
Einauge sei wachsam! - Egyszem
Tartozékok

56 szigetkártya (8 színben )
1 tábla: Egyszem kalóz tábla
40 drágakő (20 átlátszó, darabja 1 egységet ér ; 10 zöld, melyeknek értéke 5-5; 10 
piros, darabonként 10 egységet ér)
Dukátok (25 x 1 dukát; 15 x 5 dukát; 11 x 10 dukát)
8 hajókártya
28 szablyakártya (23 x 1 szablya; 5 x 5 szablya)

Ötlet és cél
Előre bátor kalózok! A hatalmas óceán közepén 8 sziget terül el, ahol Egyszem elrejtette 
a kincseit.  Dukátok, szablyák, kincsesládák drágakövek várnak arra, hogy kifosszák. 
Természetesen minden kalóz egyet akar: a legtöbbet. A játékosok elveszik azt, amire a 
többiek pályáznak és akadályozzák egymást miközben zsákmányolnak Rengeteg 
szablyára lesz szükséged ahhoz, hogy legyőzd Egyszemet, aki rajta tartja szemét a 
kincsen. 
Célod, hogy összegyűjtsd a kincset, amit a drágakő vagy kincsesláda jelképpel ellátott 
szigetkártyákkal gyűjtesz össze. Ezeket a kártyákat megveheted, vagy erőszakkal 
kifoszthatod Egyszemtől. Az a játékos győz, aki a legtöbb kincset gyűjti össze a játék 
végére. 

Felkészülés

Helyezd a táblát az asztal közepére.
Minden egyes játékos kap 2 szablyát, 1 drágakövet (ami 1 egységet ér), és 20 
dukátot. A maradék szablyát, drágakövet, és dukátokat meghagyjuk tartaléknak a játék 
folyamára. 
A játékosok számától függően a szigetkártyákat kiteszik :
      2 játékos esetén 3 bármelyik szín kártyáit teszik ki
      3 játékos esetén két színt
      4 játékosnál 1 színt
       5 játékosnál az összes kártyát használjuk
A nem használt kártyákat a dobozba tesszük. A maradék kártyákat összekeverjük és 
lappal lefele a tábla mellé tesszük. 
Fordíts fel 6 szigetkártyát és tedd a tábla mellé. Fordíts fel 1 szigetkártyát és tedd a 
táblára a 6 hely egyikére. Tegyél 8 hajókártyát a lefordított szigetkártyák aljára. 

Szigetkártyák
Mind a 8 szigetkártya más színű. Minden egyes szigethez 7 különböző kártyája van 
értéktől függően. 
A kártya alján jelzik az értékét. Ennyi értékben kell fizetned érte dukátot. 
A kártya tetején jelzi mit kap érte a játékos. 
Fordítsd fel a kártyád és megkapod az érte járó szablyát, dukátot és drágakövet. 
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Kezdetben nem kapsz semmit a kincsesládákért. Csak a játék végén értékelik. Azután 
minden színt külön értékelünk: az a játékos, akinek a legtöbb azonos színű 
kincsesládája van, 7 drágakövet kap, a második legtöbbel rendelkező 4-et, a harmadik 1 
drágakövet kap.  

Kártyagyűjtés 
A játék folyamán összegyűjtött kártyákat színek alapján tedd külön oszlopokba. Az új 
kártya mindig a pakli aljára kerül a saját színén belül. Mihelyst kapsz egy új kártyát, 
azonnal kapsz érte szablyát, dukátot és ékszert az összes kártyáért ami abban a 
pakliban van. 
Például: Kezdésként egy játékos vesz egy kék szigetkártyát 5 dukátért (amihez tartozik  
1 láda,1 szablya és 2 dukát). Azonnal kap 1 szablyát és 2 dukátot
A következő körben megveszi a 4 dukátot érő kék kártyát (aminek van 1 ládája, 1 
szablyája, és 1 dukátja) és ráteszi az 5-t érő lapra. Azonnal kap 2 szablyát és 3 dukátot.  
Végül megveszi a 8-as kék kártyát (2 drágakő) és azonnal 2 szablyát, 3 dukátot és 2  
drágakövet kap.
Ha a játékos nem kér több kék kártyát, 3 kincsesládája lesz a játék végén ebből a 
színből. 

