
A vadászidény során indián törzsek szállnak szembe egymással, hogy eldöntsék, 
melyikük a leggazdagabb. Igyekeznek minél értékesebb dolgokat szerezni, 
bölényeket, tipiket (indián sátrakat), lovakat, és szent totemeket. Végül a játékot az 
nyeri, aki a legtaktikusabban és legokosabban játssza ki a Vadász- és 
Harcoskártyáit... Manitou segítségével!

A játék tartozékai

5 18 kártyából álló csomag öt különböző színben
60 lapka (bölények, tipik, lovak, totemek és tomahawkok)
Egy fehér fa ló
Egy barna totemoszlop
Egy zsák
Játékszabály

A játék előkészületei

Minden játékos választ egyet az öt kártyapakli közül. Minden pakli a következőket 
tartalmazza:

1 Indiántörzskártyát (segédkártya, amely a harcosaink szintjeit 
jelzi);

10 vadász, melyek erőssége 1-től 10-ig változik;

7 nagy harcoskártya (2 
törzsfőnök, 2 indián 
asszony, 1 sámán, 1 kém 
és 1 gyógyító).



Ötnél kevesebb játékos esetén a kimaradó kártyacsomagok kikerülnek a játékból. A 
lapocskákat keverjük össze, és tegyük bele a kis zsákba. A játék során ebből fogjuk 
kihúzni őket.
A lovat és a totemet egyenlőre tegyük félre. És már kezdődhet is a játék.
Az első vadászat alatt a legidősebb játékos az osztó.

Játékmenet

A játék annyi vadászatból áll, amennyi a játékosok száma.

• 2 vagy 4 játékos esetén: 4 vadászat.
• 3 játékos esetén: 3 vadászat.
• 5 játékos esetén: 5 vadászat.

A vadászidény elején az osztó húz a zsákban lévő lapkák közül, és elhelyezi őket az 
asztalra három egymástól jól elkülönülő csoportba. Ezek szimbolizálják a három 
különböző zsákmányt.
A lapkák száma a játékosok számától függ, a következőképp:

• 2 játékos 

• 3-4 játékos

• 5 játékos

Most válasszák ki a játékosok a kártyacsomagjukból azokat a kártyákat, amelyeket 
az első vadászatra szeretnének magukkal vinni. Az első játékos az osztó balján ül. 
Az első játékos választ 9 kártyát, az osztó 7-et, a többiek 8-at.
Megjegyzés: két játékos esetén az első játékos 8 kártyát, az osztó 7-et kap.
Ha netán egy gyorsabb és kevesebb stratégiát igénylő játékot szeretnétek játszani, a 
kártyákat húzhatjátok is a válogatás helyett.



A maradék kártyáit tegye mindenki az törzskártyája alá (ezekre a következő 
vadászidények során lesz majd még szükség).

A vadászat

Minden játékos összekeveri a kiválogatott kártyáit, majd lefordítva maga elé helyezi 
őket paklit formálva. Mindenki a saját paklijáról felhúzza a három legfelső lapot. Az 
első játékos (az osztó balján) megkezdi a körét. A játék innentől az óramutató járása 
szerint halad tovább. 

A lehetséges cselekedetek:

• A körön lévő játékos kijátszik egy 
kártyát, és felfordítva a három 
zsákmány valamelyikének a hozzá 
legközelebb eső oldalához helyezi. Az 
áttekinthetőség érdekében a 
játékosok a kártyáikat úgy helyezzék a 
zsákmányok köré, hogy mindig világos 
legyen, hogy az adott lapok kikhez 
tartoznak.

• Húz egy lapot a saját 
kártyacsomagjáról, hogy mindig 
három kártya legyen a kezében. Így a 
köre be is fejeződött, és a bal 
szomszédja folytatja a játékot, és 
hasonlóan jár el, mint az előtte lévő.

              Első vadász terület

Ha a játékos az egyik kártyáját olyan helyre ( az egyik zsákmány valamely oldala) 
szeretné tenni, ahol már vannak kártyái, akkor az új kártyát úgy helyezze el, hogy a 
többi még látható maradjon.

