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2-4 játékos részére 

8 éves kortól 

Játékidő: kb. 30 perc 
 
 
 

A Karib tengeren járunk a 18. században. A 

kikötőkben értékes zsákmányok gyűlnek – 

ennek a kincsnek a nyomában járnak a 

játékosok. Mindegyik a 6 rejtőzködő 

martalóc legénységét próbálja megveszte-

getni, hogy azok a lehető legtöbb kincses-

ládát lopják el számára a kikötőkből – vagy 

más hajókról – majd vigyék el a saját 

rejtekhelyére. Minden játékosnak három,  

 

saját színnel jelölt rejtekhelye van. 2 vagy  

3 játékos esetén a nemhasználatos színű 

rejtekhelyek közömbös tengerterületnek 

számítanak. Minden körben az a játékos  

nyeri meg az éppen soron levő hajót, aki a 

legtöbb rumot adta a legénységnek. Ekkor  

fel tudja használni a kalózhajót arra, hogy  

az annyi kincsesládát szerezzen meg,  

amennyit csak tud. 

 

 

35 érme (Dublon) 

(nincs kép) 
 
 
 
 
 
 
 

4x7 

vesztegető lapka 
 
 
 

 

16 kincsesláda 

4 kártyatartó (állítsd össze az első játék előtt) 
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6 Kalózhajó 

(állítsd össze az első 
játék előtt) 



 
 

Minden játékos megkapja a 7 vesztegetős 

lapkáját az általa választott színben, és a 

kártyatartót, amit maga elé tesz, így láthatja a 

kalózhajók nevét.  

Keverd meg a 16 kincsesládát, majd fordíts fel 

6-ot. A megadott kikötőkbe kerülnek, 

értékükkel felfelé. A maradék ládákat tedd 

kettesével a tábla jobb sarkán levő öt helyre. 

Az érmék is a tábla mellé kerülnek. Értékeik a 

következők: 

• arany = 10000 Dublon 

• ezüst =   5000 Dublon 

• bronz =   1000 Dublon 

A 6 kalózhajót véletlenszerűen rakd a 6 tenger 

területre, melyeken a  szimbólum látható. 

 

A kalózhajók nem tartoznak a játékosokhoz, 

ezért kell megvesztegetni a legénységet és 

megnyerni őket, hogy teljesítsék a tervedet.  

 

Minden egyes kikötő megtámadásáért és 

minden egyes kincsesláda elrejtésért 

Dublonokat nyersz. A győztes az, akinek a 

játék végére a legtöbb Dublonja jött össze. 

 

 

 

 

 

 
 

 

A legénység megvesztegetéseA legénység megvesztegetéseA legénység megvesztegetéseA legénység megvesztegetése    
 

Minden játékosnak 6 rumlapkája (0-5 hordó 

rum) és egy tolvajlapkája (-1) van. A kör 

elején mindenki a “hajókra” teszi a lapkákat 

úgy, hogy az előtte levő kártyatartón látható 

hajónevekhez egy-egy lapka kerüljön, de az 

ellenfelek ne lássák melyikre milyen értékűt 

tett. A hetedik lapka lefordítva a kártyatartó 

mellé kerül, mint további tét, ha esetleg 

egyenlőség alakul ki. Mikor minden játékos 

felrakodta tartójára a hajóknak szánt hordókat, 

jelez, hogy készen van, majd ezután már nem 

lehet módosítani a lapkák sorrendjén. 

 

 

A hajók ABC sorrendben következnekA hajók ABC sorrendben következnekA hajók ABC sorrendben következnekA hajók ABC sorrendben következnek    
 

Minden játékos felfedi, hogy az “Arriba” hajó 

legénységének mennyit ajánlott a kincs-

szerzésért. Aki a legtöbb rumot adta, elindít-

hatja a kalózhajót, és annyit utazhat, ahány 

hordót felpakolt. Ha viszont egy ellenfél tolvaj 

lapkát játszott ki, az csökkenti a hordók, és így 

a megtehető lépések számát is eggyel. A hajó 

El készületek 

A játék menete 



elindul a környező tengerre, de nem 

feltétlenül kell felhasználnia az összes 

lépést. Az elfoglalt területeket körbe kell 

kerülni, nem lehet áthajózni rajta. Minden 

rejtekhely hajózható, a hajók akár 

horgonyozhatnak is rajta. “Arriba” után 

“Bravo” jön a sorban, majd “Caribic”, 

“Diabolo”, “Evita” és végül “Fuego”. 

