
Forbidden Island játékszabály
A doboz tartalma:
58 kártya: 
- 28 kincskártya (piros hátlap): - 5 mind a 4 kincsből
                                                  - 3 emelkedő vízszint
                                                  - 3 helikopteres utazás
                                                  - 2 homokzsák
- 24 áradás kártya (kék hátlap)
- 6 kalandor kártya
24 kétoldalú szigetlapka
6 fa figura a kalandoroknak
4 kincs figura: - föld kő
                        - a szél szobra
                        - a tűz kristálya
                        - az óceán kelyhe
1 vízszintmérő lap
1 vízszint jelölő klip

A játék célja:
A csapatodnak együtt kell működnie, hogy megelőzze a sziget elsüllyedését annak érdekében, 
hogy időt nyerjenek a kincsek szigetről történő kimenekítésére. A kincsek összeszedése után a 
bolondok leszállójához (Fool’s Landing) kell sietnetek és elmenekülnötök helikopterrel. Ha a 
sziget előbb elsüllyed, a küldetés vereséggel végződik.

A játék előkészítése:

1. A sziget felépítése: Keverjétek meg a 24 szigetlapkát és véletlenszerű sorrendben 
helyezzétek színes oldalukkal felfelé a következőképpen: képezzetek egy 4x4-es rácsot, majd 
a maradék 8 lapkát a sziget minden oldalának közepéhez helyezzétek el párosával. 
Fontos: egy kis helyet hagyjatok a lapkák között, mert átforgatásuk fogja jelezni elárasztott 
állapotukat.

2. Kincsek elhelyezése: Helyezzétek a négy kincset el a szigeten, minden kincsnek két 
megfelelő szigetlapkája van, ezekre lehet elhelyezni őket. Minden megfelelő lapka bal alsó 
sarkában jelezve van, hogy melyik kincs helyezhető rá.

3. Kártyák felosztása: Osszátok szét 3 paklira a kártyákat 
- Áradás pakli, kék hátú lapok 
- Kincs pakli, piros hátú lapok
- 6 kalandor

4. A sziget kezdődő süllyedése:
- Keverjétek meg az áradás kártyákat és képezzetek belőle húzópaklit a sziget egyik oldalára
- A hat felső kártyát húzzátok fel – egy időben egyet – és képpel felfelé rakjátok az áradás 
húzópakli mellé, majd a megfelelő szigetlapkát fordítsátok süllyedő felére (kék-fehér)
- A kihúzott kártyákból képezzetek áradás dobópaklit
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5. Kalandorok megjelenése:
- Véletlenszerűen válasszatok a hat kalandorkártya közül, minden kártyán az adott kalandorra 
vonatkozó speciális szabályok találhatók
- Mindenki válassza ki a szerepének megfelelő színű figurát
- Helyezzétek a megfelelő szigetlapra a megfelelő színű figurát, ezt az adott szigetlapka jobb 
alsó sarkában láthatjátok
Fontos: előfordulhat, hogy elárasztott szigetlapkán kezd egy vagy több kalandor, ez nem 
mond ellent a szabályokkal

6. Kincskártyák kiosztása:
- Miután megkevertétek, osszatok minden játékosnak 2 kártyát a kincspakliból
- A kapott kártyákat mindenki helyezze maga elé felfordítva, hogy a csapat többi tagja is 
láthassa őket
- Ha valaki vízszintemelkedés kártyát kapna, osszatok neki másikat, majd a kártyát keverjétek 
vissz a pakliba
- A maradék kincspakliból képezzetek húzópaklit a sziget mellett
Fontos: hagyjatok egy kis helyet a kincskártya dobópaklinak is

7. Kezdeti vízszint beállítása: a vízszint jelölőt helyezzétek a vízszintjelző lap bal oldalára a 
kezdeti nehézségi szintnek megfelelően. Ez mutatja, hogy a játékos köre végén hány lapot kell 
húzzon az áradás pakliból.
Fontos: a játék során bármikor átnézhetitek a kincs- és áradás- dobópaklikat.