Játék
A legfiatalabb játékos kezd, a többiek órajárásával megegyező irányban következnek. 
1. Venni kell egy szigetkártyát.
2. Rabolhatsz egy szigetkártyát a tábláról.
3.Egyszem asztalára teszünk egy kártyát, hacsak nincs már 6 kártya az asztalán
4. Mindig 6 kártya legyen fent.

1. Szigetkártya vásárlás 
Venned kell egy szigetkártyát az Egyszem kalóz táblája mellett elhelyezett 6 
szigetkártya közül. Az fizetendő dukát értéke a kártya alján van. Ha nincs elegendő 
dukátod, akkor drágakő vagy szigetkártya eladásával szerezhetsz dukátot. Minden 
egyes drágakőért 3 dukátot kapsz, a szigetkártyáért 5 dukát jár. A drágaköveket 
visszatesszük a játékba, az eladott kártya nem kerül vissza a játékba.  
A megvett kártyát a többi kártyával együtt felfordítjuk. 
A dukátokért lehet további szigeteket venni. Annyi drágakövet gyűjthetsz össze, 
amennyit csak lehetséges, hogy a játék végére több legyen a többi játékosnál. A 
szablyákat, dukátokat és drágaköveket rendezd sorba magad előtt, hogy átlátható 
legyen. 

2. Szigetkártya rablás Egyszemtől 

3 szablyáért kaphatsz Egyszemtől szigetkártyát. Ha a kiválasztott kártyán szablya jelkép 
van, 4 szablyát kell feladnod érte
A táblán mindig 6 kártyának kell lennie. 

Játék vége
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A játéknak akkor van vége, amikor az első hajókártyát felfordítják és a táblára teszik. Azt 
a kört még végigjátsszák a játékosok. A játékot ezután egy plusz körrel zárják le. Az a 
játékos nyer, akinek a legtöbb drágaköve van a játék végén.  

Hajókártya 
A hajókártyákat úgy használjuk, mint a szigetkártyákat. Ha venni akarsz, akkor kifizeted 
az árát és a színe alapján paklikba rendezed. Egy oszlopban nem lehet több 7 
kártyánál.

Utolsó kör
Még az utolsó körben is fosztogathatsz szigetet Egyszemtől. 

Elszámolás
Szablyák: Egy szablyát 3 dukátért cserélnek.
Dukát: 5 dukátért 1 drágakő jár

Kincsesláda:
Minden színt külön számolunk
Az a játékos, akinek a legtöbb kincsesládája van, 7 drágakövet kap
A második legtöbb kincsesládával rendelkező játékos 4 drágakövet
a harmadik egyet kap.
Holtverseny esetén az összes játékos ugyanannyit kap, de akkor már a következő 
helyezésért nem adnak semmit. Ha csak egy játékosnak van kincsesládája, 7 
drágakövet kap. Ha nincs, akkor nem kap. 

Például:
Piros sziget kártya: Alvilda 5 ládája van, Fekete Szakállnak 3 és Cartagena Chris egy 
sem. 
Alvilda 7 drágakövet kap, Fekete Szakáll 4 Cartagena Chris semmit.
Kék sziget kártya: Alvildanak és Fekete Szakállnak is van szigetkártyája, de nincs 
ládájuk. Egyik sem kap drágakövet a szigetkártyáért
Zöld szigetkártya: Alvildanak és Fekete Szakállnak is 3 ládája van, Cartagena 
Chrisnek egy. Alvilda és Fekete Szakáll 7 drágakövet kap, míg Cartagena Chris 1.
A többi 5 szigetkártyát ugyanígy értékelik. 
A győztes az a játékos, akinek a legtöbb drágaköve van. 
Megtörténhet, hogy nincs elég drágakő a játék folytatásához. Ilyenkor le kell írni, hogy 
hány drágakövük van a játékosoknak.

Variáns
Másként is össze lehet adni a drágaköveket. 

        Színek:                       3 4 5 6 7 8
        Drágakövek: 3 6 10 15 21 28

Példa:
A játék végén, egy játékosnak 6 különböző színű szigetkártyája van. 15 drágakövet kap 
érte..

A fordítás Szigeti Mária munkája
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