
A vakmer  tengeri kalandorok játékaő

3-5 játékos részére
8 éves kortól

60-90 perc



Itt talál otthont zsákmány és a róla sz tt mese...  és búvóhelyet magának kalóz és tengeriő
haramia... A Kalóz-öböl ott kísért minden ifjú szívében és álmaiban, aki csak a
tengerészélet után sóvárog. Kora reggel felszállsz a tavalyi tél viharaiból kimentett,
ócska bárkádra, és útra kelsz a Kalóz-öböl felé: szemed el tt kincsek és hírnév lebeg,ő
mellkasod a tenger sós leveg jével teli.ő

Összetevők

A kincsesládában a következők lapulnak:
1 játéktábla, rajta a Kalóz-öbölt körülvev  sző igetcsoport térképe
7 kalózhajó (minden játékosnak egy, plusz 2 fekete hajó a Legendák kalózai
számára)
5 kalózhajó-tábla és kormánykerék (minden játékosnak egy)
5 fa hírnévjelz  bábu (minden játékosnak egy)ő
20 er sségjelz  karika (minden játékosnak 4 daraő ő b)
112 kártya
- 60 kincskártya
- 5 Legendás kalóz összefoglaló kártya
- 1 “A Királyi tengerészet támadása“ kártya
- 42 kocsmakártya (amiknek kocsma van a hátulján)
  - 4 papagájkártya
  - 7 mestermunka-kártya
  - 14 harci kártya (8 csatakártya és 6 sort zkű ártya)
  - 8 eseménykártya
  - 9 hírnév kártya (5x1, 3x2, 1x3)
- 4 üres kártya (1 legendák kalóza kártya, 1 eseménykártya, 1 csatakártya, 1
sort zkártya)ű
44 doblon (24 db. 1 arany érték , és 20 db. 5 arany érték )ű ű
Kincsesládák
6 fa dobókocka
1 szabálykönyv
1 összefoglaló kártya
1 Days of Wonder on-line access number (a szabálykönyv hátuljára nyomtatva)



A játék előkészítése

A játéktáblát tegyétek az asztal
közepére!

Keverjétek meg a kincskártyákat, és minden
küls  szigetre (az 1-5-ig számozott szigetek)ő
tegyetek egy 12 lapból álló paklit!

A Legendák kalóza kártyák közül (ezek azok a
lapok, amiknek hajó van a hátulján) vegyétek
ki a Királyi tengerészet lapot, és tegyétek
képpel felfelé a tábla mellé; a maradékot
keverjétek meg, és képpel lefelé tegyétek a
tábla mellé!

Keverjétek meg a
kocsmakártyákat, és képpel lefelé
tegyétek ket a Kocsma-szigetenő
(#1) lév  helyükre!ő



Minden játékos választ:
- egy kalózhajót
- 4 er sségjelz  karikát és 1 hírnévjelz  bábutő ő ő
- egy kalózhajó-táblát
- egy kormánykereket
- egy 5 arany és 4 1 arany érték  doblont (összesen 9 arany)ű
- egy kocsmakártyát (a Kocsma-szigeten (1) lév  pakliból kell húzni)ő

A hírnévjelz  bábúját mindenki az eredményjelz  sáv kalózlobogót ábrázolóő ő
kezd mez jére teszi. Amikor valaki a játék során hírnévpontot kap, a bábujával azonnalő ő
a kapott pontnak megfelel  számú mez t lép el re. Minden játékos maga elé teszi aő ő ő
kalózhajó-tábláját, és a négy er sségjelz  karikát a kezd helyre (balról a második hely,ő ő ő
amit egy halálfej is jelez) teszi. A doblonjait mindenki a kalózhajó-táblája mellé
rakja. A megmaradt doblonok, és a kincsesládák a Kincses-szigetre (6)
kerülnek, a térkép közepén.
A Legendás kalózok egyikének fekete hajója a Kocsma-sziget (1) mellett
horgonyozva kezdi a játékot. A hajót tegyétek a táblára, és húzzátok fel mellé az első
Legendás kalóz kártyát!
Három játékos esetén egy második Legendás kalóz is van a játékban:  az Ágyú-szigető
(4) mellett horgonyozva kezdi a játékot. Ide is tegyetek egy fekete hajót, és húzzátok fel
mellé a következ  Legendás kalóz lapot!ő
Most már készen álltok arra, hogy vitorlát bontsatok, és a Karib-szigetek leghíresebb
kalózai váljanak bel letek!ő

A játék célja
A játékosok célja, hogy bejárják a Kalóz-öbölt körülvev  szigeteket, és a világő
leghíresebb és legrettegettebb kalózaivá váljanak (legalábbis ebben az évben). Ehhez
ravasz navigálásra, vakmer  harcra és kegyetlen fosztogatásra van szükség. Hírnevető
azzal lehet szerezni, ha csatákat nyernek, kincseket ásnak el a Kincses-szigeten, vagy a
kocsmában hencegnek a h stetteikkel. 12 hónap (forduló) elteltével a legtöbb hírnevető
szerzett kalóz megyeri a játékot, és  lesz a tenger legfélelmetesebb kalóza!ő