A játék menete:
- Véletlenszerűen válasszátok ki a kezdőjátékost
- Egy játékos a körében három dolgot tesz: 

- Végrehajt 3 akciót
- Húz 2 kincskártyát
- A vízszintnek megfelelő számú áradás kártyát húz, szigetlapot áraszt el

1. A három akció:
- Minden körben maximum 3, de lehet 0-1-2
- A csapattársakkal megvitathatjátok a taktikát

Lehetséges akciók:
- Mozgás
- Alátámasztja a süllyedő szigetrészt
- Kincskártyát ad át
- Megszerzi a négy kincs egyikét

Mozgás: 1 vagy több akcióért mozgathatod a figurádat bármelyik szomszédos szigetlapkára 
vízszintesen vagy függőlegesen, de diagonálisan nem. Elárasztott szigetlapkára lehet lépni, de 
hiányzó lapka helyére nem, illetve hiányzó lapka nem ugorható át (tehát csak megkerülni 
lehet).
Kivételek:
- A felfedező mozoghat diagonálisan
- A pilóta fordulónként egyszer bármelyik szigetlapkára mozoghat 1 akcióért
- A navigátor saját körében mozgathatja a többiek figuráját 1 vagy 2 szomszédos mezőre 1 
akcióért
- A búvár átmehet egy vagy több szomszédos (elárasztott is) vagy hiányzó lapkán 1 akcióért
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Aládúcolás: 1 vagy több akcióért a szomszédos szigetlapkát aládúcolhat, beleértve azt is, 
amelyen éppen áll. Ekkor az adott lapkát a nem elárasztott (színes) felére kell visszafordítani.
Kivételek:
- A mérnök két szigetrészt is aládúcolhat egy akcióért
- A felfedező aktuális helyéhez mérten diagonálisan is aládúcolhatja a szigetlapkákat

Kincskártya átadása: 1 vagy több akcióért átadhatsz kincskártyát egy másik játékosnak, ha 
mindkettőtök figurája ugyanazon a lapkán áll. Speciális akciókártyák átadására nincs 
lehetőség.
Kivétel:
-A hírnök úgy is adhat át kártyát, hogy nem kell azonos szigetrészen lennetek, természetesen 
ugyanúgy akciópontba kerül.

Kincskártya felvétele: 1 akcióért és 4 azonos kincskártya eldobásáért a megfelelő 
szigetlapkáról felvehető egy kincs, amennyiben a játékos figurája is a megfelelő lapkán van. 
Az eldobandó kártyákat a kincskártya dobópaklira kell helyezni, a megszerzett kincset a 
játékos maga elé teszi.
Fontos: kincs felvehető elárasztott szigetlapkáról is.

2. Kincskártyák húzása:
A játékos 3 akciópontja elköltése után húz két kártyát a kincskártya húzópakliból. Ha vízszint 
emelkedése kártyát húzna a kártyán lévő instrukciókat azonnal végre kell hajtani, majd a 
kincskártya dobópaklira kell helyezni.

Kincskártyák: a pakliban minden kincsből 5 darab van, ebből 4-et kell összegyűjteni a 
kapcsolódó kincs felvételéhez. A kincskártyák átadhatóak a játékosok között a fentebb 
részletezetteknek megfelelően.

Speciális akciókártyák: 2 típusú speciális akciókártya van a pakliban, ezek rendre 3 darab 
helikopteres utazás és 2 darab homokzsák. Ezek a csapatodat segítik a kaland során és 
bármikor kijátszhatók, nem csak a játékos saját köre alatt és nem kerülnek akcióba. 
Kijátszásuk után a kártyákat azonnal a kincskártya dobópaklira kell helyezni.
- helikopteres utazás: egy tetszőleges játékost egy tetszőleges szigetlapkára tudunk vele 
repíteni
- homokzsák: egy tetszőleges szigetlapkát lecsapolhatunk vele
Fontos: speciális akciókártya hatása akkor is felhasználható, ha a kézben tartott kártyák 
maximális száma miatt el kell dobni azt.

