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Varázslatos taktikai játék a Déli-tenger uralmáért 
2 játékos részére 10 éves kortól 

 
 
Áttekintés 
Két pap, a csendes óceáni Kahuna varázslat 
követői, a nagyobb hatalomért versengenek. 
Kiválasztottak 12 lakatlan szigetet, amiket 
varázserejükkel, hidakat építve kötnek össze. 
Minden egyes híd a szigetek erejének egy 
részét adja a papoknak. Mikor a pap elegendő 
hidat vezetett a szigetre, birtokba veheti, és 
megkapja annak mérhetetlen erejét. Az 
istenek figyelemmel kísérik a varázslatokat és 
a szigetek feletti uralmat, és a végén 
kinyilvánítják, hogy ki a legerősebb. 
 
A játék célja 
Az istenek három fordulóig figyelik és jegyzik, 
hogy az egyes szigetek melyik paphoz 
tartoznak. Az összes pont megméretik a játék 
végén, és a több adja a győztest. 
 
Tartozékok 
1 játéktábla a 12 szigettel, melyek pontozott 
vonallal vannak összekötve, a lehetséges 
hidak helyét mutatva 
50 Kahuna varázslatos híd, 25 fekete és 25 
fehér 
20 Kahuna kő, 10 fekete és 10 fehér 
24 kártya, minden szigethez 2 
 

 
Előkészületek 
• Tedd a játéktáblát a két játékos közé. 
• Mindenki megkapja a választott színe 

szerinti 25 hidat és 10 követ. 
• Az egyik játékos lesz az osztó, megkeveri a 

24 sziget kártyát és kioszt 3 lapot 
lefordítva mindkettőjüknek; ezek lesznek 
a kezdő lapok. 

• Minden kártyán a 12 sziget egyikének neve 
látható és egy kis térkép a szigetvilágról, a 
sziget rajta pirossal jelezve. 

• Az osztó ezután felfordít 3 kártyát és a 
tábla mellé teszi, a maradék lapok 
lefordított pakliként szintén a tábla mellé 
kerülnek. 

• A nem osztó játékos kezd, majd felváltva 
jönnek egymás után a három forduló alatt. 
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A játék 
A körödben 0-5 szigetkártyát lehet kijátszani, 
a végén húzol egyet, de a kezedben sosem 
lehet 5-nél több lap. 
 
11..  Szigetkártya kijátszása 
• Egy szigetkártya kijátszásakor felfordítva 

tedd le a lapot az asztalra, majd pontozott 
vonal mentén kösd össze híddal a szigetet 
annak bármely szomszédjával. 

• Ha több szigetkártyát is kijátszol, azokat 
egyszerre tedd le, és a hidakat is egyszerre 
építsd. 
(kivétel: ellenfél hídjának eltávolítása) 

• Minden kijátszott kártya a felfordított 
dobópakliba kerül. 

• Szigetkártya(k) kijátszása helyett el lehet 
dobni egy vagy akár több lapot is; ez(ek) a 
lap(ok) a dobópakli aljára kerül(nek) úgy, 
hogy az ellenfél ne lássa meg (őket). 

• A játékos dönthet úgy, hogy nem játszik ki 
kártyát a körében. 

 
22..  A sziget feletti uralom: Kahuna kő 
lerakása 
• Mikor egy játékos a szigetről induló hidak 

több, mint felét birtokolja, a sziget is 
hozzá tartozik, így lerakhat egy Kahuna 
követ a szigetre, hogy ezt jelezze. 
Megjegyzés: a kártyákon a sziget neve 
alatt szerepel az is, hogy hány össze-
köttetési lehetősége (3, 4, 5 vagy 6) van. 

• Ha tied lett egy sziget, eltávolíthatod róla 
az ellenfél hídjait. Ha ez a hídbontás 
megváltoztatja a szomszédos sziget 
tulajdonviszonyait, vagyis ott is te kerülsz 
fölénybe, akkor leveheted arról a szigetről 
is az ellenfél kövét. 

• Az így lekerült kövek és hidak 
visszakerülnek eredeti tulajdonosukhoz. 

 

33..  Az ellenfél hídjának eltávolítása 
• Kijátszhatsz kettő szigetkártyát is, hogyha 

le akarod bontani az ellenfél hídját a kettő 
között. 

