
ÖSSZETEVŐK

BEVEZETŐ

A Mutiny!-ben 2-5 játékos aljas kalózok bőrébe bújik egy olyan kalózhajón, 
amelynek a kapitánya felett eljárt az idő. Minden játékos megpróbál lázadást
szítani, hogy átvegye a hajó irányítását a többiek előtt. Ennek eléréséhez fel kell
fegyverezniük kardokkal a legénység legdörzsöltebb tagjait, és ösztönözniük kell
őket dublonnal és rummal. Azonban a játékosoknak óvakodniuk kell attól, hogy a 
legénységnek egy-egy tagját túl nagy összeggel vesztegessék meg, ugyanis a kalózok
hűsége gyorsan múlandó, a szavuk nem sokat ér, a hajó pedig bármelyik pillanatban
olyan vizekre vitorlázhat, ahol katasztrófa történhet. 

A játék célja
Fel kell fegyverezned az embereidet a lázadásra a többi játékos előtt. Az első, aki
megszerez 10 kardot (4-5 személyes játék esetén 8 kardot), sikeresen végrehajtja a
lázadást, átveszi a hajót, ő lesz az új kapitány és megnyeri a játékot.

Összetevők
• Legénység lapkák: Ezek a nagy, hatszögletű lapkák jelzik az 5 féle legénységi

tagot, akiket a játékosok megpróbálnak felbérelni. A legénység tagjainak részletes
leírását lásd később.

• Térkép lapkák: Ezek a lapkák jelzik minden körben az úti célokat, ahová a hajó
vitorlázni fog.

• Dublon jelzők: Ezeket a kerek jelzőket használjuk a legénység felbérlésére. 5 féle
színben találhatók meg, ezek jelzik az egyes játékosok licitjeit.

• Rum jelzők: Ezek az üveg alakú jelzők a dublonhoz hasonlóan a legénység
megvesztegetésére használhatók, de csak egy 1 éjszakás tivornyára elegendőek.

• Kard jelzők: Ezek a kard alakú lapkák jelzik a győzelmet. Ha egy játékos
összegyűjt 10 kést (4-5 személyes játék esetén 8 kést), akkor a játék azonnal
végetér, és a játékos nyer (lásd „A játék vége” részt lentebb).

• Távcső jelző: A távcső lehetőséget ad a tulajdonosának arra, hogy a döntetlen
helyzeteket eldöntse. Ezt a játékost megfigyelőnek hívjuk.

ELŐKÉSZÜLETEK

1. Minden játékos választ egy színt (piros, kék, zöld, lila vagy fehér), elveszi a
színének megfelelő 8 dublont és 3 rum jelzőt (ezeknek nincs színe).

2. Tegyük az 5 legénységi tagot a játéktér közepére, elegendő helyet hagyva
körülöttük az egyes játékosok dublon és rum jelzői számára. A legénység 
tagjait számsorrendben kell lerakni balról jobbra haladva (1-től 5-ig).

3. Keverjük meg a térkép lapkákat és tegyük őket arccal lefelé a Kormányos alá
(4. számú legénységi tag). Ezután fordítsuk fel a felső lapkát és tegyük arccal
felfelé fordítva a lapkák kupaca alá. A felfordított lapka jelzi, hogy a hajó hova
fog vitorlázni következőleg.

4. Adjuk a távcső jelzőt annak a játékosnak, aki legutoljára látott kalózos filmet
(vagy válasszuk ki véletlenszerűen).

5. Tegyük a megmaradt dublon, rum és kard
jelzőket egy kupacba. Ezután ezt a kupacot
„banknak” nevezzük.

A JÁTÉK MENETE

A Mutiny!-ben minden kör 3 fázisból áll. Az első
fázis a licitálás, amelynek során a játékosok
dublonnal és rummal licitálnak a legénység
tagjaira (azaz megvesztegetik őket). A második
fázis a döntés, amelynek során a legtöbbet ajánló
játékos megkapja a megszerzett legénység
speciális képességeit. A harmadik fázis a
visszaszerzés, amelyben a játékosok vissza-
szerezhetik a korábban kijátszott dublonjaik egy részét, hogy a következő körben
licitáljanak belőlük.
A fázisok az alábbiak szerint zajlanak:

1. Fázis: A licitálás
Ebben a fázisban a megfigyelő (az a játékos, akinél a távcső jelző van) bemondja
az 5 legénységi tag nevét, egyszerre egyet, számsorrendben. Amikor elhangzott egy
név, minden játékos (beleértve a megfigyelőt is), titkosan a kezébe vesz annyi
dublont és rumot, amennyivel licitálni akar a legénység ezen tagjára, kinyújtja az
öklét, továbbra is titokban tartva a licitjét. Ezek a licitek jelzik azt, hogy a játékosok
mennyivel vesztegetik meg az adott tagot. 

