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A játék ötlete és célja
A hír gyorsan terjed: kutatók felfedezték Rio d’Oro-t, az Aranyfolyót, egy rejtett barlangot tele rengeteg 
értékes kinccsel.  Kalandorok érkeznek a világ minden tájáról, hogy megszerezzenek a kincs egy részét. 
Ahogy megérkeznek Rio d’Oro-hoz, rájönnek, ez azért nem is olyan egyszerű. A barlanghoz vezető út 
egy régi hídon át vezet – de a híd nem tűnik túl biztonságosnak. Ennek ellenére az éles eszű kalandorok 
felállítják sátraikat és felkészülnek a kihívást jelentő helyzetre.
A kalandorok összeállnak és megpróbálnak átkelni az rozoga hídon. Légy biztos, abban, hogy a Tiéd 
less a kincs, de ne légy túl mohó. Tele kincsekkel, veszélyes lesz a visszafelé vezető utad. Rabolj az 
ellenfeleidtől és lökd Őket félre. Figyelj minden lépésedre a hídon át, mert egy repedt padló miatt az 
egész zsákmányod a szakadékba zuhanhat. Ha a játék végére Te gyűjtöd össze a legtöbb kincset, Te 
leszel ennek az izgalmas kalandnak a győztese.

A barlang
Amikor egy játékos megérkezik a barlanghoz, azonnal eldönti, mennyi kincset 
vesz fel. Maximum három kincset vehet el a barlangból és teheti a hátizsákjába. 
Ezzel a köre véget is ért.

Példa: A fehér játékos megérkezik a barlanghoz. Elvesz két kincset 
és a hátizsákjába teszi. A következő körében elindul a barlangtól 
a táborhely felé, de csak két kockával dobhat

Megjegyzés: Ha több játékos is ugyanabban a körben érkezik meg a barlanghoz, az éppen soron lévő 
játékos vesz el először kincset. A többi játékos az óramutató irányával megegyezően követik. Ha nincs 
több kincs, a játékos üres kézzel távozik.

Vissza a táborhelyre
Ha egy játékos eléri a táborhelyet, a körének vége. A hátizsákjában 
lévő kincseket kiteszi a táborhelyen. Ezek a kincsek már biz-
tonságban vannak a játék hátralévő részében.

Veszélyes rések a hídon!
Ahogy a játék zajlik, a hídon lévő padlók eltörnek. Amint azok javítása megtörtént, már senki 
sincs veszélyben a hídon lévő rések (üres helyek) miatt.  Ha egy játékos figuráját előre tolják 
egy üres helyre, vagy Ő lép egy ilyen helyre, az összes kincs a hátizsákjából a folyóba 
(dobozba) esik. Visszateszi a figuráját a táborhelyre és a következő körében onnan indul. A 
kincsek, melyek a folyóba estek, a játék végéig ott maradnak.

Példa egy láncreakcióra és egy üres helyre:
A fekete játékos csak egy kockával dobhat, a sárgát választja. Két lábnyomot dob és két padlónyi helyet 
előre lép a táborhely felé. A mozgása azon a padlón ér véget, ahol a piros figura áll, így a piros figurát 
egy hellyel előre kell tolni, így arra a padlóra kerül, ahol a kék figura áll. A kék figurát előre mozgatjuk 
egy üres helyre. A kék játékos bedobja a két kincsét a hátizsákjából a folyóba és a figuráját a táborhe-
lyre teszi. A fekete játékos köre ezzel véget is ér.

A BARLANG ÁTKA
Ha egy játékos az utolsó kincset tette be a hátizsákjába a barlangból, a játék hamarosan véget ér. Egymás 
után esnek le a padlók a hídról a mélybe, így minden játékosnak sietnie kell vissza a táborhelyre. A 
következő játékos körének kezdetén a játék a következők szerint változik: Mielőtt a játékos dob, előtte 
kivesz egy padlót a hídból, azt, amelyik a legközelebb van a barlanghoz. A játékfigura, amely ezen áll, 
a hátizsákjában lévő összes kincset a folyóba dobja és a figura visszatér a táborhelyre. Csak ezután 
hajthatja végre a körét a soron lévő játékos, kockákkal és akcióval.

A játék vége
A játék véget ér, ha már nincs kincs a barlangban és nincs kincs egyetlen játékos hátizsákjában sem. 
A játékos, akinek a legtöbb kincse van a táborhelyen, megnyeri a játékot. 