Ismerd meg a hajódat
Miel tt a kalózoktól hemzseg  vizekre merészkedik, minden ifjú tengerésznek meg kellő ő
ismerkednie a hajójával. A hajó tengerrevalósága és harcrakészsége a hajó 4 részének
er sségét l és felszereltségét l függ, amit az er sségjelz k is jeleznek:ő ő ő ő ő

a hajótest, ami meghatározza, hogy mennyi kincset lehet
biztonságosan a fedélzetre rakni,

a legénység, ami az ágyúkkal összepárosítva meghatározza, hogy
hány kockával lehet  támadni,



az ágyúk, amik, ha van elég embered, meghatározzál, hogy hány
kockával lehet támadni,

a vitorla, amib l minél több van, annál gyorsabb és fordulékonyabb aő
hajó.

a hajótest, ami meghatározza, hogy mennyi kincset lehet biztonságosan a
fedélzetre rakni,
-a legénység, ami az ágyúkkal összepárosítva meghatározza, hogy hány
kockával lehet  támadni,
-az ágyúk, amik, ha van elég embered, meghatározzál, hogy hány kockával
lehet támadni,
-a vitorla, amib l minél több van, annál gyorsabb éső  fordulékonyabb a hajó.

Fontos: Minden embernek ágyút, és embert minden ágyúhoz! A hajó támadó er sségétő
(vagyis hogy hány kockával tud támadni) a legénység és az ágyúk közül a kisebb
határozza meg. Ha például a legénység ereje 2, az ágyúké pedig 3; vagy ha a legénység
ereje 3, az ágyúké pedig 2, a hajó 2 kockával támadhat. Ha viszont a legénység és az
ágyúk is 3-as er sség ek, akkor a hajó 3 kockával támadhat.ő ű

És szereld fel rendesen…
A játék elején, az els  forduló el tt, minden játékosnak lehet sége van kedve szerintő ő ő
felszerelni a hajóját. A hajó bármelyik részét lehet fejleszteni, akár többszörösen is, ha
van rá elég pénz. A fejlesztés azt jelenti, hogy a hajó valamelyik er sségjelz jét aő ő
megfelel  értékre toljuk. A játékos doblonjaiból ki kell fizetni a fejlesztés költségét, amitő
az új érték melletti fehér szám jelez. Az elköltött doblonok a Kincses-szigetre kerülnek.
A fejlesztési összegeket össze kell adni, tehát ha a vitorlát akarja valaki 5-r l 7-reő
fejleszteni, 1+2 = 3 aranyat kell fizetnie. A játék elején a felszerelést egyszerre kell
elvégezni, anélkül hogy a játékosok tudnák, hogy a többiek milyen
fejlesztéseket végeznek.

Az égtájak
A játék során néhány akciót minden szigeten végre kell hajtani, „keletr l nyugatra”ő
vagyis az óramutató járása szerint haladva. A szigetek sorrendje keletr l nyugatra aő
következ : a bels  szigetek sorban (Kocsma-sziget, Hajótest-sziget, Vitorla-sziget, Ágyú-ő ő
sziget, Legénység-sziget), utána a Kincses-sziget a térkép közepén, és végül a Kalóz-
öböl, a térkép közepe mellett.



A forduló
A játék 12 egymást követ  hónapból (fordulóból) áll. Az nyer, aki az év végéig a legtöbbő
hírnevet szerezi meg. Minden forduló 6 fázisból áll:

1. Kincsek – Fel kell fordítani minden küls  sziget (1-ő
5) kincskártya-paklijának legfels  lapját. Ezen a laponő
látható, hogy mit nyer az, aki ebben a fordulóban
elfoglalja ezt a szigetet. A kártyák a 12. forduló végére
elfogynak.

2. Navigáció – A játékosok titokban beállítják a
kormánykerekükön, hogy melyik szigethez
akarnak hajózni, hogy megszerezzék az ott
található kincset. A kormánykerekeket egyszerre
kell megmutatni, és a hajókat a céljukhoz kell
mozgatni.
3. Harc – A csatákat a Kocsma-sziget mellett
horgonyzó hajókkal kezdve, és nyugat felé haladva kell
lejátszani. A hajók akkor csatáznak, ha ugyanannál a
küls  szigetnél (1-5) horgonyoznak, vagy ha a Kincses-ő
szigetnél valamelyik Legendás kalózba botlanak.
Minden csata egy csatára készülési fázisból, és egymást
követ  ágyúzás fázisokból áll. A harc addig tart, amígő
valamelyik hajó mozgásképtelenné nem válik, vagy el
nem menekül a Kalóz-öbölbe.

 

4. Fosztogatás – A Kocsma-szigettel kezdve, és
nyugat felé haladva, minden hajó, amelyik túlélte
a csatákat, szabadon kifoszthatja azt a szigetet,
amelyik mellett horgonyoz. A kapitánya megkapja a
kincskártyán látható mennyiségű hírnévpontokat,
aranyat, kincseket és kocsmakártyákat. Ha a
kincs, arany, vagy a kocsmakártyák elfogynak,
akkor azt a játékos nem kapja meg, azért fontos a
fosztogatás sorrendje.



