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A + 1 kagyló azt jelenti, hogy a játékos az alapösszegnél eggyel több kagylót kap. Ugyanez érvényes a 
lábnyomokra is. Az egyes kagyló és lábnyom szimbólumú lapkák értéke összeadódik.

Gyümölcs lapka 1-4 (forduló végén):
Mivel gyümölcsöt alapból nem kapunk, csak azok a játékosok szereznek 
gyümölcsöt, akiknek van gyümölcs lapkájuk. Mire használják fel a játékosok a 
gyümölcsöket?
A gyümölcs a „3. fizetőeszköz” Hawaii szigetén. És ez a legjobb fizetőeszköz, 
mivel a gyümölcsök mind a kagylókat, mind a lábnyomokat helyettesíthetik. 

Ez azt jelenti, hogyha a játékos egy helylapkát vásárol, és az árjelző korong 4-et mutat, akkor 4 kagyló helyett 
4 gyümölccsel is fizethet. Ha a figuráját 2 hellyel odébb mozgatja, 2 lábnyom helyett 2 gyümölccsel is fizethet.
A játékos a fizetőeszközöket nem keverheti, vagyis pl. nem fizethet 2 kagylóval és 2 gyümölccsel. Egy kis 
kivételt kínál a csere szimbólumú lapka (lásd ott).

Sohasem állhatnak egy faluban azonos lapkák, még akkor sem, ha egyik az I. a másik a II. felével felfelé 
van lehelyezve. 4 különböző gyümölcslapka viszont lehet egy faluban.

Mikor és mit hoznak a játékos számára az adott helylapkák?

A helylapkák hova 
helyezhetőek el, és mit 
hoznak?

Minden téglalap alakú 
helylapka a derékszögű 
játékterületre kerül.

A hajókat a játékterület bal-
oldalára tesszük.

A kahunák az 1-5-ig jelzett he-
lyekre kerülnek, fentről lefelé, az 
1-es hellyel kezdve, sorban.

A tikik a játékterület felső ré-
szére kerülnek, jobbról balra, 
az 1-es hellyel kezdve, sorban.

A helylapkák egyes sora-
it nevezzük falunak. Itt 
kezdhető el egy új falu.

Kizárólag ezzel az 5 helylapkával 
kezdődhet el egy új falu (a kuny-
hókról ismerjük fel ezeket). Ezek 
a helylapkák is használhatóak 
azonban egy már meglévő falu 
folytatására.

Kunyhó kagyló jellel (forduló végén):
I. oldal: a játékos + 1 kagylót kap, ami-
kor a raktáros a kör végén kagylót oszt 
szét a játékosok között.
II. oldal: + 2 kagyló.

Kunyhó lábnyom jellel (forduló végén)
I. oldal: a játékos + 1 lábnyomot kap, 
amikor a raktáros a kör végén láb-
nyomot oszt szét a játékosok között.
II. oldal: + 2 lábnyom
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Nagy, téglalap alakú helylapka (végső ér-
tékelésnél):
I. oldal: csak arra szolgál, hogy 
az adott falut a tikikhez közelebb 
vigye (lásd tikik)
II. oldal: + 5 pontot jelent a vég-
ső értékelésnél

Kunyhó csere jellel (figurák mozgatásánál):
I. oldal: a játékos minden egyes esetben, 
ha kagylóval, lábnyommal vagy gyü-
mölccsel fizet, egy nyersanyagot egy 
másikkal helyettesíthet.
II. oldal: mint az I. oldal, csak 2 nyers-
anyagot helyettesíthet.

Kunyhó lándzsa jellel (figurák mozgatásá-
nál):

I. oldal: minden egyes alkalommal, ami-
kor a játékos egy lándzsa szimbólumú ár-
jelző korongot vesz el, azonnal kap 1 
pontot, amit a pontjelző sávon a kis figu-
rájával azonnal lelép. Ugyanez érvényes 
a sorrend jelző sávról elvett korongok 
esetében is.

II. oldal: mint az I. oldal, csak 2 pontot kap.

Öntöző lapka (végső értékelésnél és a for-
duló végén):

I. oldal: csak a végső értékelésnél szá-
mít. A játékos abban a faluban lévő 1-4 
különböző gyümölcs lapkáért, ahol az 
öntöző lapka is van, 1-10 pontot kap.
II. oldal: ezen kívül a játékos minden egyes 
forduló végén a raktárostól saját válasz-
tása szerint vagy + 1 kagylót, vagy + 1 
lábnyomot, vagy + 1 gyümölcsöt kap.