Vízszintemelkedés kártyák: 3 darab van belőle a pakliban. Ha a játékos körében ilyet húz, a 
következőket kell azonnal végrehajtani:
- Vízszint megemelése a vízszint lapkán
- Az áradás dobópakli lapjait keverjétek meg, majd rakjátok az áradás húzópakli tetejére
- Dobd a vízszintemelkedés kártyát kincskártya dobópaklira
Fontos: 
- ha vízszint emelkedése kártyát húz egy játékos, utána nem húzhat új lapot.
- ha egymás után 2 vízszint emelkedése kártyát húzna a játékos, csak egyszer keverjétek meg 
az áradás dobópaklit, de a vízszintmérőt két állással toljátok feljebb a vízszintmérő lapon
- ha vízszint emelkedése lapot húz a játékos, de üres az áradás dobópakli, csak helyezzétek a 
kártyát a dobópaklira (értelemszerűen miután az utasításokat végrehajtottátok), majd 1-gyel 
emeljétek meg a vízszintmérőt
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Ha kifogy a kincskártya pakli, keverjétek meg a kincskártya dobópaklit, ez fogja képezni az új 
húzópaklit.

A kézben tartott lapok száma maximálisan 5, a speciális akciókártyákat is beleértve. Ha bármi 
okból 5-nél több kártyája lenne a játékosnak, a felesleget azonnal a kincskártya dobópaklira 
kell helyeznie. Ha speciális akciókártyát dob el a játékos, annak akcióját felhasználhatja 
eldobás előtt (hiszen ez nem kerül akciópontba).

3. Áradás kártyák húzása:
Miután a játékos húzott 2 lapot a kincskártya pakliból, lapokat húz az áradás pakliból is, 
méghozzá annyit, amennyit a vízszintmérő mutat. Minden lap felhúzása után a megfelelő 
szigetlapkát fordítsuk az elárasztott felére. Amennyiben az adott lap már el van árasztva, 
örökre elsüllyed és kikerül a játékból.
Fontos: nem használható fel homokzsák kártya az elsüllyedő szigetlapka megmentésére.

Ha egy figura olyan szigetlapkán áll, amely éppen elsüllyed, azonnal egy szomszédos 
szigetlapra úszik. Amennyiben nincs megfelelő szigetlapka, a játék vereséggel ér véget a 
kalandorok számára.
Kivételek:
- A búvár átúszhat a legközelebbi szigetlapkára
- A felfedező úszhat diagonálisan
- A pilóta bármelyik szigetlapra elrepülhet

Ha kifogy az áradás pakli, keverjétek meg a az áradás dobópaklit, ez fogja képezni az új 
húzópaklit.

A játék vége:

A játék megnyerése:
Ha az összes kincset megszereztétek a szigetről, mindenkinek a Fool’s Landing szigetlapkára 
kell mennie, majd az egyik játékos egy helikopteres utazás speciális akciókártya kijátszásával 
kimenekíti a csapatot.
Fontos: nyerhettek akkor is, ha a Fool’s Landing szigetlapka el van árasztva.

A játék elvesztése: négy különböző esemény vezethet a vereséghez a játékkal szemben.
1. Ha az összes megfelelő szigetlapka elsüllyed – amelyről a kincsek felszedhetők – még a 
kincsek felszedése előtt.
2. Ha a Fool’s Landing szigetlapka elsüllyed.
3. Ha egy elsüllyedő lapkán van egy játékos bábúja és nincs szomszédos mező, ahova 
úszhatna.
4. Ha a vízszint eléri a koponyát a vízszintmérőn.

Nehézségi szint: ha sikerül megnyerni a kezdő szinten a játékot, kezdeti vízszintnek 
választhatjátok a normál, elit vagy legendás nehézségi szintet. Próbáljátok ki más 
kalandorkártya összeállításokat is.

Fordítás: Lugosi Zoltán
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