
A fekete kalóz
Ügyességi játék 2-4 bátor tengeri utazónak, 5-99 éves kor között. A játék időtartama kb 15-20 perc.

A tengeri utazók egyik kincses szigetről a másikra hajóznak.  Salvador Sea Devil, azaz Salvador, a Tenger Ördöge, a fekete kalóz 
szorosan a sarkukban van, hogy megkaparintsa a kincsüket. Hajóját, a Fekete Svenját arra használja, hogy gyorsan felbukkanva 
megpróbálja megcsáklyázni a tengeri utazók hajóit, akik Svenját meglátva rögtön vitorlát is bontanak. Hirtelen viharos szél 
kerekedik a hajójuk körül és ahogy a vitorlák megfeszülnek, tova is siklanak a tengeren. Így a legeslegutolsó pillanatban sikerül 
megmenekülniük Tengeri Ördög Saly-tól.

A játék tartalma:

1 db négy darabból álló játéktábla

1 db fújtató

1 db fekete kalózhajó

4 db színes csónak

36db  aranyérme

1 db fehér zászlókocka

1 db natúr színű szélkocka

4 db színes zsákocska

1 db játékleírás

A játék célja – a legtöbb arany érmét gyűjteni:

Vajon ki lesz a legügyesebb utazó, aki a viharos szélben a legtöbb arany érmét gyűjti össze?

A játék előkészületei – a játéktábla felállítása:

Illesszétek össze a játéktábla részeit az asztal közepén és vessetek rá egy pillantást. A játéktáblán különféle szigetek láthatók. 6 
szigetnek van kikötője, ezek a kincses szigetek. Minden kincses szigeten látható egy színes zászló. Tegyetek minden ilyen szigetre 
1-1 arany pénzt.

Az egyik szigeten egy kalózzászló található, ez lesz a kalóz sziget. Tegyétek ebbe az öbölbe a kalózhajót.

Minden játékos vesz magának egy bárkát és egy kis zsákocskát. A hajót a tábla közepén elhelyezkedő, színben passzoló ábrára 
kell helyezni. A maradék pénzt, a fújtató és a két dobókockát tegyétek a játéktábla mellé.

Hogy mozgatja a szél a hajókat?

A tengeren leginkább erős szél fújja a hajókat, amiket ezek ki is használnak: a nagy vitorlák felfogják a szelet, így haladnak 
szigetről szigetre a hajók. A fújtató segítségével is nagy szelet idézhetsz elő és mozgathatod a hajókat. 

Próbáld ki a fújtatót egyszer a játék előtt. Vedd a kezedbe a fújtatót és tartsd úgy, hogy a hegye a vitorla vagy a hajó alsó részére 
irányuljon. 

Nyomd össze a fújtatót, amiből így kiáramlik a levegő. Ilyen a játékban egy széllökés. Próbáld ki, hogy tudod a hajót a széllökések
segítségével mozgatni. 

Vigyázat! A hajót nem lehet a fújtató hegyével megérinteni vagy meglökni. Próbáld meg azt is elkerülni, hogy a hajó a széllökés 
hatására az oldalára forduljon.

A játékban a fújtatót lépésenként csak 3-4-szer nyomhatod össze, ahogy azt a dobókockán látod. A feladatod a hajót lehetőleg a 
kívánt széliránynak megfelelően előre mozgatni.



Próbáld a hajót a lehető legnagyobb szakaszon előre mozdítani.

Próbáld meg végül a hajót egy kikötőbe bepuffogni 

Ha egy hajós beérkezik a kincses sziget kikötőjébe (világosabb rész), akkor arany pénzt gyűjthet.

Fontos: a hajó csak akkor tekinthető egy kikötőbe beérkezettnek, ha a világosabb színnel jelölt kikötőrészt már érinti vagy 
teljesen benne is van.

