
A játék tartalma

A kikötôi negyedben nagy a nyüzsgés. A kalózok
irigykedve nézik a hatalmas kereskedôhajók
gazdagságát. Miközben terveket szônek arról, hogyan
is tehetnek szert minél nagyobb zsákmányra.

Gyorsan összeállítják a különbözô színû legénységet,
kiválasztják a leggazdagabb hajókat azért, hogy minél
nagyobb részt szerezhessenek a kincsekbôl és dukátokból.

De még a leggazdagabb kapitánynak is vigyáznia
kell, hiszen a kalózok meg akarják kapni a jussukat
a zsákmányból. Ha a zsákmány kicsi, a kapitány
könnyen ráfizethet.

A játékot az a játékos nyeri, akinek a játék végére
a legtöbb pénze gyûlik össze.

A játék célja

Tervezte: Stefan Dorra • 3-5 játékos részére.
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A megszerezhetô
pénz összege.

A támadásban
résztvevô legénység
tagjainak száma.

A kérdôjellel
jelölt kalózok
bére.

1-2 kincs, különleges zsákmány a kapitányok
és a kormányosok részére.

• 1 ív matrica a 25 kalóz képével 5 színben
(plusz 5 színtelen tartalék matrica).

Az elsô játék megkezdése elôtt fel
kell ragasztani minden korongra
1 (a színének megfelelô) kalóz képét. 

1 játékszabály.

• 25 fakorong a kalózokat jelképezi a játék 5 színében.

Zsákmányszerzéskor,
a képen látható „kék”
kalóz bére a rajta
feltüntetett szám, jelen
esetben 5 dukát.

• 24 zsákmány kincsei. Minden kincs: kincsesláda,
rummal teli hordó, gyertyatartó és kard hatszor
szerepel a játékban, a rajtuk feltüntetett értékkel.

• 15 hajóskártya a kisebb és nagyobb hajók képével,
és a különbözô zsákmányokkal – a kalózok célja
ezeknek a zsákmányoknak a megszerzése. A zsák-
mányszerzéshez különbözô létszámú legénységre
van szükség. 

75 pénzérme van a játékban, ebbôl:

27 egydukátos (rézszínben),

18 ötdukátos (ezüstszínben),

30 tízdukátos (aranyszínben).



A játék elôkészítése

A játék menete

A játékot a legidôsebb játékos kezdi, a játék további
menete az óramutató járásával megegyezô irányú.
Az éppen soron lévô játékos minden esetben dönthet,
hogy a két lehetséges lépés közül melyiket választja: 

- Kalózlépés

- Kalóztámadás hajó ellen

A játékosnak lehetôség szerint a két lépés közül
az egyiket végre kell hajtania. Abban az esetben,
ha a játékosnak nincsen szabad kalózkorongja, mert
mind egy-egy oszlopban van, akkor a játékos ebben
a körben nem tud lépni.

Kalózlépés

• A játékos fogja saját kalózkorongját, vagy saját
kalózoszlopát és egy „idegen” kalózra, kalózoszlopra
teszi.

• A játékos maga elé teszi az így kialakított oszlopot,
aminek ettôl kezdve ô a kapitánya. Egy kalózoszlop
mindig azé a játékosé, akinek a kalóza a legfelsô
helyen van.

Nem engedélyezett:
• Az egymásra rakott kalózokból kialakított

kalózoszlopot már nem lehet szétszedni.

• A játékos nem teheti saját kalózkorongját, vagy saját
kalózoszlopát egy másik helyen álló saját kalózra,
kalózoszlopra.

• Egy kalózoszlop nem állhat 9-nél több
kalózkorongból. 

• Nem nézheti meg a játékos egy letakart kalózkorong
értékét.

A játékosok választanak egy osztó játékost, aki
megkeveri a hajóskártyákat, egy lefordított paklit
képez belôlük, majd felfordítva az asztalra teszi
a pakli 3 legfelsô lapját.