5. Javítás – A Kocsma-szigettel kezdve, és nyugat
felé haladva, minden hajónak lehet sége van igénybeő
venni annak a szigetnek a „szolgáltatását”, ahol
horgonyoz. Ezek a következ k:ő

a Kocsma-szigeten max. 3 kocsmakártyát
vásárolhat, egyenként 2 aranyért,

a Hajótest-, Vitorla-, Ágyú- és Legénység-szigeteken
a hajó megfelel  részét lehet tetsz leges mértékbenő ő
feljavítani, ha a játékos kifizeti a javítás költségeit,

a Kalóz-öbölben 2 kocsmakártyát (vagy 1
kocsmakártyát és 2 aranyat) húzhat, és kijavíthatja a
hajó sérült részeit (amiknek a jelz je 0-n áll),ő

a Kincses-szigeten kincseket és aranyat áshat
el, amiért hírnévpontokat kap (1 kincsért, vagy
3 aranyért jár 1 hírnévpont), és a hajó egyik
részét egy ponttal fejlesztheti, a szokásos ár
duplájáért.

 

6. A fekete hajók mozgatása, és a kincsek
ellenőrzése – A Legendás kalóz hajóját (vagy a
kalózok hajóit) a szomszédos szigethez kell
mozgatni, nyugati irányban. A Kalóz-öböl
biztonságos búvóhely a Legendás kalózok el l, így aő
fekete hajók a Kincses-sziget után a Kocsma-
szigethez hajóznak. Ha a körben valamelyik
Legendás kalózt csatában legy ztek, akkor új kalóztő
kell húzni a Legendás kalózok pakliból. Szükség
esetén a paklit újra kell keverni. 
Ezután minden hajón ellen rizni kell, hogy csakő
annyi kincset szállít-e, amennyit elbír, és azokat a
kincseket, amiknek nem jut hely, a tengerbe
kell vetni (vissza kell tenni a Kincses-szigetre).
Végül a fel nem használt kincskártyákat le kell
venni a tábláról.



A harc
A kalózok hírhedten köteked  társaság, akiknek folyton egymás kincsére fáj a foguk, ígyő
ha bármelyik küls  szigeten (1-5) egynél több hajó horgonyoz (beleértve a játékos, aő
Királyi tengerészetet és a Legendás kalózok hajóit is), rögtön kitör a tengeri csata. Csata
kezd dik akkor is, ha egy játékos a Kincses-szigetnél összefut egy Legendás kalózzal. Aő
csatát az nyeri, akinek minden ellenfele mozgásképtelenné válik (valamelyik
er sségjelz je az 0-ra süllyed), vagy elmenekül.ő ő

A harc menete
A csatákat keletr l nyugatra haladva kell megvívni, a Kocsma-szigett l indulva.ő ő
Minden csata egy felkészülési fázissal kezd dik, amit egymás utáni sortüzek követnek.ő
1. Felkészülés a harcra – minden játékos kijátszhat csatakártyákat (/Battle
kártya), ha akar

2. Az első sortűz kör:
a. A leggyorsabb hajó
- tüzelhet egy másik hajóra
- vagy elmenekülhet a Kalóz-öbölbe
b. A második leggyorsabb hajó
- tüzelhet egy másik hajóra
- vagy elmenekülhet a Kalóz-öbölbe
c. A játék a hajók sebességének csökken  sorrendjében folytatódik,ő  amíg minden
hajónak lehet sége nem volt tüzelni, vagy a Kalóz-öbölbe menekülni; vagy még ezekő
el tt mozgásképtelenné nem vált.ő
3. A második, és további sortűz körök: A további sort z körök hasonlóanű
zajlanak, csökken  sebesség szerint, amíg minden résztvev  hajó mozgásképtelennéő ő
nem válik, és csak egy játékosnak marad ép hajója, vagy amíg minden játékos hajó
mozgásképtelenné nem válik, vagy a Kalóz-öbölbe nem menekül.
A hajó sorrendjét a körben az határozza meg, hogy a kör elején mennyi volt a
vitorla értékük. Ha a hajó vitorlája megrongálódik, akkor csökkenhet a
sebessége, ezáltal a kés bbi körökben hátrébb kerülhet a sorban.ő
A harc, fosztogatás és javítás körben, az egy szigetnél horgonyzó hajók közül mindig a
leggyorsabb cselekedhet el ször. Ha két vagy több játékosnak azonos a vitorla értéke,ő
kockadobással kell eldönteni a sorrendet. A játékban döntetlen esetén mindig
kockadobással kell meghatározni a sorrendet.

Felkészülés a harcra – csatakártyák kijátszása
A leggyorsabb hajó tulajdonosával kezdve, minden játékos kijátszhat a kezéb l egyő
csatakártyát, ha akar. A kijátszott lap szövegét fel kell olvasni, és a rajta lév ket azonnalő
végre kell hajtani.
Ezután a második leggyorsabb hajó tulajdonosa játszhat ki egy kártyát, vagy
passzolhat, majd a harmadik leggyorsabb hajó tulajdonosa, stb., amíg egy
körön belül mindenki nem passzol.
Ha egy játékos passzolt, de az t követ  játékosok egyike kijátszott egy lapot, akkor aző ő
els  játékos megint kijátszhat egy lapot, ha rá kerül a sor.ő
A csatakártyák hatása az egész csata alatt érvényes. A csata végén el kell dobni ket,ő



függetlenül attól, hogy a csata alatt játékba kerültek-e, vagy nem.
A csatakártyákat célpontja csak a játékos saját hajója lehet, a Királyi
tengerészet, vagy egy Legendás kalóz nem.

