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A játék célja:
A játékosok kártyákból indián kenukat építenek. Minden játékos igyekszik három vagy több, kincsekkel megrakott
kenu segítségével a legtöbb pontot elérni.

Előkészületek:
A kártyákat megkeverjük, majd három halomban (képpel lefelé fordítva) az asztal közepére helyezzük őket. Ezek
mellett a játék folyamán növekedni fog egy negyedik halom az eldobott lapokból (szintén képpel lefelé). Ha az
eredeti három halom bármelyike elfogyna, akkor a negyediket megkeverjük és az elfogyott pakli helyére tesszük.

A játék menete:
Minden körben minden játékosra egyszer kerül sor, aki soron van, húz egy lapot a három pakli egyikének tetejéről
(tetszés szerint). Ha tudja, felhasználja a lapot (szabályokat lásd lentebb), majd újra húzhat, kivéve ha

- olyan kártyát húzott, amilyen már volt a folyóján (kenuépítő terepén), ez esetben a húzott lapot eldobja. (a
negyedik pakli tetejére helyezi, képpel lefelé)

- Lasszós, Íjas-nyilas vagy Veszett Fejszés kártyát húzott
- a húzott kártyával egy kenut befejezett
- olyan kártyát húzott, amelyet nem akart vagy nem tudott egyik sorában sem szabályosan felhasználni. (A

húzott lapot eldobja, pontosabban a negyedik pakli tetejére helyezi, képpel lefelé.)
Ha folytathatja a húzást, akkor újra választhat a három eredeti halom bármelyikéből, és a tetejéről húz egy következő
lapot. Ellenkező esetben jöhet a következő játékos.

A kenuépítés szabályai:
- Minden játékos előtt van egy képzeletbeli folyó, amelyre építheti a hajóit. A folyó maximális mérete megszabott:
egy 3x14 kártya méretű téglalap, vagyis 3 sorban építhetünk kenukat, max. 14 kártya hosszúságban.
- A lerakott kártyának csatlakoznia kell egy már lerakotthoz (kivéve az első kártya esetét természetesen), akár
vízszintesen, akár függőlegesen, akár átlósan.
- Sosem lehet egy sorban egy fajta rajzolatú kártyából kettő. (még akkor sem, ha két különböző kenuban lennének)
A szám eltérő színe nem számít különbségnek, tehát egy fekete számú és egy piros számú, egyforma rajzolatú lap
nem kerülhet egy sorba.
- A lerakott lapot nem mozdíthatjuk, egy kivételtől eltekintve, ezt lásd később.
- Nem szabad „lehetetlen” kenut építeni (pl. két orr egymás mellett)
- Egy kenu akkor befejezett, ha van egy orra, egy fara és a kettő között nincs üres hely. A hossza a játékoson múlik,
állhat egy kész kenu mindössze két lapból (orr, far egymás mellett, jó sorrendben), de lehet hosszabb is, max 14 lap.
- Egy sorban lehet több kenu is.

A kártyák fajtái:

Indián-kártyák
Az Indián-kártyák tetején egy szám mutatja a lap támadó-erejét (a szám lehet piros vagy fekete, ez ebben a játékban
nem számít). Ezen számok összege adja egy elkészült kenu támadóerősségét.

Speciális indián kártyák
Lasszós indián
Amikor egy játékos ilyet húz, és beépíti valamelyik kenujába, akkor rögtön ellophat egy tetszőleges kártyát egy
másik játékos befejezetlen kenujából (a lopás nem halasztható). A kiszemelt kártyát azonnal elveszi és beépíti a saját
kenui egyikébe. A másik játékos többi lapjai a helyükön maradnak, nem számít, ha üres hely keletkezik a lapjai
között. Totemoszlop is szerezhető lasszóval. Befejezett kenuból nem szabad lasszózni. Ha nincs lasszózható lap,
akkor a húzott Lasszós indián-kártyát a játékos eldobja (ráhelyezi a negyedik paklira, képpel lefelé). A játékos nem
húzhat tovább, a következő játékos jön, akár sikerült felhasználni a lasszós lapot, akár nem.
Íjas-nyilas indián
Amikor egy játékos ilyet húz, és beépíti valamelyik kenujába, akkor rögtön kilőhet egy tetszőleges indiánt egy másik
játékos befejezetlen kenujából (a lövés nem halasztható). A kilőtt indián az Örök Vadászmezőkre távozik, az
eldobott lapok tetejére kerül, képpel lefelé. Totem-oszlopot és más lapokat nem lehet lőni, csak indiánt, csak
befejezetlen kenuból. (üres orr és far kártyák sem lőhetőek, csak indiánosak.) Ha nincs kilőhető indián, az íjas-nyilas
lapot a játékos eldobja (ráhelyezi a negyedik paklira, képpel lefelé). A játékos nem húzhat tovább, a következő
játékos jön, akár sikerült felhasználni az íjas-nyilas lapot, akár nem.
Veszett Fejsze
Amikor egy játékos ilyet húz, rögtön el kell dobnia egy befejezett kenuját (a Veszett Fejszével együtt). Befejezetlen
kenuk nem dobhatóak. Ha a játékosnak nincs befejezett kenuja, akkor a Veszett Fejszét dobja el egyedül. A játékos
nem húzhat tovább, a következő játékos jön.
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Totemoszlop
Ez egy védőkártya. Azokat a hajókat, amelyek totemoszlopot tartalmaznak, nem lehet megtámadni, akár befejezett,
akár befejezetlen kenuról* van szó. A Veszett Fejsze a totemoszlopos hajókat is elsüllyeszti. A totemoszlop
lasszóval ellopható egy befejezetlen kenuból, és az indiánok is lőhetőek Íjas-nyilas kártyával, hiába van a
befejezetlen kenuban totemoszlop. Ha valaki totemoszlopot húzott és beépítette, akkor húzhat tovább.

