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A játék a távoli csendes-óceáni szigetcsoport világába kalauzol el bennünket. 
A sűrűn lakott főszigeten mindenki a saját dolgával foglalkozik. A halászok

halásznak, a szörfösök szörfölnek, a táncosnők táncolnak, a gyümölcsök érnek… 
A környező szigetek is gyönyörűek, és a főszigeten is sok érdekes hely vár még

felfedezésre. A játékosok ezek felkutatására vállalkoznak, miközben a saját 
területeiket gyarapítják, újra és újra a következő kérdések foglalkoztatják őket:

vajon sok gyümölcsöt akarok termeszteni és öntözni, vagy a szörfösök és
táncosnők művészetét szeretném inkább támogatni, a tengeren kereskedni és

halászni vagy kahunákat kitanítani? A kérdés, ki találja meg a helyes kombinációt?

2-5 játékos, 10 éves kortól,
60-90 perc

Gregory Daigle
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A JÁTÉK FELÉPÍTÉSE

Tartalom:
1 játéktábla pontozóskálával, 

6 puzzle darabból
 10 nagy, téglalap alakú

helylapka
5 paraván: 5 játékos színben
5 derékszögű játékterület
5 körjelző
1 húzózsák

 25 árjelző korong 2-6 közötti
számozással

 10 sziget
126 kis helylapka
 31 kagyló fából
 20 kisebb 1-es értékű és 11

nagyobb 5-ös értékű
 35 lábnyom fából
 30 kisebb 1-es értékű és 5

nagyobb 5-ös értékű
 22 gyümölcs fából
 20 kisebb 1-es értékű és 2

nagyobb 5-ös értékű
5 nagy figura az 5 játékos

színben
 10 kis figura az 5 játékos

színben
 5 50/100 értékű pontozó lapka

5. Ezután minden játékos a 
2. kis figuráját a húzózsákba
teszi. Az egyik játékos ki-
húzza az egyik figurát a zsák-
ból és a játékos sorrend 1.
mezőjére teszi, majd kihúzza
a 2.-at és a 2. helyre teszi, és
így tovább. Ez fogja jelölni az 
1. körben a játékosok sorrend-
jét. Ezeket a kis figurákat az
egész játék során csak a sor-
rend meghatározására fogjuk
használni..

6. A játékosok kijelölnek egy raktárost, aki a kagyló-, a lábnyom- és a
gyümölcs-készleteket fogja kezelni a játék során, vagyis ő felel ezen 3
„nyersanyag” kiosztásáért. 
Első feladatként a raktáros az első körjelzőt megfordítja,
és minden játékosnak kiosztja a hátoldalán látható kezdő
nyersanyagkészletet.                                             13     7
                                                                                       kagyló lábnyom

Ezen kívül a játékos sorrendben 2. helyen lévő játékosnak kioszt még 2
db zöld gyümölcsöt is, a 3. helyen lévőnek 3 darabot, a 4.-nek 4 darabot,
az 5.-nek 5 darabot. Az 1. helyen lévő játékos nem kap gyümölcsöt.

2. játékos:               gyümölcs              3.játékos:

4. játékos:                                          5.játékos:
A játékosok minden nyersanyagot a paravánjuk mögé helyeznek. 
Ezután a raktáros a körjelzőt újra az elejére fordítja.

1. Az egyik játékos összeállítja a
6 darabból álló játéktábla keretet. 
Aztán anélkül, hogy megnézné,
összekeveri a 10 nagy, téglalap
alakú helylapkát és balról jobbra,
lentről felfelé haladva nyíltan, a
tengerpart felé néző irányba be-
helyezi azokat a keretbe. A példa
jobbra a játéktábla összeállításának
egy lehetséges verzióját mutatja.

7. Végül egy bankárt is választanak
maguk közül a játékosok, aki az
összes árjelzőt a húzózsákba teszi,
ott jól összekeveri, és egyesével a
zsákból a következő oldalon leírt
módon a táblára helyezi azokat.
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5. Now, each player puts 
his 2nd sub-chief into the 
bag. Next, a player draws a 
random sub-chief from the 
bag and places it on space 
1 of the player sequence 
track. He continues to draw 
from the bag, placing the 
drawn sub-chiefs in order on 
the player sequence track. 
This indicates the player 
order for the round. It will 
be adjusted when necessary 
to show player order 
throughout the game.
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2. Ezután a 126 kis helylapkát a megfelelő nagy helylap-
kákra helyezzük. A legtöbb lapkának különböző eleje és 
hátoldala van. A lapkák elejének bal felső sarkában egy 
I., a hátoldalán egy II. látható.

