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Martiniqui 

A legenda 

Egy ősi legenda szerint nagy kalóz kincset ástak el Martiniqui szigetén. A kalózok számos 
kereskedő hajót süllyesztettek el, a rakományt elvettek, és a hajókat elsüllyesztették. Aztán az 
ékszereket, értékeket, és érméket elvitték a szigetre, ahol elásták a kincset. Sokan próbáltak az 
Elveszett Kincs nyomára bukkanni, de eddig még senki nem járt sikerrel. 

Te vagy a kapitánya a Martiniqui felé tartó kalózhajónak. Reggel, miután horgonyt vetettél, 
elindultál négy lojális kalóztársaddal egy csónakban, hogy megtaláld az elveszett kincset. 
Sikerül a legenda végére járnod, hogy neved a nagy és híres kalózok közé kerüljön, és hét 
tengeren uralkodj? 

Tartozékok: 
1 játéktábla 
8 hajó (4 piros, 4 fekete) 
1 vászonzsák 
96 ajándéktárgy lapka 
16 térkép lapka (8 betűs, 8 számozott) 
3 joker lapka 
2 zseton (1 piros, 1 fekete) 

A játéktábla részei: 
1. Martiniqui szigete 
2. Koordináták 
3. A Kampó bár 
4. Játékosok raktára. 
5. Játékosok pontozó sávja. 
6. Három kis kincs. 
7. Az elveszett kincs. 
8. Bárszékek. 

A játék célja: 
Mindkét játékos egy- egy kalózhajó kapitánya, és Martiniqui szigetére tart, hogy megtalálja sz 
elveszett kincset. Az a játékos, aki megtalálja az elveszett kincset a híres és rettegett kalózok 
közé kerül. 
Ha az elveszett kincset senki nem találja meg, akkor a legtöbb győzelmi pontot gyűjtött 
játékos nyer, és a legenda tovább él…

Előkészületek: 
Tegyétek a játéktáblát az asztalra, úgy, hogy mindkét játékos előtt a saját raktára legyen. 
Osszátok a térkép lapkákat két lefordított pakliba: egyikbe kerülnek a számozott lapok, a 
másikba a betűvel jelöltek. Keverjétek meg a lapkákat, és húzzatok mindegyikből egyet, és 
anélkül, hogy megnéznétek, tegyétek az elveszett kincs helyére képpel lefelé. Ez a két lapka 
határozza meg az elveszett kincs koordinátáit. 
Mindkép pakliról vegyetek el újabb lapot, ezeket képpel lefelé tegyétek a kampó Bár helyére. 
A három joker lapkát képpel felfelé a Kampó Bárba rakjátok. 



A maradék térképlapkákat keverjétek meg, és anélkül, hogy megnéznétek, tegyétek a 
kincskereső térkép mezőire. 
Az összes ajándéktárgy lapkát tegyétek a vászonzsákba. Rázzátok össze őket. Ezután 
húzzátok ki a zsákból egyesével, és tegyétek képpel felfelé a sziget üres mezőire, kivétel csak 
a Kampó bár területe, ezekre ajándéktárgy lapka nem kerülhet. 
Húzzatok lapkákat a zsákból a kis kincsek helyére is. A húzandó lapkák száma, a kis 
kincsmezők számával egyezik meg. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb kincs helyére 2, a 
következőére 3, a legnagyobbhoz pedig 4 lapka kerül. 
A zsákot a megmaradt lapkákkal a tábla mellé teszzük. Ezekből töltjük újra fel a 
későbbiekben a kis kincsek helyeit. 
Mindkét játékos választ egy színt, és elveszi a hajóit, és a jelzőzsetont. A fekete játékos kezdi 
a játékot. 

A játék menete: 

A játék két részből áll. 
I- Napfelkelte. 

A kalózok átmennek a szigetre a kincs keresésére, és a tárgyak begyűjtésére. 
II- Napnyugta. 

A kalózok kiássák a kincseket. 

I. Napkelte. 
Minden játékos sorban következik. 
A fordulóban a játékos az alábbi két akció közül választhat: 
1. lerak egy kalózt, vagy 
2. mozgat egy kalózt. 