Bonusz-lapok
Ezekért a játék végén plusz pont jár. Minden ilyen lap 10 pontot ér, ahogy a lap alján látszik.
Vannak egyedi bonusz-lapok (anya gyermekével, tüzes víz, dohány stb.) és van hatféle bonusz-lap, amelyek
hármasával összetartoznak, amit a kenun található jel is mutat (ágyú, medve, bölény, fa, arany és ló). Ezek is 10
pontot érnek egyenként. De, ha egy játékos egy befejezett kenujában egymás mellett van pl. a medve két fele, vagy a
bölény két fele, akkor a két lap együtt 40 pontot ér.  Ha (az előző példáknál maradva) még a Medveölő illetve a
Bölényvadász is mellettük van, akkor 90 pontot ér a három kártya együtt.
Mivel ezek az összetartozó bonusz-lapok nagyon értékesek, különleges beépítési szabályok vonatkoznak rájuk: ha
egy játékos ilyen lapot húz, és már van neki ehhez tartozó lapja, amely mellé ezt természetesen tenni szeretné, de
nem tudja, mert nincs ott hely, akkor a „beépített lapok mozdíthatatlansága” szabály ellenére el szabad mozdítani a
kártyákat jobbra vagy balra. Befejezett és befejezetlen kenuk lapjai is mozdíthatóak ilyen esetben, de nem szabad a
lapokat a folyóról kitolni, vagyis a 14 helyen belül szabad csak mozdítani, ha egy sor megtelt, akkor az új lapot
másik sorba lehet csak beépíteni.

Támadás
Amint egy játékos befejezett egy kenut, azzal megtámadhatja egy másik játékos kenuját (a támadás sem halasztható
későbbre). A megtámadott kenu lehet befejezett vagy befejezetlen*, de mindenképpen alacsonyabb támadóerősségű
kell legyen, mint a támadó kenu. Egy kenu támadóerősségét a benne ülő indiánok adják (az indiános lapok tetején
található értékek összege). A kiszemelt és elfoglalt kenut a támadó fél elveszi, a megtámadott játékos minden más
lapja a helyén marad. Az elfoglalt kenu lapjai közül az indiánok az Örök Vadászmezőkre távoznak (az eldobott
lapok tetejére kerülnek képpel lefelé), a bonusz-lapok és az üres orr- illetve farkártyák a támadó tulajdonát képezik,
bárhová beépíthetőek az ő folyóján. (kivéve a befejezett kenukat). Minden befejezett kenunak egy támadása van. Ha
nincs támadható kenu, akkor a támadás lehetősége elvész. Ha a zsákmánylapokkal új kenut fejez be a játékos, akkor
ezzel az újonnan befejezett kenuval is támadhat egyet.

A játék vége
Egy játékos véget vethet a játéknak, ha akar, amikor befejez egy kenut, és ezzel legalább három kenuja lesz. Ilyenkor
a pontokat össze kell számolni, és az nyer, akinek a legtöbb pontja van. De, ha az illető játékos (aki a kenuját
befejezte) folytatni akarja, akkor mehet tovább a játék mindaddig, amíg egy másik, vagy akár az előbbi játékos egy
újabb kenut fejez be (amellyel együtt legalább három lesz neki) és a játék befejezése mellett dönt.
A játék akkor is véget ér, ha az összes húzható lap elfogy.

A pontok összeszámolása
Csak a befejezett kenuk számítanak. Legegyszerűbb a befejezetlen kenukat eltávolítani számolás előtt.
2-7 lapból álló kenuk értéke laponként: 1 pont.
8-14 lapból álló kenuk értéke laponként: 2 pont.
Minden egyedi bonusz-lap plusz 10 pontot ér.
Az összetartozó bonusz-lapok, ha egymás mellett vannak a kenuban (ágyú, medve, bölény, fa, arany, ló) duplán
érnek, tehát laponként 20 pont.
Ha mellettük van a megfelelő személyt ábrázoló lap is (Katona, Medveölő, Bölényvadász, Favágó, Aranymosó,
Cowboy), akkor a sorozat minden lapja triplán ér, azaz összesen 90 pontot.
(Ha csak például egy fél medve van együtt a Medveölővel az mindössze 20 pont.)

********************************************
Variáció két Indián-törzsre (profi Ogallala-játékosoknak)
Az indiánok ebben a játékban két törzsbe tartoznak: Vörös- illetve Feketelábúak Törzse (az indián-lapok tetején
látható szám alapján).
A szabályok a következőképpen módosulnak:
- Egy kenuba csak egy törzsbe tartozó indiánok ültethetőek.
- Vöröslábú kenu csak Feketelábú kenut támadhat és fordítva.
- Ha egy kenuban nincs indián, akkor mindkét törzs támadhatja.

*A befejezetlen kenuk meghatározása kicsit ködös, azt hiszem megegyezés szerint befejezetlen kenunak lehetne
számítani azokat a lapokat, amelyek hézagmentesen kapcsolódnak, de mégsem befejezettek (hiányzik az orr vagy a
far, vagy mindkettő). De mondhatjuk azt is, hogy a befejezetlen kenuban szabad szimpla hézagnak lennie, de nem
lehet dupla, vagy annál nagyobb, szimplából több is lehet. Ezt döntsük el előre. (a fordító megjegyzése).