A játék idő előtt véget ér, ha egy játékos elég kincset gyűjt össze a táborhelyen:

2 játékos esetén: 7 kincs
3 játékos esetén: 6 kincs
4 játékos esetén: 5 kincs

Az a játékos, aki ezt először teljesíti, megnyeri a játékot. Ha az előre tolás miatt több játékosnak is össze-
gyűlik a megfelelő számú kincs a táborhelyen, akkor a legtöbb kinccsel rendelkező játékos nyer. Ha még 
ezután is döntetlen az állás, akkor több győztes van.

Tartozékok
1 híd 4 hídrész 9 padló

4 játékfigura

4 táborhely 4 hátizsák

1 barlang

Emlékeztető:
Ha több kincset viszel,

nem tudsz olyan gyorsan
haladni a hídon.

4 dobókocka
    3 Akciókocka        1 Veszély kocka

(zöld, sárga, piros)            (fehér)

Tervezte: Frederic Moyersoen
2–4 játékos részére
8 éves kortól
Játékidő: kb. 30 perc

Szakadék

Aki másnak 
vermet ás...

Rémülettel 
fejeződik be...

Példa 1.: A kék játékos elveszi az utolsó két 
kincset a barlangból. Ezután a piros játékos 
következik.

Példa 2.: A piros játékos, mielőtt dobna a koc-
kákkal, a barlanghoz legközelebb eső padlót kiveszi
a hídból. Ezután minden ugyanúgy folytatódik.
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25 kincs



2 3 4

A játék előkészítése
A doboz alját az asztal közepére 
helyezzük és rátesszük a hidat. 
A 9 padlót lefektetjük a hídra. 
A 2., a 4., a 6. és a 8. padlót 
repedéssel (sötét oldalával) 
felfelé helyezzük le.

Minden játékos választ egy színt és elveszi az annak megfelelő figurát, hátizsákot és a táborhelyet. 
Helyezzük a táborhelyet a híd egyik oldalára és melléjük a figurák kerülnek. A barlangot és a 25 kincset 
helyezzük a másik oldalra. A hátizsákok a játékosok előtt legyenek. A dobókockák az asztalra tesszük.

Játékmenet
A legfiatalabb játékos kezd, majd a játék az óramutató járásának megfelelően halad tovább. A játékosok 
megpróbálnak átjutni a hídon, hogy eljussanak a kincsekkel teli barlanghoz, majd visszatérjenek a 
táborhelyre. Egy játékos a körében a következőket hatja végre: 

1. DOBÁS
A három színes dobókocka dobása alapján a játékos kiválasztja 
az akcióját.

A zöld kockával a kalandorok lassan, de biztosan haladnak
előre. A sárga kockával nagyobb esély van egy kincset
rabolni egy ellenféltől. A piros kocka gyors mozgást jelent, 
de nagyobb veszélyt is rejt magában.

Az, hogy mennyi kockával dobhat a játékos, attól függ, mennyi kincset visz a 
hátizsákjában a kör elején. Ha nincs nála kincs, vagy csak egyet visz, mindegyikkel 
dobnia kell. Amennyiben két kincset visz magával, két kockával, ha hármat, akkor csak 
eggyel dobhat. A kockákat a játékos választhatja ki.

Példa: A kék játékosnak két kincse van a hátizsákjában a köre kezdetén. 
Kiválasztja a sárga és a piros kockát, mert azt reméli, gyorsan átjut a hídon és 
eléri a táborhelyet.

2. IRÁNY KIVÁLASZTÁSA
Miután a játékos dobott a kockákkal, el kell döntenie, melyik irányban akar menni. Elindulhat a tábor-
ból a barlang felé és ez fordítva is igaz. Ha a hídon van, akkor csak az egyik irányba mehet tovább. 
Nem lehetséges oda-vissza mozogni egy körön belül.

3. AKCIÓK
A játékos most kiválasztja az akciókat, amiket dobott. Ha egy akció, ami a kock-
án van, nem megfelelő számára, dönthet úgy, hogy azt nem hajtja végre. Ha több 
kock-ával dobott, bármilyen sorrendben felhasználhatja azokat. Némelyik kock-
án két ak-ció látható. Ha a játékos ilyen kockát használ, akkor a rajta lévő mindkét 
ak-ciót végre kell hajtania, mielőtt a többi kockát használja.
Ha a játékos befejezte a mozgását, a tőle balra ülő játékos kapja meg a kockákat és 
elkezdi a körét.

