majd a C.) 

Az így kapott pakliból a felsı 5 lapot levesszük, 
ide felrakjuk. A pakli a sor bal oldalára kerül. 

Zsákmánypont 

4 jelvénykártya 
Képpel felfelé a 
tábla mellé 
kerülnek. 

10 vadász 
Mindenki megkapja a két 
vadászát, majd azokat a 
tábortőz mellé rakja. 

30 területkártya 

Mindenki megkapja a 6 kártyáját. 

120 fegyverkártya 
A fegyvereket képpel 
felfelé a megfelelı 
helyre rakjuk. 

Minden fegyverfajtából egy 
szimpla fegyvert képpel 
felfelé lerakunk a tábla mellé. 
Ez lesz a fegyverpiac. 

1 kezdı játékos jelölı 

1 vadászat jelölı 
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Példa egy elsı körre 
 

Anna, Béla, Cecil és Dávid játszanak 
Altamirát. 

Cecil lesz a kezdı 
játékos, így mindkét 
jelölıt megkapja. 

Elıször mindannyian 
kiválasztanak két terület 
lapot, és azokat fejjel felfelé 

maguk elé teszik. 

Cecil egyik vadásza a tábortőznél 
marad, míg a másik a szavannára 
megy. Béla egyik embere is a 
szavannára megy, míg a másik a 
vízhez.  Anna egyik vadásza az 
erdıbe megy, a másik a tábortőznél 
marad. Dávid mindkét vadásza a 
tábortőz mellet marad. 

 
Cecil a szavannán lévı 
vadászáért kap két dárdát, 
elvesz egy dupla dárdát. A 

tábortőz mellet lévı vadászáért 3 
fegyvert 

választhat, 
elvesz egy 
dárdát, egy 
íjat és egy 
baltát. Béla 
a szavannán 
és a víznél 

álló 
vadászaiért 

kap két íjat 
és két 
dárdát. Anna 
elveszi az 
erdırıl a két 
baltáját, és 
kap még egy 
íjat, egy kést 

és egy dárdát. Dávid 6 fegyvert kap, 
mivel mindkét vadásza a tábortőz 
mellet ül. Elvesz egy dupla kést, egy 
íjat, egy dárdát és két baltát. 
 
Az elsı körben senki sem akar 
fegyvert cserélni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cecil kezdi a 
vadászatot, 
mivel nála 
van a jelölı. 
A szavannán 
lévı 
vadásszal 
fog az egyes 
számú bölényre vadászni. Mivel 
Béla vadásza is a szavannán van, 
elıször vele kellene megküzdenie. 
De Bélának hiányzik egy baltája a 
vadászathoz. 
 

Cecil a bölényre egyedül 
vadászik. A szükséges 

mennyiségő 
fegyvereket, 
egy íjat és 
egy baltát, 
visszateszi a 
helyükre. 
Az elejtett 
bölényt 
leveszi az 1-
es helyrıl, és 
képpel 
felfelé maga 
elé teszi. 
Ezzel 
megszerezte 
az elsı zsákmánypontját. 

 
Mivel a másik 
vadásza a 
tábortőz mellet 
ül, többet 
ebben a körben 

nem vadászhat. 
 

Épp ezért Cecil minden 
zsákmánylapot eggyel 
jobbra tol, és az üres helyre 

felcsap egy új állatot.  
 

 
 
 
 

 
Ezután Cecil a vadászat 
jelölıt a bal szomszédjának, 
Bélának adja. Bélának nincs 
elég fegyvere a vadászathoz, 
ezért ı is továbbadja a 
jelölıt.  Így az Annához 
kerül.  
Anna egyik vadásza a tábortőz 
mellet ül. Így azzal nem tud 

vadászni. 
A másik 
vadásza az 

erdın áll. Mivel az 2-
es helyen egy 
kardfogú tigris van, 
így van elég fegyvere 
a vadászathoz. Anna 
lerak egy íjat és egy 

kést, és 
megkapja a 
tigrist. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A zsákmánykártyákat eggyel 
jobbra tolja, és feltölti az üres 

helyet. 
Ezután a 
vadászat 
jelölıt 
továbbadja 
Dávidnak. 
Dávid 
mindkét 
vadásza a 
tőz mellet ül, ezért ı nem vadászik.  
 
A vadászat körének ezzel vége van. 

 
Minden játékos visszarakja a 
vadászait a tőz mellé, és 

visszaveszik a kezükbe a lerakott 
terület kártyákat. Cecil a kezdı 
játékos jelölıt balra adja, így az 
Bélához kerül. Béla megkapja a 
vadászat jelölıt is. 
 

Fordította: CsaBull 
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