Ha az egyik zsákmány köré több harcos kerül, akkor 
erőpróbára kerül sor (lásd az „Erőpróba” pont alatt).

Minden játékos játszhat még ki egy második harcost egy 
zsákmány megszerzése érdekében (tehát minden 
zsákmány köré játékosonként maximum 2 harcos 
tehető).
Ezt a két kártyát csak egy áldozat bemutatásával lehet 
likvidálni (lásd az „Áldozat” pont alatt).
Egy játékos kettőnél több harcosa egyszerre nem lehet 
egy zsákmányalap körül!
Megjegyzés: a játékosok a kártyáikat az általuk választott  
sorrendben játszhatják ki, és helyezhetik a zsákmányok 
köré. A pontértékük változatlan marad akkor is, ha másik 
kártyák alatt fekszenek.

    Második vadász terület



Miután minden játékos kijátszott 7 kártyát, a 
vadászat befejeződik. Az első játékos 
kezében marad két kártya, a osztónál nem 
marad, a többieknél pedig egy-egy. A ki nem 
játszott kártyáit tegye mindenki a saját 
törzskártyája alá. A következő vadászat során 
lesz rájuk szükségünk. 

         Harmadik vadász terület

Erőpróba

Ha az egyik játékos olyan zsákmány mellé helyezi a harcosát, ahova már egy másik 
játékos is tett harcost, az nyeri a kártyát, akinek magasabb értékű a kártyája. A 
legyőzött kártyát lefordítjuk, míg a többi lap sértetlen marad. Minden harcoskártya bal 

oldalán látható, hogy melyik másik kártyát tudja legyőzni ( ), a jobb oldalán pedig, 

hogy melyik kártya ütheti ki ( ). (Ezek a törzskártyákon is fel vannak tüntetve.)

Példa: a gyógyítót legyőzheti a törzsfőnök és a kém, de üti: az indián asszonyt, és a 
sámánt.

Megjegyzés: csak egy harcos maradhat, és nyerhet egy zsákmányalap körül.

Ha a két játékosnak ugyanolyan értékűek a két kijátszott harcosa, akkor mind a kettő 
legyőzöttnek tekintendő, és le kell őket fordítani.

Az egy zsákmányalap körüli egy játékoshoz tartozó két harcost csak egy áldozattal 
lehet likvidálni.

Áldozat

Ha egy játékos két harcosát egy másik játékos le akarja győzni (tehát „A”-játékosnak 
van az egyik zsákmány körül 2 harcosa „B”-nek pedig az adott zsákmány körül nincs 
harcosa), ki kell játszania egy a másik játékos által másodjára kijátszott harcos harci 
értékével megegyező vagy annál erősebb harcost. Ebben az esetben mind a kettő 
kártyát le kell fordítani, a győztes és a vesztes kártyát is.
A maradó harcost pedig egy normál erőpróbán keresztül lehet legyőzni.

Példa: Alex kijátszott ahhoz a zsákmányhoz egy törzsfőnököt, ahol már van egy 
kémje. Béla az ellenséges kémet akarja legyőzni. Ehhez először ki kell játszania egy 
kémet vagy egy törzsfőnököt, hogy legyőzze Alex törzsfőnökét. Csak ezután lehet az 
a maradék kémet megtámadni.



A vadászat kiértékelése

Miután minden játékos kijátszott 7 kártyát, meg kell állapítani, hogy melyik 
indiántörzs volt a legügyesebb. 

1. A tolvaj

Először minden játékos összeadja azoknak a vadászkártyáinak az értékét, amelyeket 
a vadászidény során kijátszott. Mind a három helyszínen összesen.

Abba a törzsbe, amely a legtöbb pontot gyűjtötte így össze, beszivárog egy tolvaj, és 
elvisz egy tipit vagy egy bölényt. Ha nincs se tipije se bölénye, akkor egy másik 
típusú lapkát visz el. Ha két vagy több játékos ugyanolyan helyzetben van, 
mindegyiket meglopja egy-egy tipivel vagy bölénnyel.
Ha egyáltalán nincs lapkája a játékosnak, megússza az incidenst.
A lopott lapkák kikerülnek végérvényesen a játékból.