Lapka eleje                       Lapka hátulja
I. oldal)                                   (II. oldal)

A helylapkákat az I. oldalukkal felfelé a megfelelő motí-
vummal rendelkező nagy lapkákra, egymásra helyezzük.

5 kunyhó kagyló szimbólummal

5 kunyhó lábnyom szimbólummal

5 kunyhó lándzsa szimbólummal

5 kunyhó cserét jelölő szimbó-
lummal

5 nagy kunyhó

5 öntöző lapka

10 Hula-táncosnő

16 gyümölcs (4-4 kenyérfa gyü-
mölcse, taro, kókuszdió, banán)

8 hajó

10 szörfös

25 kahuna

15 tiki

A 12 isten-lapkát megkeverjük, 
és 2 egyforma magas oszlopba 
rendezzük.

A helylapkákról részletes információ a mellékelt lapon 
található.

3. Minden játékos választ egy színt és a hozzá tartozó paravánt, a derékszögű 
játékterületet, a halászcsónakot és a 3 figurát. A játékterületet és a paravánt maga
elé helyezi. A halászcsónakot a táblája bal oldalára teszi. Az 
egyik kis figuráját a pontozó skála 0. mezőjére állítja. A nagy 
figura a tengerpartra kerül.
A 2. kis figura egyelőre maga előtt marad.

4. Az egyik játékos megkeveri a szigeteket és a 
tábla mellé fejjel lefelé fordítva egymásra helyezi 
azokat. Aztán a 4 felső szigetlapkát felcsapva 
a tábla mellé a megfelelő helyre teszi. Kivá-
logatja a körjelző lapokat a pajzsokon látható 
számoknak megfelelően, majd sorrendben a 
17-es számmal kezdődően a tengerparton erre 
kijelölt helyre teszi úgy, hogy legfelül a 9-es 
számú legyen.

(A kahunákat és a tikiket 
minden esetben 2 körül-
belül egyforma nagyságú 
oszlopba rendezzük.)
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Az árjelző korongok elhelyezése (Meghatározzák, hogy mennyibe kerülnek a helylapkák.)
• Mind a 10 helyre árjelző korongok kerülnek. A bankár a bal alsó helynél kezdi és sorban mind a 10 helyre

sort kerít.
• Minden helyen 1,2 vagy 3 vásártér található, ahová árjelző korongok kerülnek. Minden helyen az egyik

vásártéren egy 5-12 érték közötti szám van, emellett lehet még 0-2 üres vásártér is. 

A bankár a következő lépéseket hajtja végre minden egyes helyen:
• Először minden üres vásártérre húz egy árjelző korongot a zsákból, és számmal felfelé az üres vásártérre

teszi azokat. (Az árjelző korongok felhelyezésénél nincs különbség a narancs és a piros, lándzsával ellátott
korongok között.) Az egy vásártérrel rendelkező helyeken nincsenek üres vásárterek, így ezeket ebben a
fázisban átugorjuk.

Példa egy 3 vásártérrel rendelkező helyre: a játékos
2 árjelző korongot húz, és leteszi azokat a számozott
oldalukkal felfelé az üres vásárterekre. (A sorrend
nem számít.)

• Aztán egy következő árjelző korongot húz a számmal ellátott vásártérre. Mielőtt azonban ezt a
számozott vásártérre rakná, összeadja az árjelző korongok értékét. 

• Ha az árjelző korongok összértéke megegyezik vagy kevesebb, mint az adott vásártéren jelzett
szám, az utoljára húzott árjelző korong a számmal ellátott vásártérre kerül.

Példa:
A 3 árjelző korong értéke (3+5+3=11) ala-
csonyabb, mint a vásártéren lévő szám (12). A
korong a vásártérre kerül.