Szörfös (forduló végén):
I. oldal: minden forduló végén, amikor ponto-
zásra kerül sor, a szörföst is beszámítjuk. Az 
ugyanis 2-vel csökkenti a körjelzőn látható, a 
pontozásban való részvételért elérendő nagy 
szám értékét.
II. oldal: mint az I. oldal, csak 4-gyel csökken-
ti az értéket.

Hula-táncosnő (végső értékelésnél):
I. oldal: a játékos a végső értékelésnél az adott 
faluban lévő minden egyes lapkáért 1 pontot kap 
(de csak abban a faluban, ahol a hula-táncosnő 
is van!). A hula-táncosnő önmaga is 1 pontot 
jelent. Az előre nyomtatott kezdő kunyhó is 
számít.
II. oldal: mint az I. oldal, csak 2 pontot kap 
minden lapkáért.

Tiki (végső értékelésnél):
A tikik (fából faragott maszkok) csak a végső 
értékelésnél játszanak szerepet. A játékosnak 
csak azon falvai kerülnek kiértékelésre, ame-
lyek legalább 1 tikit elértek.

Azon falvakban lévő lapkák, amelyek nem kerülnek 
bele a végső értékelésbe, egyszerűen lekerülnek a já-
tékos területéről vissza a dobozba.

Kahuna végső értékelésnél):
A kahunák (szakértők) a játékosnak a végső 
értékelésnél annyi pontot adnak, amennyi az 
adott hely mellett látható (de természetesen 
csak akkor, ha az adott falu részt vesz az ér-
tékelésben, lásd a tikik leírásánál).

A tikik és a kahunák különlegessége: ha a játékos a 
tikit olyan helyre teszi, ahol 1 vagy több lábnyom 
látható, azonnal megkapja azokat a közös készletből.
Ugyanez érvényes a kahunákra is, csak kagylókra 
vonatkozóan. A játékosnak először teljesen ki kell tud-
nia fizetni a kahunát, mielőtt a kagylókat megkapná, 
a kahunáért kapott kagylókat a kahuna kifizetésére 
nem használhatja fel.

Csónak (figurák mozgatásánál):
A csónak a kezdőfelszereléshez 
tartozik, csak I. oldala van és csak 
2 lábnyom fér rá.

Hajók (figurák mozgatásánál):
I. oldal: a hajón 3 lábnyomnak 
van helye
II. oldal: a hajón 3 lábnyomnak 
van helye, de ezen felül van egy 
beépített lábnyom rajta, ami úgy 
működik, mintha a játékos a saját 
készletéből fizetné.

Emlékeztetőül: ha a figura halászni megy, vagy egy 
szigetet látogat meg, a játékosnak lábnyomokkal kell 
fizetnie érte (nem a mozgásért, hanem a halászatért, 
illetve a sziget meglátogatásáért).
A lábnyomokat, amelyeket a játékos mindezért kifizet, 
először (szimbolikusan) egy vagy több hajójára kell 
tudnia elhelyeznie. Vagyis a hajókon megfelelő szá-
mú helynek kell lennie az akció végrehajtásához. Azt, 
hogy a hajók elhajóztak, úgy jelöljük, hogy elfor-
dítjuk azokat, aztán a lábnyomokat a közös készletbe 
tesszük. 
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Az istenek (ezek is helylapkának számítanak):
Minden faluban csak egy isten lehet (ebben az értelemben azonos lapoknak számítanak).
Egy játékosnál minden istenből csak egy lehet.

KU (figurák mozgatásánál és a forduló végén):
I. oldal: minden alkalommal 1 pontot ad a játékosnak, ha a játékos egy lándzsa szim-
bólumú árjelző korongot vesz el (pontosan a lándzsa szimbólumú kunyhóval meg-
egyezően). Ezen kívül a játékos a forduló végén a raktárostól + 1 lábnyomot kap.

II. oldal: mint az I. oldal, csak 2 pontot ad.

KANE (figurák mozgatásánál):
I. oldal: a forduló végén a játékos a raktárostól + 1 kagylót kap (pontosan a kagyló 
szimbólumú kunyhóval megegyezően).
II. oldal: mint az I. oldal, csak 2 kagylót ad.