• A két kijátszott kártyán csak a lebontandó 
híddal összekötött szigetek lehetnek. 
Például a HUNA-t és ELAI-t összekötő híd 
csak a következő 3 kártyakombinációval 
távolítható el: “HUNA-ELA” vagy 
“HUNA-HUNA” vagy “ELAI-ELAI”. 

• A hidat visszakapja a tulajdonosa. 
• A játékos ezután kijátszhat egy további 

kártyát valamelyik sziget (a példában 
HUNA és ELAI) nevével, amivel azután 
összekötheti ismét a szigeteket, ezúttal 
saját színű híddal. 
(példajáték látható a 4. oldalon) 

 
44..  Szigetkártya húzása 
• Miután kijátszottad az összes szigetkártyát 

amit akartál (ami lehet 0 is), húzhatsz 
egyet vagy a 3 felfordított tábla mellettiből 
vagy a húzópakliból. Ha a tábla melletti 
egyiket választod, akkor a húzópakli 
legfelső lapját tedd a helyére. 

• Ha az egyik játékos úgy dönt, hogy 
egyáltalán nem húz kártyát, akkor az 
ellenfelének kötelező lesz húznia a 
körében. 

• Ha öt kártya van a kezedben és húzni 
akarsz, akkor először el kell dobnod egy 
vagy több kártyát. 

• A játékos köre akkor ér véget, mikor 
kártyát húz vagy jelzi, hogy nem akar 
húzni. 
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Pontozás a fordulók között 
• Mikor elfogytak a kártyák (a húzópakli és 

a három felfordított kártya) az első és 
második fordulóban a játékosok 
megszámolják, hogy hány szigetet uralnak 
(= a táblán levő Kahuna köveik száma).  

• Ha ugyanannyi szigetük van, senki sem 
kap pontot. 

• Az első forduló után a több szigetet uraló 
játékos 1 pontot kap. 

• A második forduló után a több szigetet 
uraló játékos 2 pontot kap. 

• Írjátok fel a pontokat egy papírra. 
• Pontozás után keverd meg a dobópaklit, 

húzz három lapot és felfordítva tedd a 
tábla mellé, majd a régi dobópaklit most 
már lefordítva, húzópakliként tedd 
ugyancsak a tábla mellé. 

• A hidak, Kahuna kövek és a játékosok 
kezében levő kártyák maradnak ugyanott. 

• A játék azzal a játékossal folytatódik, aki 
épp következett volna, mikor az utolsó 
lapot is felhúztátok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végső pontozás és a játék vége 
Mikor az utolsó lefordított lapot is felhúztátok 
a harmadik forduló végén és az utolsót is 
elvettétek a három tábla mellettiből, mindkét 
játékos játszhat még egy kört (kártyahúzás 
nélkül). E két kör után harmadszor is 
megszámoljuk, kinek hány szigeten van 
Kahuna köve. 
• Ebben az esetben a szigetek számának 

különbsége adja a pontot. 
• Ezek a pontok hozzáadódnak az előző két 

forduló végén szerzettekhez. 
A győztes az, aki a három forduló során 
összesen a legtöbb pontot gyűjtötte. Ha 
egyenlőség alakul, akkor az utolsó, harmadik 
forduló alatt begyűjtött pontok számítanak. 
Ha még mindig egyforma az állás, akkor a 
játék végén legtöbb hidat számláló játékos a 
győztes. Ha ez sem oldja meg a győztes 
kérdést, egyezzetek meg egy döntetlenben és 
játsszatok újat. 
 
Hirtelen halál 
A játék a harmadik forduló előtt is véget 
érhet, ha az egyik játékosnak a második vagy 
harmadik fordulóban nincs hídja a táblán. 
Ebben a helyzetben természetesen a másik 
győzött. 
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A következő példa mutatja, hogy két kör alatt 
mennyit tud változni a szigetek feletti uralom: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fehér köre: 

1) Fehér BARI kártyát játszik és lerak egy 
hidat BARI és DUDA közé, megszerezve ezzel 
a többséget BARI szigetén, tehát leteheti a 
Kahuna kövét BARI-ra. Ezután leveheti a 
BARI és ALOA szigetek közötti fekete hidat. 
Ezzel fekete elveszíti fölényét ALOA szigetén, 
le kell vennie a Kahuna kövét. 
2) Ezután fehér egy ALOA kártyával 
folytatja a körét, épít egy hidat ALOA és 
BARI között. Ezzel meg is szerezte a 
többséget ALOA szigetén, leteheti Kahuna 
kövét. Leveszi a fekete hidat, ami ALOA-t és 
HUNA-t kötötte össze, amivel megdönti 
fekete uralmát HUNA szigetén is. Feketének 
HUNA-ról is le kell vennie Kahuna kövét.  