1. lerak egy kalózt.
A játékos lerak egy kalózt a partra, vagyis a sziget egy szélső mezőjére. 
Most a többi játékos jön. 

2. mozgat egy kalózt.
Megjegyzés: A játékos, csak akkor mozgathat kalózt, ha legalább három kalóza, már a 

táblán van. Az utolsó kalóz bármikor letehető a későbbi körökben. 

A. Mozgatás. 
A játékos mozgathatja a letett kalózt a táblán, a szigeten. A megtehető lépések számát 

meghatározza azon a lapkán lévő szám, melyen a kalóz a mozgás kezdetén állt. A kalóznak 
pontosan annyit kell lépnie, amennyit a szám mutat, és egy fordulóban ugyanarra a lapkára 
nem léphet rá újra. 

A kalóz mozgatásának szabályai: 
- a kalóz csak vízszintesen illetve függőlegesen léphet.
- a kalóz áthaladhat üres mezőkön. Minden mező egy lépésnek felel meg. 
- a kalóz átmehet a Kampó báron. Minden mező egy lépésnek számít. 
- a kalóz nem fejezheti be a mozgást, olyan mezőn, melyen másik kalóz tartózkodik. 
- a kalóz soha nem haladhat át másik kalóz által elfoglalt mezőn. Ha a kalóz az 

ellenséghez tartozik, akkor a az ő lefelé fordított térképlapkáiból egyet fel kell fordítani 
(abban az esetben, ha van előtte térképlapka). Ez a játék végéig felfordítva marad. 



Példa: 
Csak vízszintesen és függőlegesen mozoghat. 
Minden üres mező egy lépésnek számít. 
A Kampó bár minden mezője egy lépésnek számít. 
Ellenséges mezőn át? Fel kell fordítani egy térkép lapkát! 
A mozgás foglalt mezőn nem fejezhető be. 

B. Gyűjtés. 
A játékos elveszi az ajándéktárgyat, vagy a  térkép lapkát, melyen a kalóza a mozgás 

kezdetén állt, és a lapkát maga elé teszi (ez a saját készlete). 
- az ajándéktárgy lapka képpel felfelé kerül a készletbe. Ezek a tárgyak a kis kincsek 

megszerzésére használhatók fel. 
- a térképlapka információt ad az elveszett kincs helyéről. Minden játékos ezeket a 

lapkákat képpel lefelé helyezi maga elé, így az ellenfél nem látja a fontos információt. A 
játékos a saját készletében lévő lapkákat bármikor megnézheti. 

Megjegyzés: 
Minden térkép lapkán szereplő szám és betű egy-egy koordináta, mely csak egyszer szerepel a 
táblán. Összegyűjtve a játéktábláról a térképlapkákat a rajtuk lévő számokból, és betűkből 
kitalálhatjuk, mely lapkák nincsenek a táblán, azok jelzik az elveszett kincs helyét. 

C. A mozgás befejezése. 
Ha a kalóz a lépést egy ajándéktárgyon vagy egy térképlapkán fejezte be, akkor a kalóz ezen a 
lapkán marad. 

Ha a kalóz egy üres mezőn (nincs raja lapka) fejezte be a mozgást, akkor a kalóz az első üres 
bárszéket foglalja el a bárban. 

Ha a kalóz a Kampó bárban fejezte be a mozgást, akkor ott az el első üres bárszéket foglalja 
el. 
Még bónusz lapkát is kap a bárban (amennyiben abból még van). 

- egy joker lapot, melyet bármelyik ajándéktárgyhoz felhasználhat a raktár feltöltése 
akcióban, vagy 

- egy térkép lapkát, mely információt ad az elveszett kincsről, ezt lefordítva maga 
elé teszi. 

D. Raktár feltöltése. 
Az mozgás akció végén a játékos megnézi, hogy tud-e kis kincset raktárába tenni. Ha egy 
játékosnak a kis kincsek valamelyikével egyező kombinációjú ajándéktárgyai vannak, akkor 
az alábbi lépésekre kerül sor: 

1. A kérdéses lapkákat a saját készletéből a tábla mellé teszi. 
2. A kis kincs megfelelő lapkáit elveszi, és képpel lefelé a saját raktárába teszi egy 

kupacba. Minden kis kincs egy kupacot alkot. 
3. A kis kincsnek megfelelő számú lapkát húz a vászonzsákból, és feltölti a kis 

kincset. 

