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     Micsoda felfordulás a nyílt tengeren! Felfedeztek kilenc szigetet, melyek gazdag 
zsákmánnyal kecsegtetnek a legravaszabb kapitány számára!  Bosszantó, de a kincses térképek 
(kártyák) rossz kezekbe kerültek!  Azonban  egy igazi tengerészt ez aligha tántoríthat el. Egy 
PISZKOS FRED, a KAPITÁNY soha sem adja fel szándékát és úti célját , végül mind a kilenc 
szigetről kincsekkel tölti meg az alsó fedélzetet.  

Előkészítés 

     Először is helyezzük a játéktáblát az asztal közepére. Minden játékos választ egy színt, és az 
annak megfelelő kapitányt és vitorlás hajót magához veszi. Szintén minden játékos magához 
vesz egy kilenc kincses kártyából álló paklit, méghozzá a bal oldali szomszéd színének 
megfelelően.  Azaz, minden játékos a bal oldali szomszéd kártyalapjait tartja képpel lefelé 
fordítva.  
A legfiatalabb játékossal kezdve az óramutató járásával megegyező irányban mindenki a 
játéktáblára helyezi kapitányát és hajóját. 
· Minden kapitányt szigetre kell helyezni. Egy szigetre sem kerülhet egynél több kapitány. 
· A hajókat két azonos színű kikötő közé kell tenni. A hajófar az egyik, míg a hajóorr a másik 
kikötő irányába néz (2a ábra). Mihelyst egy hajó lekerül a táblára, 2 sziget között kapcsolatot 
létesít. Két sziget közé (kapcsolatot létrehozva) csak egy hajó kerülhet. Ezen kitételek 
figyelembevételével a hajók nem állhatnak „keresztbe” (2b, 2c ábra).  

 

 



 
2a ábra: A hajókat ugyanolyan színű kikötők közé kell állítani. A hajófar az egyik, míg a 
hajóorr a másik kikötő irányába néz.  

 
2b ábra: Mihelyst egy hajó lekerül, két sziget között kapcsolatot létesít. Két sziget közé 
(kapcsolatot létrehozva) csak egyetlen hajó kerülhet. 
 

 
2c ábra: : Ezeknek megfelelően a hajók nem állhatnak „keresztbe”  

A játék célja 

     Mindegyik kapitány kincseket gyűjt. Szigetről szigetre vándorolnak. De hol van a következő 
kincs, amit meg kell találni? A választ a játékosok erre mindig a jobb oldali szomszédjuktól 
kapják meg. Az a játékos lesz a PISZKOS FRED a KAPITÁNY, akinek mind a kilenc szigetről 
sikerül összegyűjtenie a kincset, és nyeri a játékot.  

 



 

A játék folyama  

     A játéktábla minden szigetén található egy kincs. Ugyanazok a kincsek, amelyek a kincses 
kártyán is láthatók. Mindegyik játékos a bal oldali szomszédjának kincses kártyáit tartogatja, 
anélkül, hogy valakinek is megmutatná azokat. Ebből a pakliból, mint ahogyan a játék elején, 
minden játékos kiválaszt egy kártyalapot, és képpel lefelé fordítva odaadja a bal oldali 
szomszédjának. A szomszéd elveszi azt, és megnézi, milyen kincset takar (anélkül, hogy más 
játékosnak megmutatná).  

Egy kis segítség: 
Egy olyan sziget kincsét adva a bal oldali szomszédodnak, mely távol van kapitányától, azt 
eredményezheti, hogy tovább tart elérnie célját, mint neked megszerezni a következő 

kincset. Ez segíthet a játék megnyerésében.  

     Ettől kezdve mindegyik játékos megpróbálja elérni azt a kincset (szigetet), amelyet a kincses 
kártyája (az, amit éppen a szomszédjától kapott) mutat. Miután minden játékos megkapta az 
egyik kincses kártyáját a jobb oldali szomszédjától, a játék felváltva, az óramutató járásával 
megegyező irányban folytatódik. A legfiatalabb játékos kezdi a játékot. .  

     A Kapitányod és a Vitorlásod mozgatása: 
 
Amikor következel, … 
…megengedett, hogy mozgasd a hajód, ha szeretnéd, 
és 
…kötelező mozgatnod a kapitányod, ha ez lehetséges. 

 
Egy kis segítség: Néha előfordul, hogy egyáltalán nem akarod a kapitányodat mozgatni. 
Ekkor próbáld először a hajódat áthelyezni úgy, hogy evvel elveszed kapitányodtól a 
mozgatás lehetőségét. Ekkor a kapitányoddal nem kell mozognod (mivel hogy nem is tud) 

    
Más játékos kapitányait illetve hajóit tilos mozgatnod. 