Amikor minden játékos elkészült, felfedik a licitjüket, a dublon és rum jelzőiket
lehelyezik a megvesztegetni kívánt legénységi tag mellé. A játékosoknak a licitjüket a
legénységi jelző megfelelő színű oldalára kell helyezniük. 

Ez a licitálás addig folytatódik tovább, amíg mind az 5 legénységi tag megvesztegetésre
került, ezután kezdődik a döntés fázisa.

Példa: Scott a megfigyelő bemondja, az „Ágyús!” nevét. Miután Scott, Darrell és
Brian megtették titokban a licitjeiket, kinyújtják az öklüket az asztal fölé, kinyitják
a kezüket, és felfedik a licitjeiket. Brian 2 dublont és 1 rumot, Darrell 2 dublont,
Scott pedig 1 rumot tett fel. Minden játékos odateszi az Ágyús lapkája mellé a tétjét 
a színének megfelelő oldalra.

2. Fázis: A döntés
Ebben a fázisban a megfigyelő dönt mind az 5 legénységi tagról egyesével,
számsorrendben. Ez az alábbiak szerint történik:

1. Adjuk össze az egyes játékosok által felajánlott dublon és rum jelzőket, ezek
alkotják a játékos teljes megvesztegetési összegét az adott legénységi tagra.

2. Ha egy játékos mindenkinél nagyobb tétet tett, akkor azonnal megkapja az  adott
tag elsődleges képességét (lásd „A legénység képességei” részt később). Ha
döntetlen áll fent 2 vagy több játékos között, akkor a megfigyelőnek kell döntenie,
hogy ki nyeri meg a licitet.A játékosok szabadon megvesztegethetik a megfigyelőt
rummal (dublonnal nem), mielőtt döntést hozna, de az ilyen üzleteket azonnal
honorálni kell.

3. Hasonlóképpen kell eldönteni, hogy ki tette a második legnagyobb tétet az adott
tagra (döntetlen esetén szintén a megfigyelő segítségével), és ez a játékos azonnal
megkapja az adott tag másodlagos képességét (lásd „A legénység képességei”
részt később). Az a játékos, aki megkapta a legénységi tag elsődleges képességét,
nem jogosult megkapni az adott tag másodlagos képességét is.

Miután mind az 5 legénységi tag licitje eldőlt, kezdődik a visszaszerzés fázisa.

Példa: Scott, Darrell és Brian végzett a licitálással és most kezdik a döntés fázisát.
Scott – aki a megfigyelő – azt mondja: „Fedélzeti munkás”. Scott (lila) 1 dublont tett 
rá, Darell (piros) 1 dublont és egy rumot, Brian (zöld) pedig 1 rumot. Darrell (az
összesen 2-t érő licitjével) megnyerte az elsődleges képességet, és végre is hajtja 
azt azonnal. Brian és Scott döntetlenre áll a második helyért,
Scott  megfigyelőként úgy dönt, hogy ő maga nyeri meg a
másodlagos képességet (amit azonnal végre is hajt). Brian
így nem kap semmit a Fedélzeti munkás lapkából, a döntés
fázisa tovább halad az Ágyúsra.
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Minden játékos kap:

8 dublont és 3 rumot.

Keverjük meg a
térkép lapkákat és
fordítsuk fel a 
legfelsőt.

