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         Reiner Knizia  játéka 2 – 6+8 játékos számára  

Korsar - Kalóz  
Utazzunk vissza az időben, mikor kalózok és kalózhajók uralták a tengereket.  Ez idő tájt nem volt 
könnyű biztonságban hazatérniük a megrakott kereskedelmi hajóknak. Küld ki kereskedelmi 
flottádat a nagy útra és foszd ki  ellenfeleidét! 

Játékosok:  2 – 6 és 8 személy  10 éves kortól Játékidő kb. 20 perc 
 
Előkészítés  
Keverd meg a kártyát és ossz ki minden játékosnak 6 lapot. A maradék paklit helyezd képpel 
lefelé az asztal közepére! 
  
Kártyalapok   
25 kereskedelmi hajó van. Az arany érmék jelzik a rakomány értékét. Összesen 100 arany érme 
oszlik meg az alábbiak szerint a kereskedelmi hajók között:  
5x2, 6x3, 5x4, 5x5, 2x6, 1x7 és 1x8.  
  
48 kalóz hajó van. 4 különböző szín mindegyikében 12 darab. A halálfejek száma jelzi a hajók 
harci erejét. Színenként az alábbi erősségű lapok találhatók:  
2x1, 4x2, 4x3 és 2x4.  
  
Van még 4 Kalózkapitány, mindegyik színben 1, és plusz egy Admirális.   
  
Játék változatok  
A játékot 2-5 személy egyéni játékként, illetve 4, 6 vagy 8-an csapatjátékként játszhatják.  A 
csapatokat párok alkotják. A csapatjáték szabálya az alapszabály végén található.   
  
Mindenki mindenki ellen  
Jelöljük ki a kezdő játékost! A játék az óramutató járásának megfelelő irányban folytatódik.  
Egy játékosnak saját körében alapvetően az alábbiakat kell végrehajtania: 
- vagy húz egy lapot,   
- vagy kijátszik egy lapot  
  
Lap húzása  
Húzz egy lapot a pakli tetejéről és helyezd azt a kezedbe! Ezt az akciót nem lehet választani, 
amennyiben a húzó pakli elfogyott. Ez utóbbi esetben ki kell játszanod , vagy használatlanul el 
kell dobnod egy lapot . Kereskedelmi hajót sohasem lehet eldobni.  
  
Kereskedelmi hajó kijátszása  
Játssz ki egy lapot képpel felfelé fordítva magad elé az asztalra!  A lapot úgy kell lehelyezni, 
hogy a tőkesúly (alja) feléd legyen. 
  
A cél, beavatkozás nélkül a következő körödig vitorlázni, azért, hogy a rakomány biztonságosan 
partot érjen. De a kalózok a közelben rejtőzködnek. . .. .  
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Kalózhajó kijátszása  
A kalózhajókkal vehetjük át a kereskedelmi hajók fölött a hatalmat.  
 
Egy kalózhajó kijátszásakor azt egy kereskedelmi hajó mellé kell helyezni, mégpedig úgy, hogy a 
tőkesúlya (alja) a lapot lerakó játékos felé nézzen. 
  
Ugyanazon kereskedelmi hajót több játékos is megtámadhatja. Egy játékos saját kereskedelmi 
hajóját is megtámadhatja, hogy megtartsa azt, vagy újra visszavegye a rakomány felett. a 
hatalmat 
  
A cél 1 körön keresztül fenntartani a legnagyobb harci erőt és ezáltal leigázni a hajót  
  
Az első játékos, aki megtámad egy kereskedelmi hajót,  bármely színű kalózhajót választhat. A 
további játékosok csak olyan színt használhatnak egy kereskedelmi hajó ellen, amely még nem 
támadja azt .   
  
Egy játékos a további fordulókban  további, ugyanolyan színű kalózhajók hozzáadásával 
növelheti erejét. Az ezen lapokon található halálfejek együtt számítanak.    
  
Kalózkapitány vagy Amirális lap kijátszása  
A Kalózkapitányok (P) a folyamatos támadás megerősítésére használhatók fel.  
Egy Kapitány csak az ugyanazon színű kalózhajókhoz tehető le.  
  
