
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3-5 játékos részére

Összeállította: WellAgent 



 

 

Buccaneer (Kalóz) 
 

A JÁTÉK CÉLJA 

 
A kikötő közelében található kártyabarlangokban gyűlnek össze a kalózok. A kalózok többsége 
gyanakodva szemléli a gazdag, nagy kereskedő hajókat. És terveket szövögetnek, hogy tehetnének 
szert nagyobb zsákmányra. 
A sokszínű csoportok gyorsan összeverődtek és eldöntötték, hogy mely hajók arany és kincs 
rakományán könnyítenek. De még a legerősebb kapitánynak is vigyáznia kell, mivel minden kalóz 
bőséges fizetséget vár a munkájáért. Ha a hadizsákmány túl kevés és a legénységnek járó fizetés túl 
magas, akkor azt a kapitánynak kell kifizetnie. 
 
TARTOZÉKOK 
 

 15 hajó kártya 
 25 fa korong 5 színben, kalóz fejekkel 
 24 hadizsákmány zseton, mindegyikből 6 darab 
 75 pénzérme 

 27 darab 1 dukátos 
 18 darab 5 dukátos 
 30 darab 10 dukátos 

 

A JÁTÉK KEZDETE 

 
A hajó kártyákat megkeverve lefelé fordítva egy pakliban letenni, és a felső hármat felfelé fordítva 
az asztal közepére kell tenni. 
Minden játékos kap 5 kalóz zsetont a választott színből, és felfelé fordítva maga elé helyezi. 
Továbbá minden játékos kap 10 dukátot. 
A maradék pénzt, és a 24 hadizsákmányt jelző zsetont, külön halmokba kell helyezni. 
Ötnél kevesebb játékos esetén a felesleges kalóz korongokat ki kell venni a játékból. 
 

HOGYAN KELL JÁTSZANI 

 
A játékosok egymás után, az óramutató járásával azonos irányba következnek. A legidősebb játékos 
kezd. Az éppen soron lévő játékos két lehetséges teendő közül kell végrehajtania egyet. 
 

 Kalóz mozgatása 
 Hajóra szállás 

 
Ha lehetséges, a játékosnak e két akció közül az egyiket végre kell hajtania. Ha a játékosnak nincs 
szabad kalóz korongja, amikor ő következik, akkor abból a körből kimarad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KALÓZ MOZGATÁSA 

 
A játékos a kalózát vagy azt a kalóz csoportot, amelyiknek a legfelső korongja az ő kalóza, tehát ő a 
kapitány, azt ráhelyezheti egy ellenséges kalóz korongra, vagy kalóz korong csoportra. 
 

A játékos kialakíthat egy újabb csoportot maga előtt, 
ennek ő lesz a kapitánya. Egy kalóz csoport mindig 
ahhoz a játékoshoz tartozik, akinek a kalóza felül van. 
 
Nem megengedett mozgatások: 
 

• Egy létrehozott csoportot nem lehet 
szétválasztani 

• Egy játékos a kalóz korongját nem teheti rá egy 
másik saját kalózára 

• Egy csoport nem állhat több korongból, mint 9 
• A játékosok nem nézhetik meg a csoporton belül 

lévő kalózok értékeit 
 
 
 

 
 

HAJÓRA SZÁLLÁS 

 
Egy játékos csak akkor szállhat hajóra, ha ő a kapitány. Ezt úgy teheti meg, hogy az egyik kalóz 
csoportot ráhelyezi az egyik felfordított hajó kártyára. 
 
Csak akkor helyezhető rá, ha a kalóz 
csoport legalább annyi kalóz korongból 
áll, amennyi a kártyán jelölve van. 
 
A ZSÁKMÁNY SZÉTOSZTÁSA 
 
A kapitány osztja szét a zsákmányt. 
Először választ egyet a hajókártyán 
látható zsákmányok közül és kiveszi a 
kincstárból. 
 
A kapitány alatti kalózhoz tartozó 
játékos a megmaradt másik zsákmányt 
veheti el a kincstárból. Ha a kártyán 
csak egy kincs látható, kishajók esetén, 
akkor neki nem jár semmi. 
 
 
 



 
Ezután a kapitány kivesz annyi dukátot a 
kincstárból, amennyi a kártyán látható. 

 

Ezt kiosztja a hajó fedélzetén lévő kalózoknak, 
utoljára hagyva magát. Ha több marad, mint 
amennyit a többiek között ki kell osztani, akkor az 
az ő haszna. Ha kevesebb van, akkor a saját 
pénzéből kell azt pótolnia. Ha már neki sincs annyi 
pénze, akkor a kincstárból kell kiegészíteni. A 
kincseket ebben az esetben is megtarthatja a 
kapitány. 
 
Azoknak a kalózoknak, amelyeknél az érték helyén 
kérdőjel van, azoknak annyi dukátot kell kiosztani, 
amennyi a hajó kártyán a kérdőjel mellett látható. A 
példában, ha a sárga nem 2 értékű, hanem 
kérdőjeles, akkor kap 2 helyett 4 dukátot, és a 
kapitány 10 helyett csak nyolcat.  

 
Miután az összes kalóz ki lett fizetve, akkor a játékosok visszakapják a kalóz korongjukat, és felfelé 
fordítva maguk elé teszik. 
 
ÚJ HAJÓ KÁRTYÁK 
 
A felhasznált hajókártyát el kell távolítani a három felfordított közül. Miután a harmadik hajót is 
felhasználták, akkor lehet három új hajó kártyát felfordítani. 
 

LÁZADÁS 

 
Ha egy játékosnak három vagy több kalóz korongja van egy 
csoportban, amelyik egy másik játékoshoz tartozik, tehát 
nem ő a kapitány, akkor lázadást szíthat és átveheti az 
irányítást a hajón. Ez azt jelenti, hogy amikor az a játékos 
következik, aki kapitány abban a csoportban, ahol a lázadó 
játékosnak három korongja van, akkor a lázadó játékos 
kihívhatja a kapitányt egy hajó fedélzetére.  
Ekkor a kapitánynak mindenképpen hajóra kell szállni, 
akkor is ha nem akart. 

 
Ha több hajó is megfelel a hajóra szállási feltételeknek, akkor a kapitány dönti el, hogy melyik 
hajóra szállnak. Ha a játékos több csoportban is kapitány, amelyekben lázadók vannak, akkor a 
kapitány dönti el, hogy melyik csoporttal száll hajóra. 
 

A JÁTÉK VÉGE 

 
Amint mind a 15 hajóra megtörtént a beszállás, akkor a játéknak vége. 
Először ki kell fizetni a játékosok kincseit. Egy típusú kincsért csak az kap dukátot, akinek abból a 
fajtából a legtöbb van. Ha több játékosnak van a legtöbb, akkor a kincsért járó dukátot meg kell 
osztaniuk. Azok a játékosok, akik nem kaptak egy fajta kincsükért pénzt, azok egy-egy dukátot 
kapnak, azért a fajta kincsért. 
 
A végén az nyer, akinek a legtöbb dukátja van. 