Sortűz
Az a játékos, aki úgy dönt, hogy sortüzet ad le az egyik ellenséges hajóra:
1. A kockadobás el tt kijátszhat annyi sort zkártyát, amennyit akar. A sort zkártyákő ű ű
hatása csak erre a kockadobásra érvényes. A kijátszott kártyákat minden esetben el kell
dobni, a támadás sikerességét l függetlenül. A Királyi tengerészet és a Legendáső
kalózok sohasem játszanak ki sort zkártyát.ű
2. Hangosan bejelenti, hogy melyik hajót, és a hajónak melyik részét (hajótest,
ágyúk, legénység vagy vitorla) célozza az ágyúival. A Legendás kalózoknak, és a
Királyi tengerészet hajóinak csak a hajótestét lehet támadni.
3. Annyi kockával dob, amennyi az ágyú és a legénység értéke közül az alacsonyabb.
Minden 5-ös és 6-os talál. Minden egyes találat egyel gyengíti az ellenséges hajó a
célzott hajórészét. A megfelel  er sségjelz t találatonként egyel balra kellő ő ő  tolni, hogy a
csökkentett értéket mutassa.
Ha a játékos olyan szigetnél tartózkodik, ahol egy Legendás kalóz vagy a Királyi
tengerészet is jelen van, el ször ezeket kell elsüllyeszteni, és csak ezután lehet a többiő
játékost támadni.
Ha a célzott hajó célzott részén mestermunka- vagy papagájkártya található, akkor ez
a kártya kapja az els  két találatot, ami a hajót éri. Az els  találatkor a kártyát 90 fokkalő ő
el kell forgatni, ezzel jelezve, hogy a kártya találatot kapott. A második találat esetén a
kártyát el kell dobni. Csak az ezt követ  találatok esetén kell a hajórész értékétő
csökkenteni.
A sort zkártyákat mindenki csak a saját hajója nevében játszhatja ki, amikor a Királyiű
tengerészetet nevében dobja a kockákat, akkor nem. A Legendás kalózok soha
semmilyen kártyát nem játszhatnak ki; elég er sek enélkül is.ő

Menekülés
Szégyen ugyan a futás, de néha hasznos. Egy játékos, amikor  következik egy körben,ő
dönthet úgy, hogy nem harcol, hanem elmenekül a Kalóz-öbölbe. Ha a hajó azután
menekül el, hogy a harc közben már elszenvedett legalább egy találatot, akkor
minden ellenfele kap 1 hírnév pontot.
Az a kapitány, akinek a hajója még nem vált mozgásképtelenné (vagyis még egyik
értékjelz je sem áll 0-n), és mégis elmenekül a harcból, a lázadást kockáztatja. Dobnő ia
kell egy kockával, és ha 1-t dob, akkor a legénység megunja a kapitány
gyávaságát, és fellázad.
A játékos elveszíti az összes aranyat és kincset, ami éppen a fedélzeten van, a
kapitányt pedig a vízbe vetik (-2 hírnév pont).
A Legendás kalózok és a Királyi tengerészet hajói sohasem menekülnek el a
harcból.

Kényszerű megadás
Ha egy hajó egyik része annyi találatot szenved el, hogy az er sségjelz jét 0-ra kell tolni,ő ő
a hajó mozgásképtelenné válik, és nem képes a harcot folytatni. A hajót azonnal a
Kalóz-öbölbe kell tenni, ahol majd kijavíthatja a sérüléseket. Ha egy hajó



mozgásképtelenné válik, minden ellenfele kap 1 hírnév pontot.
El fordulhat, hogy egy lassú hajó már azel tt mozgásképtelenné válik, hogy egy körbenő ő
egyszer is rá került volna a sor.

Biztos menedékek
A játékosok nem harcolhatnak egymás ellen a Kincses-szigeten
Az egymással rivalizáló kalózok között régi egyesség, hogy sohasem harcolnak
egymással a Kincses-szigetnél. A Legendás kalózok, például Fekete Szakáll,
annyira becstelenek, hogy mindenkit megtámadnak, aki az útjukba kerül,
akárhol is vannak.
A Kincses-sziget helyzetét csak a kalózok ismerik, így a Királyi tengerészet hajói
soha nem hajózhatnak oda.

Senki nem harcolhat a Kalóz-öbölben
A Kalóz-öböl kopár part, ami nem éri meg, hogy harcoljanak érte. Itt soha nem
tör ki harc, és sem a Legendás kalózok, sem a Királyi tengerészet soha nem
hajózik ide.