     HAJÓD mozgatása 
·· Egyszerűen vedd fel a hajódat, és helyezd bármelyik 2 ugyanolyan színű kikötő közé, ahol 
még nem áll másik hajó. A hajók nem állhatnak „keresztbe” (2a, 2b, 3a, 3b ábra) 
· Hajódat olyan messze repítheted amennyire csak szeretnéd (a távolság nem érdekes). 
· Egy forduló alatt csak egyszer helyezheted át a hajódat. 
· Ha nem akarod, nem kell mozgatnod hajódat. Ha mozgatod, nem kell új kapcsolatot 
létrehoznod kapitányod számára, ha ezt nem akarod.  
· A hajód áthelyezésével, ha lehetséges, egy másik sziget elérése szempontjából elvághatod az 
utat kapitányod elől. Ha így teszel, kapitányod nem fog mozogni 

     KAPITÁNYOD mozgatása 
· Kapitányt hajóra nem, csak szigetre tehetsz.  
· Ahhoz, hogy kapitányod az egyik szigetről a másik szigetre mehessen, ezeknek a szigeteknek 
egy hajó által össze kell kapcsolódniuk.  



· Kapitányod annyi szigeten keresztül mehet, amennyin csak akarod (tekintettel, hogy a 
megfelelő kapcsolatok fennállnak).  
· Kapitányodat tudod a foglalt szigeteken keresztül mozgatni, de nem teheted olyan szigetre, 
amelyen már egy másik kapitány tartózkodik.  
·Ha kapitányod különböző szigeteket is elérhet, szabadon választhatsz közülük.  
· Egy forduló alatt csak egyszer mozgathatod a kapitányod. 

Nem mozgathatod (nem lehetséges) a kapitányod, 
ha… 
o nincs kapcsolata, amikor a hajódat egyáltalán nem mozgatod. 
Vagy ha… 
o nincs kapcsolata, miután mozgattad a hajódat 

 
1: példa: 

 
3a:ábra: Sára sárga kapitánya olyan szigeten tartózkodik, amelynek nincs kapcsolata másik 
szigettel. Sára áthelyezi hajóját. Nem jön létre új kapcsolat. Kapitánya a szigeten fog maradni. 
 

 
3b ábra: Sára áthelyezi hajóját. Most, a kapitánya már tud mozogni (s így kell is mozognia). 
Azonban a szomszédos sziget már foglalt a piros kapitány által, nincs választási lehetőség, így 
a következő szabad szigetre lép.  



 
3c ábra: Most Martin következik. Nincs választási lehetősége, de lép piros kapitányával, mivel 
Sára hajója (amelyet nem mozgathat) biztosítja a kapcsolatot 

 
3d ábra: Kapitánya lépése előtt Martin áthelyezi hajóját. Ezáltal egy távolabbi szigetet is el tud 
érni. (De természetesen dönthet a szomszédos sziget mellett is)  

2. példa 

 
4a ábra: Mónika a saját hajóján keresztül átviheti kék kapitányát az A szigetről a B szigetre. 
Tovább mehet a C szigetre is (a piros hajót használva). Mónika nem mehet a D szigetre, mivel 
ez már foglalt, de a sárga és zöld hajón keresztül az E szigetre már igen 



 
4b ábra: Mivel Mónika nem akar az általa elérhető szigetekre továbbállni, hajóját elviszi, így 
megszakít mindennemű kapcsolatot a szigettel. A kapitány az A szigeten marad.  

A kincs megtalálása 
     Az aktuális kincses kártya (amelyet a jobb oldali szomszédodtól kaptál) határozza meg, 
melyik kincses szigetet kell megpróbálnod elérni. Mihelyst kapitányod erre a szigetre érkezik 
(mozgatása végén), megtalálod a kincset! Most, képpel felfelé fordítva helyezd a kártyát magad 
elé úgy, hogy a többi játékos láthassa. A jobb oldali szomszédod odaadja a következő kincses 
kártyát. Ez a kártya kijelöli, hogy melyik lesz a következő kincs (sziget), amelyet a 
kapitányodnak el kell érnie 
Ha a megfelelő kincses szigetet eléred anélkül , hogy az aktuális körödben mozgatnád hajódat, 
ezt megteheted utólag . Ezután a köröd befejeződik.  
 

Egy kis segítség: 
A megtalált kincseket (= az előtted képpel felfelé fordítva tárolt kincses kártyalapok) 
érdemes egymásra helyezni úgy, hogy a többi játékos csak a legfelső kártyalapot láthassa. 

Ez megnehezíti ellenfeleid dolgát, amikor megpróbálják felidézni, mely szigetekről vitted már 
el a kincset, s megpróbálják kitalálni a következő lépésed  
 
Játék vége és a Győztes 
     A játék befejeződik, mihelyst egy játékosnak sikerül az utolsó (9.) kincsét is begyűjtenie. Ez 
a játékos lesz a győztes, és ő nyeri el a PISZKOS FRED a KAPITÁNY címet. 

Amennyiben a CAPT`N CLEVER egyszerűsített változatát szeretnéd játszani � 

...minden játékos magánál tartja a kincses kártyáit, megkeveri azokat, majd  egy paklit 
képezve képpel lefelé fordítva maga elé helyezi . Ezután minden játékos titokban (más játékos 
ne láthassa) megnézi a legfelső kártyalapon levő képet. Így minden játékos tudni fogja, melyik 
szigetet kell először elérnie. A hajók és a kapitányok mozgatására ugyanazok a szabályok 
maradnak, ugyanúgy, mint a kincsek megtalálására és a játék győztesére vonatkozóan (lásd 
fentebb a szabályokat). 
Bármelyik játékos, aki megtalál egy kincset, titokban megnézi az előtte levő, képpel lefordított 
pakli következő, legfelső lapját. 
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