Ezen kívül mindkét oldal egyformán azt is jelenti, hogy a KANE megvásárlása után a játékos 2 bármilyen 
nyersanyagot (akár vegyesen is) visszatehet a készletbe, hogy egy tikit elvegyen, és a játékterületére 
helyezze azt.

PELE(figurák mozgatásánál):
I. oldal: a játékosnak figurája minden egyes mozgatásánál maximum 2 lábnyomot 
kell fizetnie (ha a lépés 1 lábnyomba kerül, akkor természetesen csak 1 lábnyomot 
fizet érte).
II. oldal: mint az I. oldal, csak maximum 1 lábnyomot fizet.

LONO (forduló végén):
I. oldal: ha a játékos eléri a körjelzőn látható, pontozáshoz szükséges számot, + 2 
pontot kap, függetlenül attól, hogy az 1., a 2. lett-e, vagy csak részt vett a pontozás-
ban.

II. oldal: mint az I. oldal, csak + 4 pontot kap.

LAKA (végső értékelés):
I. oldal: a végső értékelésnél a játékos minden egyes gyümölcs lapkáján látható 
gyümölcs szimbólumért 1 pontot kap. A játékos teljes játékterületén lévő gyümölcs 
lapkák számítanak, nemcsak abban a faluban lévők, ahol maga LAKA is található.

II. oldal: mint az I. oldal, csak 2 pontot kap.

KANAOLA (végső értékelésnél):
I. oldal: a végső értékelésnél a játékos minden egyes hajójáért és szörfösért 2 pontot 
kap (függetlenül attól, hogy azok I. vagy II. oldalukkal felfelé láthatóak). A hajók 
mind számítanak az értékelésnél, a szörfösök viszont csak abban a faluban, amelyik

részt vesz a végső értékelésben, vagyis nem esik le.
II. oldal: mint az I. oldal, csak 4 pontot kap.
.
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A játékos 5 pontot kap a stégen 
található pontszámon felül. A sziget 
kétszer fordul elő.

A játékos elvesz egy lábnyom szim-
bólumú kunyhót a megfelelő hely-
ről és a II. oldalával felfelé fordít-
va a játékterületére teszi azt. Ezért 
nem kell kagylóval fizetnie és nem 
is kap árjelző korongot érte.

A játékos elvesz egy hula-táncos-
nőt a megfelelő helyről és a II. ol-
dalával felfelé a játékterületére te-
szi azt. Ezért nem kell kagylóval 
fizetnie és nem is kap árjelző ko-
rongot érte.

A játékos elvesz egy szörföst a meg-
felelő helyről és a II. oldalával fel-
felé a játékterületére teszi azt. Ezért 
nem kell kagylóval fizetnie és nem 
is kap árjelző korongot érte.

A játékos azonnal 4 gyümölcsöt 
kap a raktárostól.

A játékos 2 kahunát elvesz a meg-
felelő helyről és mindkettőt a já-
tékterületén lévő üres helyre teszi. 
Ezért nem kell kagylóval fizetnie és 
nem is kap árjelző korongot érte.

A játékos elvesz egy kagyló szim-
bólumú kunyhót a megfelelő hely-
ről és a II. oldalával felfelé a játék-
területére teszi azt. Ezért nem kell 
kagylóval fizetnie és nem is kap ár-
jelző korongot érte.

A játékos elvesz egy tetszőleges 
gyümölcs lapkát a megfelelő helyről 
és a II. oldalával felfelé a játékte-
rületére teszi azt. Ezért nem kell 
kagylóval fizetnie és nem is kap 
árjelző korongot érte.

A játékos 2 tikit elvesz a megfelelő 
helyről és mindkettőt a játékterüle-
tén lévő üres helyre teszi. Ezért nem 
kell kagylóval fizetnie és nem is 
kap árjelző korongot érte.

Ha a játékos nem tudja a megszer-
zett helylapkát a játékszabályok-
nak megfelelően elhelyezni, csak a 
stégen megadott pontot kapja meg, 
a helylapkát nem. Ha a játékos csak 
1 tikit vagy kahunát tud már csak 
elhelyezni, akkor csak 1-et kap, a 
másikat a helyén hagyja.
Általános szabály: ha az adott he-
lyen nincsen már helylapka, a já-
tékos nem tud többet elvenni.
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kisebbeknek (lenyelhetik azokat). Tartsa 
távol tőlük!