A játék vége
A 12. hónap (kör) végén, amikor az összes kincskártya elfogyott, a játék véget
ér. Ekkor a játékosok megmutatják a játék során szerzett hírnév kártyáikat, és
megkapják az értük járó hírnév pontokat. Minden kincs és arany, ami nincs a
Kincses-szigeten elásva, elvész, és ezekért nem jár hírnév pont.
Az a kalóz, aki a legtöbb hírnév pontot gy jtötte, megnyeri a játékot, és megkapja ű a
Hét-tenger legfélelmetesebb kalóza címet.
Ha két vagy több játékos ugyanannyi hírnév pontot gy jtött, akkor nekik élet-halálű
harcot kell vívniuk a gy zelemért. Aki ezt a végs  csatát megnyeri, az lesz a leghíresebbő ő
kalóz.

Most már készen álltok nekivágni a nagy kalandnak… Jó utat!
Veterán kapitányok, és azok akik gyarapítani akarják a tudásukat, indulás el ttő
áttanulmányozhatják a híres (és hírhedt) Kalauz a Kalóz-öbölhöz cím  könyvet, ami aű
következ  oldalon kezd dik.ő ő

Pontozás

Hírnévpontokat KAP a játékos a következőkért:
Megnyert csaták (1 pont minden legy zött vagy elkergetett ellenfélért)ő
Kifosztott szigetek (a kincskártyán szerepl  hírnév pont)ő
Legy zött Legendás kalózok és a Királyi tengerészet hajói(a kártyán szerepl  hírnévő ő
pont)
Elásott kincsek (1 pont) és arany (3 aranyért 1 pont)
Hírnévkártyák

Hírnévpontok ELVESZTÉSÉVEL jár:
Ha a kapitányt a fellázad legénység vízbe dobja (-2 pont)
A papagáj elvesztése (-2 pont) vagy elengedése (-1 pont). Lásd a Papagájok részt



Kalauz a Kalóz-öbölhöz, és a környező szigetekhez

1. Kocsma-sziget
Minden alkalommal, amikor a Kocsma-szigetre látogatsz,
vásárolhatsz kocsmakártyákat. Legfeljebb 3 kártyát vehetsz
egyszerre, egyenként 2 aranyért. Mestermunka-kártyát is

kijátszhatsz, ha akarsz.

2. Hajótest-sziget
A hajótestet javíthatod itt, amennyire kedved és a pénzed engedi.
Mestermunka-kártyát is kijátszhatsz, ha akarsz.

3. Vitorla-sziget
A hajó vitorláit javíthatod itt, amennyire kedved és a pénzed engedi.
Mestermunka-kártyát is kijátszhatsz, ha akarsz.



A szigetek
A hét tenger sokezernyi szigete közül csak maroknyi az, ami legendás csaták
emlékével, vagy felbecsülhetetlen kincsek és hírnév ígéretével, feltüzeli a törekv , ifjúő
kalózok vérét. És sehol sincs annyi az ilyen szigetekb l, mint a Kalóz-öbölt körülvevő ő
vizeken. Ezek a legendás szigetek a következ k: ő - Az öt küls  sziget: a Kocsma-sziget,ő
a Hajótest-sziget, a Vitorla-sziget, az Ágyú-sziget és a Legénység-sziget (1-5) - A
Kincses-sziget (6) - A Kalóz-öböl A szigetek mindegyike valamilyen különleges
cselekvés végrehajtását teszi lehet vé a javítás fázisbanő

Javítás
Amikor feljavítod a hajódat, az új szint mellett látható, hogy mennyi aranyat
kell fizetni a javításért. Ugyanannak a hajórésznek több szinttel való
feljavításakor a javítási árak összegét kell kifizetni. Például ha a vitorlát akarod 5-r l 7-ő
re javítani, akkor 1+2=3 aranyat kell fizetned. Minden játékos maga döntheti el, hogy
mikor mennyire akarja hajóját feljavítani (kivéve a mozgásképtelen hajókat, lásd a
Kalóz-öböl leírását).

4. Ágyú-sziget
A hajó ágyúit javíthatod itt, amennyire kedved és a pénzed engedi.
Mestermunka-kártyát is kijátszhatsz, ha akarsz.

5. Legénység-sziget
A hajó legénységének létszámát növelheted itt, amennyire kedved és
a pénzed engedi. Mestermunka-kártyát is kijátszhatsz, ha akarsz.

6. Kincses-sziget
Minden itt elásott kincsért 1 hírnév pontot kapsz. Minden 3 itt
elásott aranyért 1 hírnév pontot kapsz.
Ezen kívül feljavíthatod a hajód bármelyik (de csak egy) részét a szokásos

ár duplájáért. Például a vitorla javítása 5-r l 6-ő ra 2x1=2 aranyba kerül, és ebben a
körben semmi mást nem javíthatsz fel, és a vitorlát se javíthatod 6-ról 7-re.