PÉLDA AZ ELŐKÉSZÜLETEKRE

Legénység jelzők

Térkép
lapkák

1

3

4

2

1. Játékos licitek (színenként)
2. Azonosító jel és szám
3. Elsődleges képesség
4. Másodlagos képesség

A LEGÉNYSÉG JELZŐ

Legénység lapkák Térkép lapka

Dublon jelző Rum jelző

Kard
jelző

Távcső
jelző



3. fázis: A visszaszerzés
A megfigyelővel kezdve és órajárás szerint folytatva minden játékos visszaveheti
bármelyik 3 korábban kijátszott dublonját bármelyik legénységi tag mellől. A maradék
dublon jelzők amellett a legénységi tag mellett maradnak, akire kijátszották őket. Miután
minden játékos visszaszerezte a dublonjait, az összes kijátszott rumot el kell dobni a
legénységi tagok mellől (természetesen azokat a rumokat nem kell eldobni, amiket a 
átékosok még nem játszottak ki), és fel kell fordítani egy új térkép lapkát. Ezek után
elkezdődik egy új kör.

MEGJEGYZÉS DÖNTETLEN ESETÉRE
Ha 2 vagy több játékos döntetlenre áll valamelyik legénységi tagnál, a megfigyelő
dönti el, melyik játékos kapja meg az elsődleges képességet, és melyik a másodlagost.
Ha más játékosok is döntetlenre állnak ugyanennél a legénységi tagnál, de nem a
legnagyobb licittel, akkor ők nem kapnak semmit. Előfordulhat, hogy a megfigyelőnek
kétszer is el kell döntenie egy döntetlen kell egy legénységi tag irányításáért: először 
a döntés fázisában, másodszor pedig akkor, amikor az adott legénységi tagra hatással
van a térkép lapka (lásd „Az úti cél feltérképezése” részt). A megfigyelő minden
alkalommal, amikor döntetlen állást dönt el, kiválaszthat más-más játékost
győztesnek.

A LEGÉNYSÉG KÉPESSÉGEI
Fedélzeti munkás (1. sz.)
„A Fedélzeti munkás! Mindenki legjobb barátja!
Egyértelműen a legértékesebb tagja a legénységnek!”
Mivel sok barátja van a legénység tagjai közül, úgy tűnik,
hogy a Fedélzeti munkás tart kézben mindent.

Elsődleges képesség: A játékos áthelyezhet bármelyik
másik játékos egy dublon vagy rum jelzőjét bármelyik legénységi tagról egy
másikra. Azonban sem a dublon, sem a rum jelző nem cserél gazdát.

Másodlagos képesség: A játékos áthelyezheti az egyik saját dublon vagy rum
jelzőjét bármelyik legénységi tagról egy másikra.

Ágyús (2. sz.)
„Az Ágyús! A tengeri kutya a legnagyobb tűzerővel!
Egyértelműen a legértékesebb tagja a legénységnek!”
Mivel hozzáfér a hajón lévő fegyverekhez, az Ágyús a kulcs
egy sikeres lázadáshoz.

Elsődleges képesség: A játékos kap 2 kard jelzőt.

Másodlagos képesség: A játékos kap 1 kard jelzőt.

Szakács (3. sz.)

ségnek!” Mivel a Szakács van megbízva a rum fejadag
kiosztásával, nagy a befolyása a legénység többi tagjára.

Elsődleges képesség: A játékos kap 2 rum jelzőt.

Másodlagos képesség: A játékos kap 1 rum jelzőt.

Kormányos (4. sz.)
„A Kormányos! A sorsunk irányítója! Egyértelműen a
legértékesebb tagja a legénységnek!”
A Kormányos dönt a hajó úti céljáról, ami gazdagságot
hozhat vagy kárt okozhat a legénység többi tagjának.

Elsődleges képeség: A játékos eldöntheti, hogy az
aktuális térkép lapkán szereplő 2 úti cél közül a hajó
melyikre vitorlázzon ebben a körben (lásd „Az úti cél
feltérképezése” részt a helyszínek működésének
magyarázatáért). Miután döntött, a választott irány hatását azonnal végre kell hajtani.

Másodlagos képesség: A játékos kap 1 kard jelzőt.

Elsőtiszt (5. sz.)
„Az Első tiszt! A legbölcsebb ember a hajón!
Egyértelműen a legértékesebb tagja a legénységnek!”
Az Első tisztnek nagy befolyása van a viták
eldöntésekor... és nem utolsósorban van kulcsa a
rumos kamrához is.

Elsődleges képesség: A játékos megkapja a távcső jelzőt,
és ezáltal ő lesz az új megfigyelő.

Másodlagos képesség: A játékos kap 1 rum jelzőt.