• Ha az árjelző korongok összértéke nagyobb, mint a vásártéren látható szám, az utoljára húzott árjelző
korong a hátoldalán található halas felével a tengerpartra, a strandra kerül. A számmal ellátott vásártér ebben
az esetben az adott körben árjelző korong nélkül marad.

• Ha a számozott vásárteres helyen már a korábbi 2 korong összértéke meghaladja az ott látható szám értékét,
akkor is kell egy újabb árjelző korongot húzni ide, ami automatikusan a halas felével felfelé a strandra kerül.

Példa: A 3 árjelző korong értéke
(3+5+6=14) nagyobb, mint 
a számozott vásártéren 
látható szám (12). 

Az utoljára húzott árjelző korong ezért a halas felével felfelé a
strandra kerül. A számozott vásártér árjelző korong nélkül
marad.
Példa 2 vásárteres helyre: :  a 2 korong értéke (4+5=9)
magasabb, mint a számozott vásártéren látható szám (6).
Az utoljára húzott árjelző korong ezért a halas felével
felfelé a strandra kerül.
Példa 1 vásárteres helyre: Ezek a helyek nem rendelkeznek
üres vásártérrel. Ezért csak 1 árjelző korongot húzunk. 
Ha a szám kisebb, mint 5 vagy megegyezik vele, a korong 
a számmal ellátott vásártérre kerül. 

Ha a korongon 6-os szám található, a halas felével
felfelé a strandra kerül. Ebben az esetben az adott 
helyre egyáltalán nem kerül fel az adott körben 
árjelző korong.

1 vásártér

2 vásártér

3 vásártér

üres számos

5-nél nagyobb
árjelző korong

5-ös vagy
kisebb árjelző

korong
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• Miután minden helyet ezzel a módszerrel feltöltöt-
tünk, a játékos további árjelző korongokat húz,
mégpedig a játékosok számánál egyel kevesebbet.
A legkisebb számú árjelző korong a tengerparton
játékos sorrend alatt lévő 2. helyre kerül. A más-
odik legnagyobb árjelző korong a 3. helyre, és így
tovább. Ha 2 korongon egyforma számok vannak,
akkor a lándzsával ellátott korong a „nagyobb” 
értékű. Az első kivételével minden figura alá egy
árjelző korong kerül.

Ezután befejeződnek az előkészületek, és elkezdődhet a játék.

A játék célja
A játékosok a játék során a saját területüket bővítik, amelynek során maximum 5 falut alapítanak, hajókat
építenek, hogy kereskedjenek, kahunákat tanítanak, és isteneket imádnak. A játékosok a játék során is pon-
tokat gyűjtenek, de a játék kimenetele csak a végső értékelés során dől el.

A játék 5 fordulóból áll. Minden forduló a következő 2 fázisból áll:

I. A figurák köre
II. A kör vége

Az 5. forduló végén kerül sor a végső értékelésre.

I. A figurák köre
A játékosok a nagyobb figurájukat az egyik helyről a másikra mozgatják, hogy kis
helylapkákat szerezzenek meg. A nagy figurájukat a tengerpartra is vihetik, hogy
halásszanak, vagy a szigetekre hajózzanak, vagy befejezzék a körüket.
Az a játékos kezd, akinek a kis figurája a játékos sorrend 1. helyén áll. Azután az a
játékos folytatja a kört, akinek a 2. helyen áll a kis figurája, és így tovább.
Fontos tehát, hogy a Hawaii játékot nem óramutató járásának megfelelő sorendben játsszuk.
Ha minden játékos mozgatta a figuráját, újra az első helyen álló játékos kerül sorra. Ez így ismétlődik, amíg
a játékosok tudnak vagy akarnak akciót végrehajtani. Miután mindenki passzolt, vége van a figurák körének,
és utána a kör vége következik.

Hogy mozognak a figurák?
A játékos a figuráját a tengerpartról egy másik helyre mozgathatja, vagy egyik helyről a másik helyre, 
vagy egy másik helyről a tengerpartra, vagy akár ott is hagyhatja, ahol éppen van. Ehhez azonban bizonyos
szabályokat be kell tartani:
• A figurák minden fordulót a tengerparton kezdenek.
• 1 lépés a tengerpartról egy másik szomszédos helyre 1 lábnyomba kerül.

