
4 játékos esetén vegyétek ki a pakliból a 6-os és a 7-es kártyákat. Ezeket a 
játék során nem fogjátok használni.
5 játékos esetén vegyétek ki a pakliból a 7-es kártyákat. Ezeket a játék során 
nem fogjátok használni.

Minden játékos magához vesz egy kalózt és minden, a kalóz színének 
megfelelő színű kártyát. A kalózokat helyezzétek el egy vonalban az asztal 
közepén véletlenszerű sorrendben úgy, mintha egy irányba úsznának.

Tegyétek a cápát a sor végére.

Indulhat a játék.
Megjegyzés: Az első körben kimarad a "Vacsora!" fázis!

Egy kör három fázisból áll: A kártya kiválasztása, Kalózok mozgatása, Vacsora!

A kártya kiválasztása
A kör elején minden játékos választ egy lapot a kezéből és képpel lefelé maga elé 
helyezi az asztalra. Ez a kártya az esetlegesen korábban kijátszott kártyák mellé 
kerül. Ha mindenki kiválasztotta a kártyáját a kártyák felfedésre kerülnek.

Kalózok mozgatása
Az a játékos, aki a legkisebb olyan számmal megjelölt kártyát választotta, amit 
más nem, a sor elejére mozgatja a kalózát. Ezután a következő legkisebb számmal 
jelölt kártya tulajdonosa következik. És így tovább, amíg minden olyan játékos 
mozgatta a kalózát, aki olyan számmal megjelölt kártyát választott, amit más nem.

Figyelem! Akinek olyan számmal megjelölt kártyája van, mint másnak, nem mozog!

Figyelem! Az a játékos, akinek a kör végére már csak egyetlen kártya maradt a 
kezében felveszi az eddig kijátszott kártyáit.

A játék menete

Sanyi, Judit, Krisztián és Csaba kalózai a kör kezdetén az alábbi képen látható 
sorrendben helyezkednek el. Sanyi kiválasztja a 4-es kártyát, Judit az 1-es kártyát, 
Krisztián a 4-es kártyát és Csaba az 5-ös kártyát.

A kalózok mozgatása után Krisztián az utolsó, így őt harapja meg a cápa. Eltávolítja a 
kalóza egyik végtagját és a sor elejére helyezi. Végül az eddig kijátszott összes kártyáját 
visszaveszi a kezébe.

Csabának már csak egy kártya maradt a kezében, ezért ő is visszaveszi a kezébe az 
eddig kijátszott összes kártyáját. A többi játékos képpel felfelé az asztalon hagyja 
a kijátszott kártyáját. A következő kör ismét egy kártya kiválasztásával kezdődik.

A játék vége
A játék abban a körben ér véget, amikor már csak két játékos marad. Ekkor a cápa 
megeszi a hozzá közelebb lévő (azaz leghátul elhelyezkedő) kalózt és a másik kalóz 
megnyeri a játékot.

Vacsora!
A "Vacsora!" fázist az első körben ki kell hagyni.

Miután az összes játékos mozgatta a kalózát (avagy nem) a sorban utolsó kalózt 
megharapja a cápa. Az adott kalóz egyik végtagját le kell választani (egyik karját 
vagy valamelyik lábát), majd a kalózt a sor elejére helyezni. Ezután a játékos 
magához veszi az összes eddig kijátszott kártyáját. Ha valamelyik kalóz negyedik 
végtagját is megette a cápa, akkor a kalóz és a játékos számára véget ért a játék.

Az adott körben kijátszásra került kártya (kivéve a megharapott kalóz játékosának 
kártyái) az esetlegesen korábban kijátszott kártyák mellé kerül képpel felfelé, hogy 
mindenki jól láthassa. Indulhat a következő kör "A kártya kiválasztása" fázissal!

Miután az összes játékos lerakta a választott kártyát, felfordítják azt. Mivel Judit
választotta a legkisebb olyan számmal jelölt kártyát, amit más nem ő a sor elejére 

helyezi a kalózát. Csabáé a következő ilyen kártya így most ő mozog a sor elejére (tehát 
Judit elé). Sanyi és Krisztián nem mozog, hiszen ők ugyanazt a kártyát választották.

Sanyi Judit Krisztián Csaba
6 ehető kalóz

42 játékkártya

1 éhes cápa

Játékváltozatok
2 játékos
Vegyétek ki a pakliból a 6-os és a 7-es kártyákat, ahogy a négy személyes játéknál 
is. Mindkét játékos vegyen magához két kalózt és az ahhoz tartozó kártyákat. A 
játék a megszokott módon zajlik addig, amíg valamelyik játékos egyik kalózát 
megeszi a cápa. Az a játékos vesztett, a másik játékos pedig megnyerte a játékot.

3 játékos
Minden játékos magához vesz két kalózt és a hozzá tartozó kártyákat. A játék a 
megszokott módon zajlik addig, amíg valamelyik játékos egyik kalózát megeszi a 
cápa. Az a játékos vesztett, aki pedig ekkor legtávolabb van a cápától (tehát legelől 
helyezkedik el) megnyerte a játékot.
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