 

 

Egyforma tétEgyforma tétEgyforma tétEgyforma tét    
 

Ha a legmagasabb tétek között egyenlőség 

van, további felajánlásokat lehet tenni. 

Minden játékos, aki érintett az egyenlőség-

ben, eldöntheti, hogy fel akarja-e használni 

7. lapkáját. Ehhez mindannyian leteszik a 7. 

lapkájukat le- vagy felfordítva a tenyerük 

alá, majd egyszerre felemelik a kezüket. 

Csak a felfordított lapkák számítanak. A 

legnagyobb tétet ajánlott játékos nyeri a 

hajót és hajózhat ki, de csak akkora 

távolságra, ahány hordó rumot ígért a 

legelső alkalommal. Tehát az újonnan 

ajánlott rumoshordók nem számítanak, 

viszont az ekkor kijátszott tolvaj lapkák 

igen, amik ismét csökkenthetik a hajózható 

utat eggyel. 

Ha újból egyenlőség alakulna ki a megtett 

tétek között, akkor ez a hajó nem fog 

kihajózni ebben a körben. A lefordított 7. 

lapkákat még fel lehet használni a 

következő hajókra. 

 

 

 

 

 

Kincsesláda lopásKincsesláda lopásKincsesláda lopásKincsesláda lopás    
 

Az éppen kihajózó 

játékos a körében 

elfoglalhat egy 

kikötőt, hogy 

kincsesládát 

pakoljon a 

fedélzetére, vagy 

ellophatja más 

hajók zsákmányát 

is, vagy elviheti azt a saját rejtekhelyére. 

Minden hajóra csak egy ládát lehet pakolni, 

mely a tatra kerül, értékkel felfelé. 

Az akciók bármilyen sorrendben végrehajthatók 

(nem szükséges lépni a hajóval): 

Támadás:Támadás:Támadás:Támadás: a hajó felpakol a kikötőben, egy 

kincsesládát. A játékos azonnal kap 2000 

Dublont. 

Lopás:Lopás:Lopás:Lopás: az éppen mozgásban levő hajó ellopja a 

szomszédos területen álló hajó kincsesládáját. 

CsCsCsCsere:ere:ere:ere: az aktuális hajó kicseréli kincsesládáját a 

szomszédos területen álló hajóéval. 

Átadás:Átadás:Átadás:Átadás: a lépő hajó átadja kincsesládáját a 

szomszédos területen álló hajónak. 

 

 

Biztonságba Biztonságba Biztonságba Biztonságba helyezéshelyezéshelyezéshelyezés    
 

Az aktív hajó biztonságba helyezheti 

rakományát úgy, hogy 

• áthajózik a rejtekhelyen majd kipakol; 

• a rejtekhelyre lép, lehorgonyoz, majd 

kipakol; 

• átadja a kincsesládát egy rejtekhelyen 

horgonyzó hajónak. 

Minden esetben a rejtekhely elfoglalója 

(általában az aktív játékos) megkapja a 



kincsesláda értékét, ami 4000-8000 Dublon 

lehet. A kincsesládát lefordítva abba a 

kikötőbe rakja, ahonnan szerezte, ezzel 

jelezve, hogy az kikerült a játékból. 

Fontos:Fontos:Fontos:Fontos: a kincsesládákat nem lehet a tábla 

fölött dobálni! A megszerzett Dublonokat 

láthatóan kell magad előtt gyűjteni az egész 

játék alatt. 

 

 

A következő körökA következő körökA következő körökA következő körök    
 

Ha minden hajó tengerre szállt, a körnek 

vége. Minden kör végén az öt kincsesláda 

kupacból fordíts fel kettő kincsesládát, majd 

tedd a megfelelő kikötőbe, egészen az 5. 

körig, amikorra már az összes játékban lesz. 

Minden játékos visszakapja a vesztegetős 

lapkáit és kezdődhet az új kör. A hajók mindig 

a legutolsó pozíciójukról indulnak tovább. 

 

 

 

 

 

A játéknak vége, ha valaki összegyűjtött: 

• 62000 Dublont (2 játékos) 

• 41000 Dublont (3 játékos) 

• 31000 Dublont (4 játékos) 

Ha a zsákmány meghaladja a fenti összeget, 

attól még az aktuális kört végig kell játszani. 

Ilyenkor a leggazdagabb játékos nyer. 
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