Különböző akciók
A lábnyomok száma jelzi, milyen messzire mozgathatja el a játékos a figuráját a hídon. Például: a három 
lábnyom azt jelenti, hogy egy, kettő, vagy három padló távolságot mozoghat.  Ha egy játékos 
üres helyekre lép a hídon, minden ilyen helyet egy padlónak kell tekinteni. 

Ha több ilyen hiányzó padló van, minden hiányzó padlót egy-egy helynek kell tekin-
teni. Fontos dolog, hogy a játékos egy padlón fejezze be a mozgását. 

Ha egy játékos eléri a táborhelyet, vagy a barlangot, a fennmaradt lépéseit már nem 
használhatja fel.

Előre tolás a hídon:
Minden padlón csak 1 figura állhat. Ha egy játékos olyan padlón fejezi be a mozgását, ahol már 
áll egy figura, akkor azt (de nem a sajátját) egy hellyel előrébb mozgatja. Ha már ott is áll egy 
figura, akkor azt is egy hellyel előrébb mozgatja, stb., mint egy láncreakció.

Amikor a játékos kezet dob, ellophat egy kincset. Ha egy játékos olyan padlón fejezi 
be a mozgását, amelyen egy ellenfele játékfigurája áll, ellophat a játékos hátizsákjában 
lévő kincsei közül egyet, melyet a sajátjába tesz.  Azután egy lépésnyit előre 
mozgatja a játékfigurát. Olyan játékostól, akinek nincs kincse, nem lehet lopni.  
Nem lehet lopni a barlangban vagy a táborhelyen.

Megjegyzés: Egy játékos legfeljebb 3 kincset szállíthat a hátizsákjában. Ha már van 3 kincse és lop egy 
másikat, azonnal a folyóba esik.

Amikor a játékos kalapácsot dob, javíthat egy padlót mozgás előtt, vagy azután. 
Választhatja a padló javítását mozgás nélkül is. Javíthatja azt a padlót, amin éppen áll, 
vagy a közvetlenül előtte vagy mögötte lévő padlót is, de akár egy közvetlenül mellette 
lévő üres helyet is. Javítás után a padlót a normál oldalával felfelé tesszük le, vagy 
megfordítva, de kicserélhetjük egy újra is.

Amikor a játékos villámot dob, a fehér kockával is dobnia kell mozgás és a szükséges 
előretolások után.

A fehér kocka
A fehér kocka fele üres, ami azt jelenti, hogy semmi nem történik a játékossal 
ilyenkor. A többi oldal vagy egy repedést, vagy egy elveszett kincset mutat.

Ha a játékos repedést dob, a padló, melyen a játékfigurája éppen áll, károsodik. A 
normál padlót átfordítjuk a repedt oldalára, a már korábban is repedt padlót kivesszük 
a hídból. Ha éppen a kivett padlón volt a játékos, a hátizsákjában lévő kincsek mind a 
folyóba esnek, valamint a játékfiguráját vissza kell tennie a táborhelyre.  A következő 
körében onnan kell indulnia.

Ha a játékos „elveszett kincs” jelet dob (a kincsen egy X van), ki kell dobnia egy 
kincset a hátizsákjából a folyóba.  Ha nem szállít kincset, akkor nem is veszít belőle.

PÉLDA EGY TELJES KÖRRE
A piros játékos mindhárom kockával dobott. Először a zöld kockát választja (1 lábnyom/javítás), mozgás 
előtt javít egy üres helyet ás azután egyet előre lép. Ezután a piros kockát használja (3 lábnyom/veszé-
ly). Átugrik egy 3 padlós helyet, közte egy üres hellyel, majd dobnia kell a fehér kockával. Repedést dob 
és mivel a padló, amin éppen áll, normál, így azt át kell fordítani a repedt oldalára. Utoljára a sárga 
kockát használja (2 lábnyom/lopás). Kettőt mozog a fekete játékfiguráig, akitől lophatna egy kincset, de 
sajnos neki egy sincs a hátizsákjában. A végén a piros játékos előre tolja a fekete figurát egy hellyel. 
Ezzel a játékos köre véget is ért.

Ha már néhányszor
játszottatok a játékkal és
nagyobb kihívást szeret-

nétek, 8 padlóval kezdjétek
és legtöbbjét a repedt

oldalával.

Előkészítés
4 játékos részére

Néha jobb óvatosan 
áthaladni a hídon.

Néha érdemesebb 
megállni, hogy ne
lépj üres helyre.

MOZGÁS

LOPÁS

JAVÍTÁS

VESZÉLY

Padlók repedéssel 
és anélkül

A piros játékos útja

A kör végén

A kör elején
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