Rum, dublon és kard megszerzése és elveszítése
Akár egy legénységi tag megnyerése, akár egy térkép lapkán szereplő úti célra
hajózás miatt, a játékosok rumot, dublont és kardot fognak szerezni és veszíteni a
játék során.

Készletek szerzése: Ha egy játékos rumot, dublont vagy kardot szerez, akár egy
legénységi tagtól, akár egy térkép lapka miatt, elveszi azt a bankból és leteszi maga
elé. A dublon és a rum a következő körtől felhasználható megvesztegetésre, a kard
pedig a játék megnyerésében segít. A játékban minden színből csak 10 dublon van.
Tehát ha a játékosnak már van 10 dublonja, akkor nem fog kapni semmit, még ha az
egy térkép lapka miatt járna is.

Rum elveszítése: Ha egy játékos egy térkép lapka miatt elveszít egy rumot, el kell
dobnia egyet a még ki nem játszott rumjai közül (nem pedig azok közül, amikkel
megvesztegetett egy legénységi tagot). Ha a játékosnak nincs ki nem játszott rumja,
akkor figyelmen kívül hagyhatja a büntetést.

Kard elveszítése: Ha egy játékos egy térkép lapka miatt elveszít egy kardot,
egyszerűen csak leveszi az egyik kardját és beteszi a bankba. Ha a játékosnak nincs
kardja, akkor figyelmen kívül hagyhatja a büntetést.

Dublon elveszítése: Ha egy játékos egy térkép lapka miatt elveszít egy dublont,
akkor választhat, hogy egy még ki nem játszott dublont dob el, vagy egyet azok
közül, amiket valamelyik legénységi tag megvesztegetésére használt fel.

A JÁTÉK VÉGE

Amint egy játékos megszerzi a 10. kardját (4-5 személyes játék esetén a 8. kardját),
a játék végetér és az adott játékos nyert. Ha 2 vagy több játékos egyszerre éri ezt el,
akkor az nyer, akinek több kard jelzője van. Ha még mindig döntetlenre állnak, akkor
az a játékos nyer, akinél a legtöbb ki nem játszott rum maradt. Ha pedig ezek után is
döntetlen áll fent, akkor a játék döntetlennel ér véget.

STÁBLISTA
Design: Kevin Wilson
Szerkesztők: Darrell Hardy, Christian T. Petersen, Greg Benage
Grafikai design: Brian Schomburg
Borító grafika: Anders Finer
Játékelem grafika: Don Maitz
Tesztelők: az XYZZY csapat, az FFG csoport, Will Hindmarch,
Scott Reeves és Sara Young
A Mutiny! a Fantasy Flight Publishing, Inc. védjegye. Copyright © 2003 Fantasy Flight
Publishing, Inc.Minden jog fenntartva. A játék semmilyen része nem reprodukálható a
kiadó külön engedélye nélkül. Látogasd meg a weboldalunkat:
www.fantasyflightgames.com

MAGYAR SZABÁLY 2

„A Szakács! Aki a rumot adja, az mindannyiunk gond-
viselője! Egyértelműen a legértékesebb tagja a legény-

AZ ÚTI CÉL FELTÉRKÉPEZÉSE

A térkép lapkák mindig 2 úti célt tartalmaznak (észak és
dél), és mindegyik hatással van arra a játékosra, aki a rajta
szereplő legénységi tagot irányítja (aki a legnagyobb tétet
tette rá). Az a játékos, aki a Kormányos elsődleges
képességét megszerezte eldöntheti, hogy a hajó északra
vagy délre vitorlázzon. Miután ez eldőlt, a választott
irány hatását azonnal végre kell hajtani. A példában
szereplő térkép lapka alapján, ha a hajó észak felé megy, az Ágyúst megveszte-
gető játékos szerez 1 kardot. Ha a hajó dél felé megy, a játékos, aki a Fedélzeti
munkást megvesztegette, kap 2 rumot. Más irányokban hajózás eredményezheti
azt is, hogy a játékosok nem szereznek, hanem elveszítenek készleteket.

A térkép lapkákon szereplő szimbólumok a következők:

Fedélzeti munkás

Szakács

Ágyús

Első tiszt

Kormányos

+1 dublon

-1 rum+1 rum

-1 dublon

+1 kard -1 kard
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