7. A Kalóz-öböl
Húzhatsz 1 kocsmakártyát és 2 aranyat, vagy 2 kocsmakártyát. Ha a hajód
az el z  csatában mozgásképtelenné vált, minden sérült (0-ás) hajórészt kiő ő
kell javítanod, részenként 2 aranyért (az er sség jelz t tedd a 2. helyre)ő ő

Ha több hajórész is megsérült egy Hatágyús sort z, vagy egy Puskaporos hordóű
robbanásának hatására, akkor egyszerre kell kijavítani az összes sérült részt. Ha
nincs elég pénzed a javításra, akkor is kijavíthatod az összes sérült részt, de
ilyenkor a Kalóz-öbölben nem kapsz se kocsmakártyát, se aranyat.



A Kocsma és a kocsmakártyák
A Kocsma-szigeten található kocsma a tengerek legnépszer bb késdobálója. Aű
kalóz itt csereberélhet, megoszthat egy üveg rumot a társaival, és kérkedhet legújabb
sell kalandjával (vagy pultoslány-kalandjával)....ő
Minden alkalommal, amikor a Kocsma-szigetre hajózol, lehet séged vanő
kocsmakártyákat venni, kártyánként 2 aranyért. Néha egy-egy sziget kifosztásakor
is kaphatsz kocsmakártyákat, illetve ha a Kalóz-öbölbe menekülsz. Ha a
kocsmakártyák elfogynak, akkor az eldobott lapok újrakeverésével kell új paklit
létrehozni.

Hatféle kocsmakártya létezik:
Papagájkártya
Mestermunkakártya
Eseménykártya
Csatakártya
Sort zkártyaű
Hírnévkártya

a. Papagájkártyák 
Nagy ritkánel fordul, hogy egy bölcs öreg papagáj a kocsmában keres újő
gazdát magának. Mivel sok évet töltöttek valamelyik híres kalóz vállán
ülve, ezek a papagájok igen hasznos titkok birtokosai; és némelyikük
hajlandó lehet elárulni ezeket a titkokat újdonsült gazdájának, ha
az ad cserébe néhány korty rumot, és tanít néhány új káromkodást.
Mindegyik papagájkártyán van egy rajz, ami megmutatja, hogy a
papagáj tudása a hajó melyik részénél (ágyuk, legénység, hajótest

vagy vitorla) nyújt segítséget.

-Kaptän Flints Papagei / Captain Flint’s parrot (Flint kapitány papagája) –
„Az áldóját!”- Korlátlan számú kincset szállíthatsz a hajódon.

-Long Jonh Silver’s Papagei / Long Jonh Silver’s parrot (Hosszú Jonh Silver
papagája) – „Nyolcforintos!” – Minden harcban 6 kockával dobhatsz. Long John
Silver papagájára nem hat a Csáklyázás csatakártya.

-Billy Bones’ Papagei / Billy Bones’ parrot (Billy Bones papagája) – „Yo-ho-
ho, meg egy üveg rum!” - Minden harcban minden ágyúddal támadhatsz. Billy
Bone papagájára nem hat a Csáklyázás csatakártya.

-Squire Trelawneys Papagei / Squire Trelawney’s parrot (Trelawney lovag
papagája) – „Kerüljön csak a szemem elé!” – 20-at ad a sebességedhez.

A papagájkártyák húzás után rögtön játékba kerülnek. A kártyát a hajó papagáj-
ül kéjére kell helyezni. Egy hajón egyszerre csak egy papagáj lehet. Ha valaki egyő
második papagájkártyát húz, eldöntheti hogy elengedi-e a régi papagáját (ami 1
hírnévpont levonással jár), és az új papagájt ülteti a helyére; vagy visszateszi az
újat. A fel nem használt papagájkártyákat vissza kell keverni a kocsmakártya-
pakliba, és nem lehet helyette új lapot húzni.
Harc közben a papagájt éri a találat, ha azt a hajórészt találják el, ahová a papagáj



tartozik (amit a kártyán lév  ábra jelez). Az els  találatkor a papagáj megsérül (a kártyátő ő
90 fokkal el kell forgatni). A második találatkora a papagáj elpusztul. Az elpusztult
papagáj gazdájától le kell vonni 2 hírnév pontot, a papagájkártyát pedig az eldobott
lapok közé kell tenni (halott papagájok nem beszélnek).
Ha a papagáj olyan hajórészhez tartozik, amit mestermunka-kártya is véd (lásd alább),
akkor a találatok el ször a mestermunka-kártyát érik. A papagájok elég okosak ahő hoz,
hogy fedezékbe bújjanak!
Ha egy papagáj megsérül, de túléli a csatát, vagy élve a Kalóz-öbölbe menekül,
akkor a csata végén automatikusan meggyógyul. A javítás fázisban állítsd a
papagájkártyát az eredeti helyzetbe!