A játék menete:

Az óramutató járásának megfelelően mentek körbe. Az a játékos kezd, aki legutóbb hajókázott. Ha nem tudtok megegyezni, 
akkor a legfiatalabb játékos kezd és dob mindkét kockával.

Először mindig a fehér, zászlós dobókockát, majd a natúr színű szélkockát használd a játékban.

A zászlókocka:

A zászlókocka mutatja meg, hogy melyik kincses szigetre rakhatsz egy arany érmét. A dobókocka színes zászlói megfelelnek az 
egyes szigeteken látható kis zászlóknak.

Mennyi zászlót mutat a dobókocka?

Egy zászlót? Rakj egy aranypénzt a tartalékból a kincses szigetre, aminek kidobtad a zászlóját. Vigyázz: egy új arany pénzt csak 
akkor tudsz lerakni, ha épp nincs hajó (se színes hajó, se kalózhajó) abban a kikötőben, amit kidobtál a kockával. Ha épp van a 
kikötőben hajó, akkor egy másik, tetszőleges szigetre kerül az érme. De persze ott sem lehet hajó a kikötőben. A kincses 
szigeteken tetszőleges számú érme lehet elhelyezve.

Két zászlót? Rakj 1-1 aranyérmét a tartalékból mindkét, a zászlóknak megfelelő szigetre. Itt is érvényes, hogy nem állhat hajó a 
kérdéses kincses szigetek kikötőiben. 

Fontos, hogy egy körön belül sosem rakhatsz két érmét egy ugyanarra a szigetre.

Ha a játék során még egy arany pénzt ki kell venned a tartalékból, akkor kiválaszthatod, hogy melyik szigetre rakod a kettő közül.

A szélkocka

Ez a dobókocka adja meg, hogy melyik hajót mozgathatod a fújtatóval. Ezenkívül még azt is megmutatja, hogy mennyiszer 
nyomhatod meg a fújtatót, tehát hány széllökéssel mozgathatod meg a hajót.

Mit mutat meg a szél dobókocka?

A hajót és egy számot?

Próbáld meg saját hajódat a fújtató segítségével egy olyan kincses sziget kikötőjébe eljuttatni, ahol aranyak is vannak. Csak 
annyiszor nyomhatod össze a fújtatót, ahány szám a kockán látható.

Mi történik, ha beérsz egy kikötőbe?

Csak ha a hajó egyedül van a kikötőben, kapod meg az arany pénzt, ami a kincses szigeten van. Rakd az arany pénzeket a 
zsákocskádba. Ha még próbálkozhatsz a fújással, akkor tovább mozgathatod a hajódat s megpróbálhatsz egy másik kikötőt 
elérni.

Mit jelent a kalóz és a hármas szám?



Most te vagy a fekete kalóz és háromszor nyomhatod meg a fújtatót. Próbáld meg a fekete kalózhajót egy olyan kikötőbe 
kormányozni, ahol van arany és próbálj meg egy másik játékos hajójának nekiütköztetni a kalóz bárkát vagy legalábbis 
megérinteni azt. 

Mi történik, ha a fekete kalózhajó beér egy kikötőbe?

Csak akkor kaphatod meg a szigeten található aranyakat, ha a fekete kalózhajó egyedül ér be a kikötőbe. Pakold a pénzérméket a
zsákocskádba. Ha van még szabad próbálkozási lehetőséged, fújj még a fújtatóval tovább. 

Mi van, ha súrol vagy megérint a kalózhajó egy másik bárkát?

Ha a fekete kalózhajóval megérintettél vagy megsúroltál egy másik hajót, akkor indul is a kalóztámadás és a fosztogatás: 
megcsáklyázol egy játékostársad hajóját és megpróbálod az aranyait megszerezni. Ha a saját hajódat érinted meg, akkor nem 
történik semmi. 

