
 

• A szigeteken található kalózok mínusz 
pontokat érnek, balról jobbra: -1, -2, -3, 
-4 pontot. 

• A legnagyobb fogás -4 pontot ér. 
• A második legnagyobb fogás -2 pontot 

ér. 
 
Ha több mint egy játékosnak van legna-
gyobb vagy második legnagyobb fogása, 
akkor ők egyformán megkapják az érte 
járó mínusz pontokat. A szerzett pontokat 
feljegyezzük. 

KÖVETKEZŐ KÖR 
A kalózok a helyükön maradnak, mind a 
hajókon, mind a szigeteken. 
Az osztó pozíció balra tolódik. 
Új kört osztunk le, újra meghatározzuk az 
adut, és elkezdjük a következő kört. 
 
A JÁTÉK VÉGE 
Az első kör előtt a játékosok megállapod-
nak a játék hosszában. Rövid játékhoz 
annyi kört érdemes játszani, ahány játékos 
van. Normál játéknál kétszer annyi kört 
érdemes játszani, mint ahányan játszanak. 
Az a győztes aki a játék végére a legtöbb 
pontot szerezte. 
Nincs több kalóz 
Ha már nincs több kalózod a talonodban, 
akkor nem tehetsz a táblára kalózt, addig 
míg vissza nem kerül hozzád. De tudsz 
kalózt cserélni ugyanúgy, mint normál 
esetben, ha szükséges. 
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Kártyajáték 3-5 játékos részére, 10 éves 
kortól, nagyjából 45 perces játékidővel. 

 

JÁTÉK ELEMEK 
• 75 kártya (1-től 15-ig számozva, 5 színben) 
• 50 kalóz (5 színben) 
• 1 játéktábla 
• 1 szabályfüzet 

JÁTÉK ÖTLET 
A játékosok Dél tengeri kalóz bandák vezetői. 
Arra törekszik mindenki, hogy a kis kalózflot-
ta 6 hajója valamelyikének –mindegyikének- 
Kapitánya legyen. A Kapitány kapja a legna-
gyobb részt a zsákmányból. Amikor a kis 
hajókat túlterhelik, egy tengerészt a tengerbe 
dobnak és hagyják főni a levében a közeli 
szigeten. Az a játékos nyer, akinek a játék 
végéig a legtöbb pénzt sikerül szereznie. 

ELŐKÉSZÜLETEK 
Készítsünk elő papírt és ceruzát a kezünk 
ügyébe.  
A játékosok számától függően a következő 
kártyákat vegyük ki a játékból:  

• 3 játékos esetén 10-től 15-ig 
• 4 játékos esetén 13-tól 15-ig 
• 5 játékos esetén minden lap kell.  

A játéktáblát tegyük az asztal közepére. Min-
den játékos vegye el valamelyik szín összes 
kalózát és tegye maga elé. Válasszunk osztót. 

A JÁTÉK MENETE 
Az osztó megkeveri és kiosztja az összes 
kártyát a játékosoknak. Ezeket a játékosok a 
kezükbe veszik és titokban tartják a többi 
játékos előtt. A játék az órajárásának megfele-
lően halad. Az osztó balján ülő játékos a 
kezdő. 
Az adu szín meghatározása 

Minden játékos kijátszik egy lapot képpel 
lefele. Majd mindenki egyszerre felfedi a 
lapját. A legmagasabb számú lap határozza 
meg az adu színét. (Az lesz, ami a lap színe.) 
Ha több lap egyformán a legmagasabb, akkor 
a következő, alacsonyabb – nem holtver-
senyben álló - lap határozza meg az adut. 

Ha az összes lap holtversenyben áll, és így 
nem határozható meg az adu, akkor a játé-
kosok egy újabb lapot választanak, és tesz-
nek maguk elé képpel lefele, és ismétlik meg 
az előbbi folyamatot az adu meghatározásá-
ra.  
Azon kártyákat, amik az adu színének 
meghatározásában részt vettek, félre-
tesszük és majd a következő körben 
játszanak újra. 
A tényleges játék 
A tényleges játék most kezdődik. A kör 
sorrendjében minden játékos kijátszik egy 
lapot képpel felfele, az osztó balján ülő 
játékossal kezdve. Amint mindenki kiját-
szott egy lapot, meghatározzuk, hogy kikap-
ja a lapokat („nyeri a fogást”). Azután aki 
megnyerte a fogást az… 
…ráteszi egy kalózát a fogás színének hajó-
jára (a fogás kezdő lapjának a színe.) To-
vábbi információk erről a lépésről „A ha-
jók” pontban találhatóak. 
…ha akarja, elpasszolhatja a fogást képpel 
lefele valamelyik közvetlen szomszédjának. 
(A fogás mínusz pontot ér értékeléskor.) 
További információk erről a lépésről „A 
fogás” pontban találhatóak. 
…elkezdi a következő kört, kijátszva egy 
lapot a kezéből. 
A kártyák sorrendje 
A 15-ös a legmagasabb lap, és az 1-es a 
legkisebb. A legnagyobb lap viszi a fogást. 
A játékosnak folytatnia kell a színt (ugyan-
olyan színű lapot kell kijátszania, mint a 
fogás első lapja), amennyiben ez lehetséges. 
Ha nem tudja folytatni a színsort, akkor 
kijátszhat más színű lapot is, beleértve az 
adukat is. Ha adu is lett kijátszva, akkor az 
adu színéből a legmagasabb kijátszott lap 
viszi a fogást. Ha holtversenyben több leg-
magasabb értékű lap is van, akkor aki előbb 
játszotta ki a lapját nyeri a fogást. (Ez eset-
ben nem volt adun kijátszva) 
A hajók 
A kalózokat mindig a megfelelő színű hajó 
középső mezőjére kell tenni. Ez a Kapitányi 
szék. Ha már egy másik kalóz áll azon a  