Minden játékos választ magának egy színt és magához
veszi a színéhez tartozó 5 kalózt, ezen kívül 10 dukát
kezdôtôkét.

Az osztó játékos egy készletet alakít ki a maradék
érmékbôl és kincsekbôl maga mellett.

Abban az esetben, ha a játékban 5 játékosnál
kevesebben vesznek részt, a felesleges kalózokat
kiteszik a játékból.

- 2 -

Néhány engedélyezett lépés.

Néhány nem engedélyezett lépés.

✘

✔

✔

✘
Egy saját kalózoszlop
saját kalózoszlopra
történô áthelyezése.

Több mint 9 kalózkorong
egy kalózoszlopban.

Az elsô fordulóban a játékosok ennek a 3 felfordított
hajónak a zsákmányáért küzdenek. Csak azután lehet
újabb 3 hajót felfordítani, miután a játékosok megszerezték
a 3 felfordított hajó zsákmányát.



Kalóztámadás hajó ellen

Egy hajót csak, mint kalózkapitány támadhat meg
a játékos. 

Ehhez a játékos egyik kalóztornyát a felfordított
hajóskártya egyikére teszi.

A játékos kalóztornyának legalább annyi
kalózkorongból kell állnia, mint amennyi
a kalózkártyán fel van tüntetve.

A zsákmány elosztása

A kalózkapitány elosztja a zsákmányt. Elsôként
kiveszi a készletbôl a kártyán látható két kincs közül
az egyiknek a képét és maga elé teszi.

Az a játékos, akinek korongja a második helyen áll
a toronyban, megkapja a kártyán látható másik
kincset. A kisebb hajóskártyákon csak egy kincs van
feltüntetve, azoknál a második helyen álló játékos nem
kap kincset.

A kalózkapitány megkapja a készletbôl a kártyán
látható pénzt de ebbôl kifizeti a támadásban résztvevô
kalózokat is. Minden kalóz tulajdonosának annyi
dukátot ad, amennyi a kalózkorongon fel van tüntetve.

Vannak olyan kalózkorongok, amiken egy kérdôjel
van szám helyett. Ezek a kalózok akkora részt kapnak
a zsákmányból, amekkora szám a hajóskártyán
a kérdôjel mellett fel van tüntetve. 

Miután minden kalóz megkapta részét a zsákmányból,
a játékosok visszaveszik a támadásban részt vett
kalózkorongjaikat és felfordítva maguk elé teszik. 

Ha kevés a zsákmányolt pénz

Abban az esetben, ha a zsákmány nem elegendô
ahhoz, hogy a kapitány minden kalózt kifizessen,
akkor a saját pénzét kell használnia. Ha a kapitánynak
nincs annyi pénze, hogy kifizesse a kalózokat, akkor
a hiányzó összeget a készletbôl veszik ki a játékosok. 

Habár a kapitánynak nem marad pénze,
a zsákmányolt kincset megtarthatja.

Új hajóskártyák

A kirabolt hajóskártya kikerül a játékból. Miután
a játékosok a harmadik hajót is kirabolják, az osztó
játékos újabb 3 hajóskártyát fordít fel.
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A piros kalózkapitány kirabolhatja a hajót, mert legénysége
a szükséges 5 kalózból áll.
A piros kalózkapitány (legfelsô kalózkorong) megkapja
a kártyán feltüntetett 22 dukátot és a két kincs egyikét.
Ezután a kalózkapitány kifizeti a zsákmányból
a támadásban részt vett kalózok jussát. 
A másik kincset a „kormányos” (második kalózkorong)
kapja. A kormányos és a többi kalóz is megkapja részét
a zsákmányból, a kalózkorongokon feltüntetett számnak
megfelelôen.

A kék kalóz megkapja a
másik kincset, és 5 dukátot.

A sárga kalóz 2 dukátot kap.

A fekete kalóz 5 dukátot kap.

A piros kalóz megkapja a
maradék dukátot (jelen
esetben: 10) és az egyik
általa választott kincset.