b. Mestermunka-kártya
A küls  szigetek lakói közül az éves során sokan váltak kit nő ű ő
mesteremberekké, akik messze földön híres hajókat képesek készíteni.
Amikor a hajó valamelyik részére mestermunka-kártya kerül, akkor az a
rész különösen ellenálló lesz a harcban.
A mestermunka-kártyákat a javítás fázisban lehet kijátszani, azzal
hogy a lapot a védeni kívánt hajórészhez tesszük. A kártyákat akár
még a Kocsma-szigetnél, a Kincses-szigetnél, vagy a Kalóz-öbölben

horgonyozva is ki lehet játszani.
Egy hajón egyszerre csak egy mestermunka-kártya lehet kijátszva (vagy a
játékosok megegyezhetnek abban, hogy minden egyes hajórészhez tartozhat egy
lap).
Harc során a mestermunka-kártya elnyeli az els  két találatot, ami az általa védettő
hajórészt éri. Az els  találatkor a javítás megsérül, és alaő pot oldalra kell fordítani. A
második találatkor a javítás megsemmisül, a lapot pedig végleg kikerül a
játékból.
A sérült mestermunka-kártya javításához a 1 aranyat kell fizetni a javítás
fázisban.
Ha a hajó valamelyik részéhez mestermunka-kártya és papagájkártya is tartozik,
akkor harc során el ször a mestermunka-kártya fogja fel a sérüléseket. A papagájnakő
elég esze van ahhoz, hogy harc közben a második vonalba kerüljön.

c. Eseménykártyák

A kalózélet csupa küzdelem és meglepetés: az eseménykártyák a
tengerek változatos természetét képviselik, amit egy sikeres kalóznak le
kell küzdenie. A játékban szerepl  eseménykártyák:ő

Ein freundlicher Abschied / A fond farewell (Szívélyes búcsú)
A navigációs fázis legvégén játszhatod ki (akár a Királyi tengerészet támadása
után is, ha valaki azt játszik ki). A hajódat egy üres szigethez, vagy a Kincses-
szigethez mozgathatod. Vagy a „Hitves” lapot semlegesítheted vele.

Geleitschiff / Consort (Hitves)
A kincsek fázis végén játszhatod ki. Az általad kiválasztott játékosnak meg kell
feleznie veled mindent, amit ebben a fordulóban szerzett (hírnév, kincs, arany,



kocsmakártya). Páratlan szám esetén a te javadra kell kerekíteni. Ha a Kincses-
szigeten aranyat vagy kincseket ásott el hírnévért, a kapott hírnevet kell
elfelezni.

Krähennest / Crow’s nest (Árbóckosár)
A navigációs fázis elején játszhatod ki. A játékosok ebben a körben nem
egyszerre állítják be, és mutatják meg a hajóik úticélját, hanem az óramutató
járása szerint egyenként, egymás után. Te döntöd el, hogy ki legyen az els .ő

Kostenfreie Verstärkung / Going on the account (Ingyen javítás)
A javítás fázisban játszhatod ki, bármelyik szigeten (akár a Kincses-szigeten, a
Kocsma-szigeten, vagy a Kalóz-öbölben is). A hajód egyik részét ingyen
feljavíthatod egy szinttel.

Freibeuter / Privateering commission (Kalózengedély)
A navigációs fázisban játszhatod ki, ha valaki a Királyi tengerészet támadása kártyát
játszott ki ellened. A Királyi tengerészetet egy másik küls  szigethez küldheted. Ahhoző
a szigethez nem küldheted keő t, ahol a te hajód van.

Royal Navy abfangen / Royal Navy Intercept (A Királyi tengerészet támadása)
(x2)
A navigációs fázisban játszhatod ki, miután mindenki felfedte a hajói célpontját. A
Királyi tengerészetet az egyik küls  szigethez küldheted (a Kincses-szigetre és a Kalóz-ő
öbölbe soha nem mennek). A Királyi tengerészet 4 kockával támad, 4 sérüléspontja van,
20-as a sebessége, és 4 hírnév pont jár a legy zésekor. Ahhoz a szigethez nem küldhetedő

ket, ahol a te hajód van.ő

Geheime Schatzkarte / Sercet map (Kincses térkép)
A kincsek fázisban játszhatod ki. Dobj egy kockával, és jelöld meg azt a
szigetet, amelyiknek a számát dobtad (ha 6-ost dobsz, dobj újra)! Ha sikerül
ebben a körben elfoglalnod ezt a szigetet, kétszer annyi kincset
zsákmányolhatsz.

Harci kártyák
A kalózok mindig is a különösen vad harcmodorról voltak híresek. Kétféle
harci kártya van, amit a csaták során ki lehet játszani. A csatakártyákat
egyesével, a hajók sebességének csökken  sorrendjében kell kijátszani, és aő
hatásuk a harc végéig tart. A sort zkártyákat mindig közvetlenül egyű
sort z el tt kell kijátszani, és csak az adott sort zre vannak hatással.ű ő ű

d. Csatakártyák (Gefechtskarten / Battle Cards)
Anker lichten! / Avast belay! (Abbahagyni!)
A harc hátralév  részében (a sortüzeket is beleszámítva) már senki sem játszhat ki újabbő
harci kártyákat. Az Abbahagyni! az el tte már volt kijátszott kártyákra nincs hatással,ő
így azok hatása a csata végéig megmarad.

Steife Brise / Blow me down! (Fújj, szél!) (x2)
A csata hátralev  részére a hajód sebessége 6-al megn . Ezt a kártyát többször is ki lehető ő
játszani egy körben, ekkor a hatásuk összeadódik.



Enterhaken-Attacke / Grapple attack (Csáklyázás) (x2) 
A csata hátralev  részében mindenki annyi kockával dob, amennyi a legénység értéke,ő
az ágyúi számától függetlenül. Billy Bones és Hosszú John Silver papagájára nem hat ez
a kártya.