 
 
 
 
 
 
Sárga játékos nyeri a fogást. Mivel a fogás első lapja 
kék volt, ezért ez egy kék fogás. Így egy kalózát a 
kék hajó Kapitányi helyére teszi. Ott már a piros 
játékos kalóza áll, akit egy mezővel odébb lök. 
(Úgy dönt, hogy balra löki.) Ott már a zöldnek áll 
egy kalóza, ezért a zöld kalózát a tengerbe dobja. 
 
helyen, akkor őt jobbra vagy balra kell moz-
gatni. Ekkor megtörténhet, hogy egy a hajón 
levő másik kalózt beledobnak a tengerbe. 
Lásd fentebbi példa. 
Amikor egy kalózt a tengerbe dobnak, ki-
úszik az első szigetre. További információk 
erről e lépésről „A szigetek” pontban talál-
hatóak. Értékeléskor a Kapitányi szék kapja 
a legtöbb pontot. 
Ha már van egy kalózod az adott hajón, 
akkor elcserélheted a helyed azon a hajón 
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Zöld játékos nyeri a fogást, mivel ez egy kék fogás 
volt, így egy kalózát a kék hajó Kapitányi székébe 
teheti. Azonban már van egy kalóza ezen a hajón, 
így inkább elcseréli a helyét a szomszéd kalózzal. 
Ezután a zöld játékos ül a Kapitányi székben.  
 
egy másik kalózzal, ahelyett hogy új kalózt 
tennél le a hajóra. Ezt úgy teszed meg, hogy 
azonnal felcseréled a kalózod helyét egy 
szomszédos kalózéval. 
3 szín 
Ha 3 vagy több szín lett kijátszva egy fogás-
ban, akkor a kalóz nem tehető az elsőnek 
kijátszott színű hajóra, hanem ehelyett a 
semleges (fehér) hajóra kell tenni. Ezen a 
hajón nincs zászló. 
Példa: A játékos kijátszik egy kék kártyát, B 
játékosnak nincs kéke, ezért pirosat tesz. C játé-

kosnak sincs kékje, ezért sárgát tesz.. Most 3 szín 
van kijátszva ebben a fogásban. Emiatt a kalóz nem 
mehet a kék hajóra, hanem a semlegesre mehet csak. 

A szigetek 
A kalóz, akit tengerbe dobtak, a négy sziget 
közül az elsőn ér partot. Ez a sziget van a 
táblának a bal oldalán, és „1”-el van jelölve. 
Ha már van valaki az „1”-es szigeten, akkor 
őt tovább löki a „2”-esre. Ha már ott is van 
valaki, akkor őt is tovább lökik jobbra, és így 
tovább. Amelyik kalóz átmegy ezen a folya-
maton, az megmenekül. Amikor az utolsó 
szigetről is kilökik, akkor visszakerül a játéko-
sához.  
Értékeléskor a szigeten tartózkodó kalózok 
mínusz pontot érnek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fogás 
Amikor elviszel egy fogást, azt képpel lefele 
magad elé kell tenned. De ha akarod, akkor 
átpasszolhatod a fogásod –képpel lefele- a 
közvetlen szomszédjaid valamelyikének. Ha 
már valamelyik előző körben is szereztél 
fogást, akkor az újat ráteszed és egyben, egy 
csomagként tudod elpasszolni. Értékeléskor 
a legnagyobb és a második legnagyobb halom 
ér mínusz pontokat. 

ÉRTÉKELÉS 
Amint minden kártya ki lett játszva a kezek-
ből, értékelés következik: 
• Minden Kapitány +5 pontot ér. 
• Minden a hajókon található kalóz +1 pon-
tot ér. (a kapitány nem!). 