Fontos: 
- csak az ajándéktárgy szimbóluma számít, amikor a kis kincset a saját raktárba 

töltjük. A rajta lévő szám  nem játszik szerepet. 



- Ha a játékos két kis kincset is megszerezhet, akkor ő dönti el, melyiket teszi be a 
raktárába. Egy fordulóban csak egy kis kincs tehető a raktárba. 

- A joker lapka a játék során bármikor felhasználható. Így ezt a lapkát nem kell 
egyből felhasználni. 

- A raktárban lévő rakomány (kupacok) száma végtelen. 

A másik játékos következik. 

Az I. napkelte fázis akkor ér véget, amikor minden kalóz a bárban ül, és következik a II. rész 
a napnyugta. 

II. napnyugta. 
Akkor kezdődik ez a fázis, ha mind a 8 kalóz a bárban ül. Minden táblán maradt lapkát 
leszedünk. Vigyázzunk, hogy a megmaradt információs térképlapkák ne legyenek láthatóak! 

Ez a rész az alábbi lépésekből áll: 

1. A kincs ásása. 
A játékos sorrendet a kalózok bárban elfoglalt helye határozza meg. Az első bárszéken ülő 
kalóz kezd, utána következik a második, és így tovább. 

Az aktív játékos felteszi a kalózát arra a helyre, ahol a kincset sejti. Ez a lépés véget ér, ha 
mind a 8 kalóz visszakerült a szigetre. 

Megjegyzés: 
Lehet, hogy egy játékosra többször egymás után is sor kerül. 

Fontos: 
A játékos a játék során összegyűjtött információ alapján próbálja meghatároznia a kincs 
helyét: a saját összegyűjtött térkép lapkáiból, és az ellenfél felfordított térkép lapkáiból, 
valamint, az ellenfél lerakott kalózaiból. 

2. A kincs feltárása. 
Amikor az összes kalóz felkerült a szigetre, akkor felfedjük az elveszett kincs helyét jelző 
térkép lapkákat. 
Az a játékos, aki egyik kalózát a kincs helyére rakta, azonnal megnyeri a játékot! 
A neve a legnagyobb kalózok neve közé kerül, hét tenger ura lesz, és az egész világon rettegni 
fogják nevét. 

Ha egyik játékos kalóza sincs a kincs helyén, akkor a legtöbb győzelmi pontot gyűjtő játékos 
győz. 

3. Győzelmi pontok. 

Ez a lépés kimarad, ha valaki megtalálta a kincset. A győztes már ismert. 

Győzelmi pontok az alábbiakért járnak: 
- a legnagyobb rakománnyal (kupaccal) rendelkező játékos 2 győzelmi pontot kap. 
- Minden raktárba tett ajándéktárgyért megkapják tulajdonosaik a rajtuk jelzett 

győzelmi pontot. 



- Minden saját készletben lévő ajándéktárgy után, melyek párban vannak 2 győzelmi 
pont jár. Nem kell figyelembe venni a lapkán lévő számot. 

Jelezzük mindkét játékos pontjait a sávon a jelzővel. 

Ha azonos a győzelmi pont, akkor a nagyobb számú rakománnyal rendelkező játékos nyert. 
Ha a rakományok száma is azonos, akkor senki nem nyert. 

Játék variációk. 

Az elveszett kincs. 

A alapjátékban, aki megtalálta a kincset, egyből megnyeri a játékot, a győzelmi pontoktól 
függetlenül. 
A játékosok dönthetnek úgy is, hogy az elveszett kincs megtalálásáért 20 győzelmi pont jár. 
Ebben az esetben az nyeri a játékot, aki a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte. 
Ha azonos a győzelmi pont, akkor a nagyobb számú rakománnyal rendelkező játékos nyert. 
Ha a rakományok száma is azonos, akkor senki nem nyert. 

A kötelezően letehető kalózok száma. 

Az alapjátékban a letett kalózok száma három, csak ez után lehet mozgatni őket a szigeten. 
Ezen lehet változtatni. A nehézségi szint emelkedik a lerakott kalózok számával. 