 2. A három zsákmány szétosztása

Mind a három zsákmányon külön osztozkodunk.

A. Az a játékos, akinek a legnagyobb értékű harcoskártyája van, kezd. Elvesz egy 
lapkát a zsákmányalapból, és lehelyezi maga elé.
B. Az a játékos választ másodikként, akinél a legnagyobb értékű vadász van. Két 
lapkát kell elvennie. Egyenlő érték esetén, (az összes játékos közül) a második 
legerősebb vadász viszi a két lapkát.
C. A második legerősebb vadásszal rendelkező játékos elveszi a maradék lapkát, ha 
maradt még. Egyenlő érték esetén a harmadik legerősebb vadász számít.
Ha senki sem játszott ki kártyát az adott vadászat alatt, az adott lapkák 
végérvényesen kikerülnek a játékból.

Új vadászat
Miután megosztoztunk a zsákmányon, minden kijátszott kártyát le kell tenni, és 
kezdődhet a második vadászat. A játékosok egy készlet kártyát két vadászatra 
kapják. A második és a negyedik vadászat végén minden játékos visszakapja a teljes 
készlet kártyáját. A második és a negyedik vadászat alatt nem használhatják a 
játékosok az első illetve a harmadik vadászat alatt kijátszott kártyákat. Az 
osztótól balra ülő játékos lesz az új osztó. Megkezdődhet az új vadászat.

A lapkák
Öt különböző lapka található a játékban. Ha a játékos szerez egy lapkát, azt 
mindenki számára látható helyre, maga elé kell tennie.

Tipik/bölények
A győzelemhez elengedhetetlenek, mert a játék végén ezek 
adják a legtöbb győzelmi pontot. Minden tipi-bölény pár egy 
győzelmi pontot ér. A kártya jobb felső sarkában látható 
szám azt mutatja meg, hogy az adott lapka mennyi 

tipit/bölényt jelent.



Példa: Alexnak van 1 db x3-as tipije, 1 db x1-es tipije, 1 db x3 bölénye és 1 db x2-es 
bölénye. Ez összesen 4 tipi és 5 bölény. Azaz 4 tipi-bölény pár + 1 magányos 
bölény, ami így összesen 4 pontot ér. Ha a tipikből eggyel több lenne, akkor 5 pontot  
kapott volna. 

Totem: az első játékos, aki ezt a lapkát megszerzi, megszerzi egyben a 
barna totemet is, és leteszi maga elé. A játékosnál addig maradhat a 
totem, amíg egy másik játékos több ilyen lapkát össze nem gyűjt. Miután 
minden játékos kijátszotta az utolsó kártyáját, a játékos, akiénél a totem 
van, kijátszhat még egy nyolcadik kártyát. Ha a játékosnál csak 7 kártya 

van (mert ő az utolsó), nem aktiválhatja a totemet. A játék végén a totem egy 
győzelmi pontot ér.

Ló: a totemhez hasonló módon működik. Miután minden játékos (a 
totemet esetlegesen aktiváló játékos is) kijátszotta a kártyáit, az a játékos, 
akinél a fehér ló van, az egyik vadászát az egyik zsákmányalaptól átteheti 
egy tetszőleges másikhoz. A játék végén egy győzelmi pontot ér.

Tomahawk: minden egyes tomahawk növeli a vadászok erejét egyel. A 
tomahawk által adott pluszt a tolvajnál nem kell számolni. A játék végén 
egy győzelmi pontot ér.
Példa: Máriónak van három vadásza: 5, 3 és 7 értékekkel. Van két  
tomahawkja is, így a vadászok értéke a következőképp módosul: 7, 5, 9.

A játék vége
A játék annyi vadászidényből áll, ahány játékos van.
Az utolsó vadászidény végén az győz, aki a legtöbb pontot tudhatja a magáénak. 
Egyenlő pontok esetén az győz, aki a legtöbb tipivel rendelkezik. Ha még így is 
egyenlő, a legmagasabb értékű lapka dönt.
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