Egy Kapitány erősebb minden más kalózhajó flottánál. Ha ugyanazon kereskedelmi hajóhoz 
több, mint egy Kalózkapitány van kirakva, csak az utoljára lerakott Kalózkapitány számít.   
  
Az Admirálisra ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a Kalózkapitányra, de csak a saját 
kereskedelmi hajóhoz tehető le. 
  
Megjegyzés: A Kalózkapitány csak akkor játszható ki, ha már előtte egy ugyanolyan színű 
kalózhajó lekerült. Az Admirális a kalózhajó lerakása előtt is kijátszható, hogy megvédje a 
kereskedelmi hajót attól.   
  
Egyenlő harci erők  
Ha egy kereskedelmi hajót több játékos egyenlő erősséggel támad, addig lent marad az asztalon, 
míg valaki meg nem nyeri a csatát.   
  
Kereskedelmi hajó megszerzése  
Egy játékosnak minden fordulóban az első dolga az, hogy megnézi, szerzett-e kereskedelmi hajót 
az asztalról, akár a sajátját, akár az ellenfelét.  
  
A játékos megszerzett egy kereskedelmi hajót, ha: 
 
- az előző fordulóban lerakott saját hajóját nem támadták meg kalózok.  
  
- van olyan kereskedelmi hajó, amelynél a játékos az előző forduló óta képes volt fenntartani a 
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legerősebb erőt (azaz ő rendelkezik a legtöbb halálfejjel, vagy a legutoljára kirakott 
Kapitánnyal/Admirálissal). 
  
A játékos a kereskedelmi hajókkal együtt az összes körülötte levő lapot is megszerzi, ezeket egy 
kupacban, képpel lefelé fordítva maga elé helyezi.  
  
Játék vége  
A játék véget ér, mihelyst a húzó pakli kifogy és az egyik játékos kijátssza az utolsó lapját. Az 
asztalon levő kereskedelmi hajókat az éppen legerősebb támadók még megszerzik. Döntetlen 
erők esetén a kereskedelmi hajók ott maradnak, és senkinek sem hoznak pontot. 
  
Pontozás  
Minden játékos összeadja az általa megszerzett kereskedelmi hajókon található aranyakat. Ebből 
levonja a kezében maradt kereskedelmi hajókon találhatóakat. A legtöbb arannyal rendelkező 
játékos lesz a nyertes. 
  
Csapatjáték 
6 vagy 8 játékos esetén (akár 4 játékosnál is) párokat alkotva a csapatok egymás ellen is 
játszhatnak.  
  
A pároknak egymás mellett kell ülniük. Minden játékos saját kézből játszik, partnerével nem 
cserélhet lapot. Azonban a párok megnézhetik egymás lapjait és összehangolhatják a játékukat.   
  
A párok a játékban normál sorrendben követik egymást, és húznak ,vagy kijátszanak egy lapot. 
Azonban egy pár tagjai külön-külön  nem támadhatják meg ugyanazt a kereskedelmi hajót. Ha 
egy játékos egy kalózhajóval megtámad egy hajót, partnere csak ennek erősségét növelheti 
ugyanebben a színben, másik színű kalózhajóval nem támadhat.   
  
Csak a csapat első játékosa vizsgálja meg, vajon szereztek-e kereskedelmi hajót a fordulóban. 
Emiatt a második játékos társa éppen lerakott lapját nem tudja felhasználni arra, hogy 
megszerezze a megtámadott hajót.  
  
A játék befejeződik, amennyiben a húzó pakli elfogyott és egy pár mindkét tagja kijátszotta 
utolsó lapjait. Az első játékos, akinek elfogynak a lapjai, a játék hátralevő részét végigüli. Az 
asztalon maradt kereskedelmi hajókat az aktuális legerősebb támadók elviszik.   
  
Mindegyik kalózcsapat összeszámolja a megszerzett kereskedelmi hajókon levő aranyak számát, 
majd kivonja belőle a kezükben maradtakon levőket. Az így legtöbb arannyal rendelkező csapat 
nyeri a játékot.. 
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