• 1 lépés egy helyről egy másik szomszédos helyre szintén egy lábnyomba
kerül. A figura a saját körében több mezőn is keresztülmehet, vagy az
adott helyen is maradhat. Ebben az esetben is minden lépés 1 lábnyomba
kerül. Ha a figura nem mozog, hanem az adott helyen marad, az is 1
lábnyomba kerül.

• A figura egy tetszőleges helyről ingyen a tengerpartra mozgatható.
És az sem kerül semmibe, ha a figura a tengerparton belül mozog.

Példa 4 játékos esetére (5-
nél kevesebb játékos szám
esetén a felesleges korongok
a zsákban maradnak).

üres
marad

Csak a két alsó hely szomszédos
a tengerparttal.



Példák:

A helyek, amelyekre a figurák mozoghatnak.
• Mind a 10 helyen mindenforduló elején több kis helylapka és 1-3 árjelző korong van (Kivétel: az egy 

vásártérrel rendelkező helyeknél előfordulhat, hogy a nem kerül rá árjelző korong.)
• A figura csak olyan helyre mozgatható, ahol legalább egy árjelző korong van. Ha nincs az adott helyen 

egyetlen árjelző korong sem, nem mozgatható oda egyetlen figura sem, de átkelhetnek rajta keresztül.
• A figura csak akkor maradhat azon a helyen, ahol az előző körben volt, ha ott található még árjelző 

korong.
• Ez azért van így, mivel a figurával azon a helyen, ahová mozgott, vagy ahol helyben maradt, 1 kis hely-

lapkát vásárolni kell.

Példák:

• A másik játékos figurája nem akadályozza az adott játékos figuráját, sem az áthaladásban, sem a megállás-
ban, vagy a helyben maradásban, amíg az adott helyen legalább 1 árjelző korong található.

A helylapkák vásárlása.
• A játékosnak, akinek a figurája egy adott helyen található, először ki kell választania az adott helyen egy 

olyan helylapkát, amit meg kíván vásárolni. Ha csak egyféle található az adott helyen, akkor csak azt veheti 
el, ha kétféle van, akkor szabadon választhat. Körönként mindig csak 1 helylapka vásárolható meg.

• Ha választott, elveszi az adott helylapkát, és maga elé helyezi azt. (A mellékelt lapon látható, hogy a sza-
bályok szerint hogyan helyezhetők el a lapkák.)

• Ezután ki kell fizetnie az elvett helylapkát. Ehhez elveszi az adott helyen található árjelző korong egyikét, 
és azt is maga elé helyezi. A korongon található összeget kagylóban kell kifizetni. A szükséges mennyiségű 
kagylót a paravánja mögül a közös készletbe teszi vissza. (Az árjelző korong, amit éppen megszerzett a kör 
végén még más szerepet is játszik.)

Példa:
A piros úgy dönt, hogy egy csere szimbólumú lapkát vesz el, és a szabályoknak 
megfelelően a saját területére teszi azt. Ezután elveszi az adott helyen lévő utolsó
árjelző korongot, amiért 3 kagylót fizet, majd azt is a területe mellé helyezi.

A piros figura átmehet azon a helyen, ahol nagy falut lehetne 
szerezni, és a lándzsa illetve csere jellel ellátott házak 
helyére léphet, mivel ott még van egy árjelző       korong.

A piros figura nem mozoghat arra a helyre, 
ahol nagy falut lehet szerezni, mivel az 
adott helyen nincs több árjelző korong.

2 lépés 2 lábnyom-
ba kerül.

Átlósan lehet 
mozogni.

A tengerpartra visszalépni 
nem kerül semmibe.

Helyben maradni 1 
lábnyomba kerül.

6

x
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• A játékos az árjelző korongon lévő összeget vagy annak a dupláját fizetheti ki. Ha az árjelző korongon lévő 
összeget fizeti ki, a helylapkát az I. oldalával felfelé veszi el. Ha a dupláját fizeti ki, a helylapkát a II. 
oldalával felfelé veszi el. A kahunáknak és a tikiknek nincs I. és II. oldala. Ha a játékos az árjelző korongon 
lévő összeget fizeti ki, 1 lapkát vesz el, ha a dupláját, 2 lapkát.