A kalóztámadás

A másik játékos 3 arany érmét vesz ki a zsákjából és elosztja ezt a két öklében. Ha háromnál kevesebb arany érméje van a 
zsákocskában, akkor csak ezeket fogja elfejteni a kezében. Nyugodtan rakhatja csak az egyik kezébe a három aranyérmét és 
hagyhatja így az egyik kezét üresen. Végül mindkét öklét az asztalra kell tennie. Rá kell mutatnod az egyik öklére és az ebben 
található érméket fogod megkapni.  Tedd bele ezeket a saját zsákodba. Ha a játékostársad másik öklében még van pénz, meg kell
mutassa, hogy mennyi és utána nyugodtan visszarakhatja a zsákjába.

A támadás után a kalózok bárkája eltűnik a sűrű ködben. Állítsátok vissza a kalózhajót a kiindulási öblébe. Ha még van fújkálási 
lehetőséged, akkor kihasználhatod, még továbbfújhatod innen a kalózhajót.

További szabályok:

Ha a kalózt dobtad ki, akkor a kalózhajót kell mozgásba hoznod. Ha tévedésből a saját hajódat is befújod egy öbölbe, nem kapsz 
aranyat.

Egy olyan hajót is megcsáklyázhatnak a kalózok, ami egy kikötőben van éppen.

Egy dobáson belül egy ellenséges hajót csak egyszer támadhatnak meg a kalózok.

Ha véletlenül egy idegen hajót hozol mozgásba, nem történik semmi.

Ha egy hajó az egyik fújás közben felborul, teljesen vagy részben egy szigeten köt ki, vagy akár leesik a játéktábláról, akkor a hajó
visszakerül a tábla közepén található saját színére vagy a kalózkikötőbe. Viszont a te körödnek rögtön vége.

Ha a hajódat egy másik játékos fújja be egy kikötőbe és ott a hajód egyedül állomásozik, megkapsz minden aranytallért, ami a 
szigeten van épp.

Senkinek sem kell elárulnia a másiknak, hogy mennyi aranya van a zsákjában.

Ha a tartalékból az összes aranyérme rákerült a kincses szigetekre, akkor a zászlós dobókockát kivesszük a játékból: innentől csak
a szélkockával dobtok tovább.

Ha a kincses szigetekről az aranyakat a vízbe fújod, akkor nyugodtan visszateheted őket a szigetre.

Ha végzel a lépéseddel, továbbadod a dobókockákat a következő játékosnak és a játék a leírtak szerinte folytatódik tovább.

A játék vége

A játék akkor ér véget, a tábláról minden arany érmét begyűjtöttetek és már a tartalékban sincs egy sem.



Minden játékos előveszi az aranyait a zsákocskájából és megszámolja azokat. Akinek a legtöbb aranya van, az nyeri meg ezt a 
kalandos kalózos kalandozást. Egyenlő arany esetén több játékos is nyer.

Mi történik, ha…? Itt találsz válaszokat olyan játékhelyzetekre, amik csak ritkán fordulnak elő:

Véletlenül 2 hajót fújtál be egy kikötőbe?

Ebben az esetben az egyik hajó sem kapja meg az aranyérméket. Ha maradt még fújtatási próbálkozási lehetőséged, 
megpróbálhatod mindkét hajót kifújni a kikötőből és a saját hajódat bekormányozni.

A kalózhajóval egyszerre több hajót érintesz meg?

Válaszd ki az érintett játékosok közül, hogy kitől szeretnél pénzt elvenni. A másik a nagy ijedtséggel most megúszta.

Te irányítod a kalózhajót, egyedül állsz az öbölben és ezzel egyidejűleg eltaláltál egy másik hajót is?

Először is megkapod az aranyérméket, amik a szigeten vannak. Végül kalóztámadást hajthatsz végre. Ezután tedd a kalózhajót a 
kiindulási helyére, a kalóz öbölbe.

Két zászlót gurítottál a zászlós dobókockával és 5 öbölben hajó van.

Most csak egy arany pénzt tehetsz az utolsó, szabad kikötőbe. A második aranypénzt sajnos nem teheted ki, a tartalékban 
marad.