A piros
kalózkapitány
kirabolhatja a

hajót, mert
legénysége a
szükséges 5

kalózból áll.

Megjegyzés: A játékosok a játék folyamán összesen 5x3
hajóskártyát fordítanak fel.

Megjegyzés: A zsákmányolt kincseket nem kell visszaadni.

Abban az esetben, ha a sárga kalóznak még egy ?-el
ellátott korongja lenne a legénységközt, akkor plusz 4
dukátot kapna a kártya szerint, a piros kalózkapitány
pedig 4 dukáttal kevesebbet. 



Példa: 3 fekete kalóz van a piros kalóz oszlopában. 
A fekete kalóz tulajdonosa támadásra szólíthatja fel
a piros játékost akkor, amikor a piros játékos kerül
sorra. A piros játékosnak el kell fogadnia a felszólítást

és meg kell támadnia az egyik hajót.
A piros játékos a nagyobbik hajó
megtámadása mellett dönt. Annak ellenére,
hogy szívesen várt volna még a támadással
addig, míg egy nagyobb, több zsákmánnyal
megrakott hajó kerül felfordításra.

Példa: Eszti és Ibi 2-2 kincses ládát zsákmányolt. Tomi
és Sanyi pedig 1-1 kincses ládát gyûjtött. Ebben az
esetben Eszti és Ibi eloszthatják egymás közt a kincses
ládáért járó 15 dukátot. (Egyenlô arányban, mindketten
7-7 dukátot vesznek magukhoz.) Tomi és Sanyi 1-1
dukátot kapnak.

Eszti Ibi

Tomi Sanyi

Zendülés 

Abban az esetben, ha egy kalóztoronyban legalább 3,
vagy annál töb egy színhez tartozó idegen kalóz van,
akkor az ahhoz a színhez tartozó kalóz tulajdonosa
zendülést szíthat és kényszerítheti a kalózkapitányt
egy hajó megtámadására. 
Akkor, amikor a kalózkapitány kerül sorra a játékban,
az idegen kalóz tulajdonosa támadásra kényszerítheti
a kalózkapitányt. Ha több hajóskártya is fel van
fordítva, akkor a kapitány dönthet arról, hogy melyik
hajót támadják meg.
Ebben az esetben is érvényes az a szabály, hogy
a hajóskártya szerinti létszámnak meg kell felelnie
a támadást végrehajtó kalózoszlopnak.
A támadás után a kalózok megkapják részüket
a zsákmányból, majd a kalózkorongok
visszakerülnek eredeti tulajdonosaikhoz.
Ha egy kapitánynak több olyan kalózoszlopa
is van, amiben a kalózok zendülést szítanak,
akkor is csak egy hajó ellen indulhat
támadás. A kapitánynak kell döntenie
arról, hogy melyik kalózoszloppal
melyik hajót támadja meg.

A játék vége
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A játéknak akkor van vége, amikor a kalózok a 15-ik
hajót rabolják ki. Ekkor kezdetét veszi a játék
értékelése. Az értékelésben a megszerzett kincsek és
dukátok kerülnek elszámolásra.

Az a játékos, akinek egyfajta kincsbôl a legtöbb gyûlt
össze, megkapja a készletbôl a kincskartonon
feltüntetett számnak megfelelô összegû dukátot.

Abban az esetben, ha egyfajta kincsbôl több játékosnak
is egyenlôen sok gyûlt össze, akkor az érintett
játékosok elosztják egymás közt a kincsért járó dukátot. 

Azok a játékosok, akiknek olyan kincs van a tulajdon-
ukban, ami után nem kaphatják meg a készletbôl
a kincskartonon feltüntetett összegû dukátot (mert nem
náluk van a legtöbb abból a fajta kincsbôl), vigaszdíjul
minden kincs után 1 dukátot vehetnek magukhoz
a készletbôl.

A játékot az a játékos nyeri, 
akinek a legtöbb dukátja
gyûlt össze.

A játékhoz jó szórakozást kíván a Piatnik Budapest Kft.
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