• Az árjelző, amit elvesz, annyit ér, amennyi rajta van, nem számít, hogy esetleg a játékos a dupláját fizette ki.
Példa:

Mire kell még figyelni?
• A játékosnak a megvásárolt helylapkát a szabályoknak megfelelően azonnal le kell tudnia helyezni a saját 

területére. Ha nem tudja ezt megtenni, nem veheti meg a lapkát. (A mellékelt lapon található, hogy erre 
milyen szabályok vonatkoznak.)

• Ha a játékos lehelyezte a megszerzett lapkát a saját területére, később nem helyezheti át vagy fordíthatja 
meg azt a II. oldalára.

Figyelem: Ha már most szeretné tudni, hogy milyen helylapkák vannak, hova lehet azokat elhelyezni és a 
játék során milyen szerepet játszanak, most a mellékelt lapon található információ átolvasásával folytassa.

Mit csinálhat egy figura a tengerparton?
A tengerpart 3 helyből áll, amelyek közül a figurával egyet lehet választani:
1. A kikötő, ahol a figurával halászni lehet.
2. A stégek a 4 szigettel, amelyeket meglátogathat a figura..
3. A játékos sorrend és a körjelző 5 helye.

Figyelem: minden, amit a figurával a kikötőben vagy a stégeken végre lehet hajtani, 
lábnyomba kerül, nem pedig kagylóba.

Általános szabályok: A helylapkákat kagylókból fizetjük ki.
A figurákat lábnyomok befizetésével mozgatjuk.
A halászat és a szigetekre való utazás lábnyomokba kerül.

A gyümölcsök felhasználásáról bővebb információ a mellékelt lapon található.

Piros 3 kagylót fizet, 
és a csere jelű lapkát az I. oldalával 
felfelé a saját területére teszi.

Piros 6 kagylót fizet, 
és a csere jelű lapkát a II. oldalá-
val felfelé a saját területére teszi.

Kikötő

Stégek

Játékos 
sorrend

Körjelző

x
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1. Kikötő
• Ha a játékos halászni szeretne, a figuráját a kikötőbe állítja és 1 vagy több hallapkát elvesz a kikötőben talál-

ható lapkák közül (emlékeztetőül: ezek megfordított árjelző korongok). A halakat a halas oldalukkal felfelé 
fordítva maga elé helyezi.  (A forduló végén az árjelző korongokhoz hasonlóan ezek is szerepet játszanak.)

• Minden egyes elvett hallapkáért 1 lábnyomot kell fizetni függetlenül attól, hogy az adott lapkán mennyi 
hal látható. Ezen kívül minden egyes hallapka elvételéhez 1-1 szabad hellyel kell rendelkezi egy vagy több 
hajón. Ezután a felhasznált hajót vagy hajókat elfordítjuk. Az adott körben azokat nem lehet még egyszer 
felhasználni.

Példa: A Piros a figuráját a kikötőbe mozgatja. A 3 halat áb-
rázoló lapkát elveszi, és a saját területe mellé helyezi, mindezért 
1 lábnyomot fizet, és a csónakját elfordítja. Ezt a csónakot eb-
ben a körben még egyszer már nem használhatja. (A csónakon 
2 szabad hely van, vagyis még egy hallapkát elvehetett volna. 
Ehhez azonban még egy lábnyomot kellett volna fizetnie.)

2. A stégek a 4 szigettel (szigetlátogatás)
• Ha egy játékos valamelyik szigetre szeretne utazni, az általa választott stégre helyezi figuráját. Azonnal 

előre mozgatja a kis figuráját a pontozóskálán a megadott pontszámnak megfelelően.

• Aztán elveszi mindazt, ami a szigetlapkán látható (helylapkát vagy pontokat)..

• Következő lépésként ki kell fizetni a szigetre való látogatás költségét, mégpedig lábnyomokkal. A stégek 
mellett látható, hogy az adott szigetre való utazásért mennyi lábnyomot kell fizetni. Emellett szükség van 1 
vagy több hajóra is, hogy a lábnyomokat elszállítsuk az adott szigetre. Ha egy játékosnak nincs elég láb-
nyoma vagy helye a hajóján, nem mozgathatja a figuráját az adott stégre.

