


Tartalom:
•1 képes játék-
szabály

•60 arany érme
•5 kalóz kocka

A karibi szigetek valaha 
a törvényen kívüliek 
búvóhelyei voltak, ahol 
az orgazdák lopott 
kincseiket adták-vették. 
Amikor eljutott a hír a 
királyhoz, hogy ezek a 
kalózok nagy gazdagságot 
halmoztak fel, elrendelte, 
hogy zsákmányukat meg 
kell, hogy osszák vele. 
Rajtad a sor, hogy kalóz 
legyél, és megpróbáld 
kifosztani a hajókat, és 
vele együtt a többi kalózt 
is. Milyen messzire jut-
sz, hogy félrevezesd a 
kapzsi királyt és a leg-
gazdagabb kalóz váljon 
belőled a parton és a 
tengeren egyaránt? 

Tegyétek az összes aran-
yat a játék dobozába, 
majd tegyétek azt az 
asztal közepére, könnyen 
elérhető helyre.

A játékosok egymás után 
dobjanak mind az 5 kock-
ával egyszerre. Amelyik 
játékos a legtöbb Kop-
onyát dobja, az kezdi a 
játékot.

Amikor rád kerül a sor, 
fogd az 5 kockát és dobj 
velük. Az összes kocká-
val még két alkalommal 
dobhatsz (összesen 
háromszor). Ha bárme-
lyik kocka Csontokat 
mutat, akkor a köröd 
végéig nem nyúlhatsz 
hozzájuk, azokat nem le-
het újradobni.

Bevezetés

A játék célja

Előkészületek

A játék me-
nete

Szerezd meg a legtöbb 
aranyat a legjobb koc-
kadobás által.



1 Arany + 
1 Ágyú

1 Arany + 
1 Koponya

Az összes kocka arany:

Az összes kocka koponya:

A játékos elvesz a készletből 

annyi aranyat, amennyit az aran-
yat ábrázoló kocka mutat. Ha 
nincs már annyi a készletben, 
akkor az összeset elveszi. Ezt 
követően az elvett aranyakkal 
azonos mennyiségű aranyat ki 

kell venni a készletből és a 

doboz mellé helyezni. Ez a király 

részesedése. 

A játékos ellopja a király összes 
aranyát. Vedd el az összes aran-
yat a játék doboza mellett lévő, 
a királynak félretett kupacból és 
tedd a saját kupacodhoz. Ilyen-
kor nem számít a dobott aranyak 
száma. Csak az számít, hogy az 
összes kocka aranyat mutasson.

A játékos ellopja egy általa 
választott másik játékos összes 
aranyát.

Amikor az egyik 
játékos befejezi a 
dobásait, az 
eredmény alapján az 
alábbiak történhet-
nek:

A játékos ellophat egy általa 
választott másik játékostól an-
nyi aranyat, amennyit az aran-
yat ábrázoló kocka mutat.

Büntetés:

A játékos ellopja a készletből az 
összes aranyat, a király aranyát 
viszont ott hagyja. Ekkor vége 
a játéknak.

Ha 3 vagy több Csontot 
dobsz a köröd során, 
VAGY a fentiek közül 
nem sikerül egyik kom-
binációt sem kidobnod, el 
kell venned 3 aranyat a 
saját kupacodból és oda 
kell adnod a királynak (a 
játék doboza mellett). 

Ha nincs 3 aranyad, akkor 
add oda a királynak az 
összes aranyadat.

Az összes kocka ágyú: Megjegyzés
• Mindig végre kell hajtanod, 
amit a dobott kockák mutatnak. 
Egy kocka nem használható fel 
két különböző kombináció 
végrehajtására.

• Ha két kombinációdban is 
szerepel koponya, felhasznál-
hatod arra, hogy valakit 
kétszer megtámadj, vagy 
két különböző játékost is 
megtámadhatsz.
• Ha két kombinációdban 
is  szerepel  ágyú,  két-
szer kel l  aranyat venned 
a  játék  dobozábó l ,  és  
kétszer kel l  f izetned a 
királynak.
• Ha egyszerre van kop-
onya és ágyú kombinációd 
(4 kockán belül), mindkettő 
hatását végre kell hajtani.

A játék azonnal véget 
ér, ha az arany érmék 
kifogynak a dobozból. A 
legtöbb arannyal 
rendelkező játékos nyer.

Döntetlen esetén játssz-
atok még egy kört, hogy 
eldöntsétek, ki a győztes.

A játék vége
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