Fekete köre: 

1) Fekete kijátszik két HUNA kártyát és 
leveszi fehér HUNA és ELAI közötti hídját. 
2) Ezután ELAI kártyával HUNA és ELAI 
közé hidat tesz, amivel többséget szerez 
HUNA és ELAI szigetén is. Mindkettőre 
leteheti Kahuna kövét. Fehérnek vissza kell 
vennie hídjait HUNA és DUDA, DUDA és 
ELAI, ELAI és BARI közül. Továbbá, 
fehérnek le kell vennie Kahuna kövét DUDA 
szigetéről, mivel ott is elvesztette a fölényét. 
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Hátrányból indulás 
Ha tapasztalt játékos kezdő párt kap, vagy a 
játékosoknak egyszerűen csak különbözik az 
ereje, akkor az erősebb játékos helyzetét 
érdemes nehezíteni, hogy a játék 
mindkettőjüknek igazi kihívás legyen. Miután 
kiosztottad a kártyákat és a három kártyát is 
felfordítottad, a gyengébb játékos egy, kettő, 
vagy három hidat is lerakhat a táblára az 
előre megbeszélt előnytől függően. 
 
Változatok 
Ha a játékosok a kevésbé támadós-rajtaütős 
stílusban, és inkább hosszan tervezve akarnak 
játszani, akkor a következő szabálymódosítá-
sokkal ezt könnyen megtehetik: 
Csak akkor lehet hidat letenni két sziget közé, 
ha a szigetek egyikén sincs az ellenfélnek 
fölénye (Kahuna köve). 
Ha a játékos szigetkártya párral távolítja el 
ellenfele hídját, akkor lerakhatja saját hídját a 
felszabadult helyre további kártya kijátszása 
nélkül. Természetesen csask akkor teheti ezt 
meg, ha az ellenfélnek egyik szigeten sincs 
Kahuna köve. 
 
Tengerész változat 
A játékot a szokásos játékelemekkel kell 
játszani, annyi különbséggel, hogy a Kahuna 
kövek most hajókká változnak. 
Hajók lerakása 
Három olyan szigetkártyával, ami ugyanazzal 
a tenger-résszel határos, lerakhatsz egy hajót. 
Például: JOJO-FAAA-ELAI. Ha JOJO, JOJO, 
FAAA kártyát játszol ki, akkor választhatsz, 
hogy a JOJO-FAAA-ELAI vagy JOJ-FAAA-
GOLA közötti tenger-részre rakod hajódat. 
A hajó hídként számít mindhárom 
szomszédos szigethez. 
Fontos: egy új hajó így nemcsak a szigetek 
feletti többségbe szól bele, hanem abba is, 
hogy mennyi híd kell az erőfölényhez. 

 
Hajózás 
Ha nem játszottál ki kártyát a körödben, 
áthajózhatsz valamelyik hajóddal egy 
szomszédos tenger-részre, de csak akkor, ha 
utadat nem keresztezi az ellenfél hídja. 
Húzhatsz kártyát a kör végén, de továbbra is 
csak öt lehet a kezedben, így előbb válj meg a 
feleslegtől. 
Hajósüllyesztés 
Három módja van az ellenséges hajó 
megsemmisítésének: 
1. Játssz ki egy saját hajót pontosan arra a 

tenger-részre, ahol az ellenfél állomásozik. 
Természetesen ez csak a megfelelő 
kártyakombinációval lehetséges. 

2. Zárd be az ellenfél hajóját a saját 
hídjaiddal. 

3. Ha nem játszol ki kártyát és szomszédos 
tenger-részen van a hajód, hajózd át. A 
csatában mindkét hajó megsemmisül. 

Az elsüllyesztett hajók lekerülnek a tábláról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fordította: szoffi 
csokazsofi@yahoo.com 