• A meglátogatott szigetet előlapjával felfelé a lefordított szigetlapkák alá visszatesszük.

• Ha nem tudja a játékos a sziget lapkán látható megszerzett helylapkát a szabályoknak megfelelően elhe-
lyezni a saját területén, a szigetlátogatásért csak a stég mellett található pontszámot kapja meg.

Példa: A piros a saját figuráját a 2. stégre helyezi. Ezért 3 pontot 
kap, amelyet a kis figurájával azonnal lelép a pontozóskálán.

A szigeten egy hula táncosnő látható. A piros
elvesz a megfelelő helyről egy hula táncosnőt és 
a II. oldalával felfelé a saját területére helyezi 
azt. 

A piros 4 lábnyomot fizet, majd mindkét hajóját 
elfordítja. Egyébként a 2 hajón összesen 5 hely
van, a maradék hely elveszik. A játékos hajóit 
az adott körben nem használhatja többet.

Ha a felfelé fordított szigetek újra előbukkannak, 
újra megkeverjük a szigeteket és lefelé fordítva 
a játéktábla mellé helyezzük azokat (lásd 10. ol-
dal).

általános 
készlet

általános 
készlet



3. Az 5 hely a játékos sorrend jelölésére és a körjelző.
• Ha a játékos nem akar, vagy nem tud többet vásárolni, a figuráját a játékos sorrend jelző alá az általa választott

helyre helyezi. Elveszi az adott helyen lévő árjelző korongot (az 1. hely kivételével, mivel ott nincs árjelző
korong) és a többi, az adott körben szerzett árjelző korongja mellé teszi. Ezzel befejezte a saját körét, ami
azt jelenti, hogy a figuráját nem mozgathatja többet. A többi játékos, akiknek a figurája még nem áll ezen a
sávon, tovább folytatja a kört. Csak miután minden játékos figurája a sávon áll, fejeződik be az 1. fázis.

� A körjelzőket a 2. fázisban használjuk tovább.

Példa: A piros a játékos sorrend 2. helyére teszi a figuráját,
elveszi az ott lévő árjelző korongot, és a többi saját korongja
mellé teszi. A következő körben 2. lesz.

II. A kör vége
Minden kör végén pontozunk, aztán a játékosok kagylókat, lábnyomokat és adott esetben gyümölcsöt
kapnak.
• A pontozáshoz minden játékos összeadja az árjelző korongjain lévő számokat és a halak számát. Ezt az

összeget mindenki összehasonlítja a körjelzőn található nagy számmal. Ha az összeg kisebb, mint a szám,
a játékos nem kap pontot. Ha megegyezik vagy nagyobb az összeg a számnál, a játékos pontot kap.
Mennyi pontot kap egy játékos?

• A legnagyobb összeggel rendelkező játékos megkapja az 1. alatt lévő pontszámot, a második legnagyobb
összeggel rendelkező játékos megkapja a 2. alatt lévő pontszámot, az összes többi játékos, akinél kisebb az
összeg, mint az első 2 játékosnál, de legalább eléri a körjelzőn lévő szám értékét, megkapja az utolsó
oszlopban lévő pontszámot. (Döntetlennél, ha több játékosnál megegyezik a legnagyobb szerzett összeg, az
összes érintett játékos megkapja az 1. alatt lévő pontszámot. Az összes többi játékos a 3. oszlop alatt lévő
pontszámot kapja. Ha a második helyen alakul ki döntetlen, a játékosok a 2. oszlop alatt lévő pontszámot
kapják, és a többi játékos a 3. oszlop alatt lévő pontszámot kapja.)

  Példa az 1. kör végi pontozásra:   

Piros, zöld és kék elérték az összegyűjtött ár-
jelző korongokkal és a halakkal az 1. forduló-
ban szükséges 9-es összeget. Így ezek a játéko-
sok pontot szereznek. 
Piros 14-gyel a legnagyobb összeget gyűjtötte 
össze, így ő lett az első, 8 pontot kap.
Zöld a második, 5 pontot kap..
Kék 2 pontot kap.
Sárga nem érte el a szükséges 9-et, így nem kap 
pontot.

A játékosok mind elérik az általuk gyűjtött árjelző 
korongokkal és halakkal az 1. fordulóban szükséges 
9-es összeget, így minden játékos pontot kap.
Piros és zöld 11-gyel osztozik az 1. helyen. Mindkét 
játékos 8 pontot kap.
A 2. hely kimarad, mivel 2 játékos osztozik az 1. 
helyen. 
Kék és sárga mindketten elérték a 9-es összeget, és 
mindketten 2-2 pontot kapnak. Ebben az esetben nem 
számít, hogy a kék a sárgánál nagyobb összeget ért 
el.

= 14

= 11

= 9

= 8

= 11

= 11

= 10

= 9
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A következő forduló az 1. fázissal kezdődik. Először az 1. játékos, akinek a sorrendjelzőn a legelső helyen
áll a figurája, a nagy figuráját mozgatja. Ezután a 2. helyen lévő játékos következik.

Az 5. forduló végén a fentiekhez hasonlóan még egyszer pontozásra kerül a sor. Ezután következik a
végső értékelés.
Még mielőtt azonban a végső értékeléshez érünk, a piros játékos egy komplett 1. körét bemutató példa
következik. (Ajánlatos először a mellékelt lapon található információt átolvasni.)

Példa: A 3. helyen lévő szigetlapkát a 2. helyre
helyezzük át, ezután a szabadon maradt 3. és 4.
helyre új szigetlapkák kerülnek.

A piros plusz 2 kagylót kap, mivel van egy
kagylót adó épülete és egy Kane istene.

Kék játékos kap 2 gyümölcsöt, mivel
van egy II. szintű gyümölcs lapkája.

• A pontozás után a raktáros minden játékosnak új kagylókat, lábnyomokat és adott esetben gyümölcsöt
oszt ki. Mennyit kap egy játékos?

A körjelzőn egy ember látható, aki egy kagylót és egy lábnyomot tart, rajtuk számokkal. Ez határozza
meg azt az alapösszeget, amelyet a játékosok az adott kör végén kapnak. Ezen felül további kagylókat és/
vagy lábnyomokat kaphatnak azok a játékosok, akik megfelelő helylapkákkal rendelkeznek. 
A gyümölcsből nem kapunk alapból. Gyümölcsöt csak az kap, aki a hozzá tartozó helylapkával
rendelkezik. 

Példa 
piros kék

Mindkét játékos alapból 10 kagylót és
6 lábnyomot kap.

A kagylót, lábnyomot vagy gyümölcsöt tartalmazó helylapkákkal rendelkező játékosok megkapják
azokat minden kör végén (kivéve az 5. kört) az alapkészlet mellett.
Figyelem, az alapkészlet körről körre csökken!

• Ezután a raktáros a körjelzőt visszateszi a dobozba. 
• Az egyik játékos a sorrendjelző figurákat a passzolási sorrendnek megfelelően következő körsorrend

felállításához sorba teszi. Ezután minden játékos a nagy figuráját újra a tengerpartra teszi.
• A bankár az összes árjelző korongot és a halakat a húzózsákba teszi. Aztán újra felpakolja azokat a

táblára, ahogy a játék elején. (lásd a 4. oldalon).

• Ezután a játékosok az előző körben fennmaradt
szigetlapkákat balra az első szabad helyre tolják, és az 
így szabaddá váló helyekre újabb szigetlapkákat fordí-
tanak fel (ha újra felfordított szigetlapkák kerülnek elő, 
meg-fordítjuk, és újra összekeverjük azokat).
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Példa az 1. fordulóra: 
Piros a figuráját a tengerpartról a
nagy kunyhó helylapkára mozgatja.
Egy lábnyomot     fizet ezért a
lépésért. Ezután elvesz egy nagy
kunyhó lapkát, és a II. oldalával
felfelé a saját játékterületére helyezi
azt.

Zöld, kék és  sárga a játékos sorrendnek megfelelően sorban végrehajtják a lépéseiket. Ezután újra a
piros következik. (A példában csak a piros játékos lépéseit mutatjuk be.) 

Piros a nagy kunyhó lapkát adó helyről a lábnyom és kagylótermelő helyre mozgatja 
a figuráját. A lépés egy lábnyomba kerül. Úgy dönt, hogy egy kagylótermelő
lapkát vesz el, és a saját területére teszi. Aztán elveszi a 3-as árjelző korongot, 
és kifizeti a 3 kagylót érte.

Erről a helyről a piros játékos az istenek helylapkájára mozgatja a figuráját.
Ez a lépés 2 lábnyomba kerül. Úgy dönt, hogy a Kane isten lapkát veszi el, és
a saját területére helyezi azt. Aztán elveszi az 5-ös árjelző korongot, és kifizeti
az 5 kagylót érte.

A piros végül a tengerpartra mozgatja a figuráját, és a játékos sorrend 2. helyére teszi
azt. Ez a lépés ingyenes. Elveszi a 2. helyen lévő 3-as árjelző korongot. Ezért nem kell
kagylóval fizetnie. Ezzel befejezi a körét. A következő fordulóban a piros a 2. játékos
lesz.

2. fázis: A piros 13 értékű árjelző korongot szerzett, vagyis pontot szerez a kör végén.
A megmaradt kagylókat és lábnyomokat megtartja a paravánja mögött a következő
körre.

Majd elveszi az árjelző korongot, és 
kifizeti a rajta lévő szám kétszeres 
értékét, vagyis 4 kagylót                     ,
mivel a lapkát az értékesebb II. 
oldalával fel-felé helyezte a saját 
területére.
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A végső értékelés (az 5. forduló után):
Végül is mit értékelünk? (Legkésőbb a végső értékeléshez vegyük elő a mellékelt 
lapot) A következő helylapkákat értékelhetjük:
A kahunákat, az öntöző lapkákat, a hula táncosnőt és a II. szintű nagy kunyhókat értékeljük azokban 
a falvakban, amelyekben találhatóak. 
Az istenek attól függetlenül pontot hozhatnak, hogy mely faluban vannak.
Emlékeztető a mellékelt lapról: ahhoz, hogy a falu és a faluban lévő helylapkák illetve a mellettük 
lévő kahuna értékelésre kerüljenek, a falunak legalább egy tiki szobrot el kell érnie, különben az egész 
falu nem kerül kiértékelésre.

1. példa: 
A végső értékelés előtt: A lábnyomot 
adó lapka a 4. faluban lekerül a területről, 
mivel a falu nem érte el a tiki szobrokat, 
az ezért járó 10 kahuna pont elveszik. A 
legfelső falu sem kerül értékelésre, így az 
azért járó 5 kahuna pont is elveszik. 
Értékelésre kerülnek: a 2. és 3. faluban lévő 
kahunák, Laka és Kanaola istenek, a hula táncosnő és 
az öntöző lapka. A következő pontokat érik: 
A 2. és 3. faluban lévő kahunák: 15 pont
KANAOLA I: minden hajó és szörfös 2 pontot ér. 
Összesen 8 pont.
LAKA II: minden gyümölcs lapkán lévő gyümölcs (kivéve a megmaradt fa gyümölcsöket) 2 pontot 
ér. Összesen 8 pont. 
Hula táncosnő I: a 7 lapka a faluban 7 pontot jelent. Öntöző lapka: a faluban 3 gyümölcslapka van, 
ez összesen 6 pontot ér.
Ez összesen 44 pontot jelent, ez a játékos összpontszáma.

2. példa:
A végső értékelés előtt a 3. falu lekerül, mivel 
egy tikit sem ért el.  Ezáltal elveszik 10 kahuna 
pont és a Kanaola isten sem kerül kiértékelésre, 
mivel lekerül a játékos területéről.
Kahunák: az 1. és a 2. falu 10 pontot ér..
LAKA I: a 4 gyümölcslapka 4 pontot ér.
Hula táncosnő  II az 1. faluban: 10 pont.
Hula táncosnő  I a 2. faluban: 8 pont.
Öntöző lapka a 2. faluban: 10 pont.
A játékos összesen 42 pontot szerzett, amit a játék során szerzett pontjaihoz ad.
Ha átlépné az 50 pontot, magához veszi a saját 50/100 pontot jelző korongját. 
.
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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.

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).

Mikor és mit hoznak a játékos számára az adott helylapkák?
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

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.
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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 mozgatásánál):
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.
A játékosok, a csere vagy lándzsajeles kunyhót nem 
használhatják abban a körben amelyben vették. 

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.

A 10 sziget