Nebelwand / Smoke screen (Füstfüggöny) (x2)
A csata hátralév  részében csak 6-os dobással lehet téged eltalálni.ő
Schatz über Bord / Treasure over board (Kincseket a tengerbe!)
A csata hátralev  részében 2-vel növelheted a hajód sebességét miden kincs után, amit aő
tengerbe dobsz. A tengerbe dobott kincseket tedd erre a kártyára. A csata végén
ezek a kincsek visszakerülnek a Kincses-szigetre, ez a kártya pedig a dobott
lapok közé.

e. Sortűzkártyák (Geschützkarten / Volley Cards)
Artillerie-Angriff / Grapeshot attack (Kartács) (x2)
A következ  sort z alkalmával, minden 3,4,5 és 6-os, amit dobsz, eltalálja aző ű
ellenfeledet. Ezután az ágyúid 2-t sérülnek. Ha a hajód ett l mozgásképtelenné válik (aző
ágyúk értéke 0-ra csökken), vissza kell vonulnod a Kalóz-öbölbe. A kartács lövésre nem
hat a Füstfüggöny kártya. Vigyázz a kartács használatával, ha a fedélzeten van Hosszú
John Silver papagája, mivel a kartács utáni sebz dés elpusztítja, hacsak nem védi egyő
mestermunka-kártya.

Pulverfass / Powder keg (Puskaporos hordó) (x2)
A következ  sort z során, minden találat 1 sérülést okoz minden hajó hajótestében (aő ű
tiédet is beleértve!). Így pl. ha 5 kockával dobsz, és ebb l 3 talál, akkor minden, aő
harcban résztvev  hajó hajóteste 3-at sérül. Annál a hajónál, akire l ttek, a hatáső ő
összeadódik a lövés eredményével. Ezt a kártyát soron kívül is kijátszhatod (vagyis
valamelyik ellenfeled sort zkártya-fázisában, még a kockadobás el tt). A veteránű ő
kalózok ezt a kártyát végs  eszközként tartják maguknál, arra az esetre, ha er ső ő
túler vel néznek szembe, mondjuk egy Legendás kalóz és a Királyi tengerészető
összevont támadása esetén. Ha nálad van Flint kapitány papagája, vigyázz, mert ezzel a
kártyával könnyen az sei közé repítheted.ő

Feuer frei! / Six Gun Salute (Hatágyús díszsort zű ) (x2)
A következ  sort z során, minden találatkor, ami az ellenfeledet éri, a hajója mindenő ű
része egyszerre megsérül. Az ez utáni sort z körb l viszont kimaradsz, mert mindenű ő
ágyúdat újra kell tölteni.

f. Hírnévkártyák
Milyen lenne a kalózélet néhány hordó rum, a balladákat énekl  legénység,ő
és persze a zsákmány nélkül?
A hírnév kártyák a játék végéig a játékosoknál maradnak. A játék
végén a rajtuk lév  hírnévpontokat össze kell adni, és hozzáadni a játékoső
hírnévpontjaihoz (a játékos bábujával el re lépni az eredményjelz  sávon).ő ő



A Királyi tengerészet
A Királyi tengerészet hajói folyton a tengert járják, hogy fenntartsák a biztonság
látszatát a békés hajók számára... Ha egy másik játékos megsúgja nekik, hogy
éppen merre jársz, könnyen azt veheted észre, hogy a sarkadban vannak.
Ha több játékos is annál ugyanannál a szigetnél tartózkodik, amikor a Királyi
tengerészet megérkezik, a játékosoknak el ször a Királyi tengerészet hajóit kellő
legy zniük (vagy el kell menekülniük), miel tt egymás között harcolhatnának.ő ő
A Királyi tengerészet nevében mindig az a játékos cselekszik, aki a Királyi
tengerészet támadása, vagy a Kalózengedély kártyával a szigethez küldte ket. Ez aő
játékos dob a kockákkal, és  dönti el, hogy több játékos esetén a tengerészet kitő
támadjon. A Királyi tengerészetet soha nem lehet ahhoz a szigethez küldeni, ahol az a
játékos tartózkodik, aki küldi ket.ő
A Királyi tengerészet hajóinak csak a hajótestét lehet támadni, és 4 találattal lehet
legy zni ket. A Királyi tengerészet legy zéséért 4 hírnévpont jár, amit el kell osztani aző ő ő
éppen jelenlév  hajók között. Az elosztáskor lefelé kell kerekíteni.ő
A Királyi tengerészet nem játszhat ki kártyákat, bár a többi játékos által
kijátszott kártyák hatnak rájuk. Sohasem menekülnek el, és nem harcolhatnak
a Legendás kalózok ellen.
A csata végén, akár nyertek, akár nem, lekerülnek a tábláról.

A Legendás kalózok
A régi id k sok híres kalóza még mindig a Kalóz-öböl körüli vizeken kísért. Nagy ritkánő
beléjük botolhatsz a tengeren. Ebb l általában nagy bonyodalom származik, mivel aő
Legendás kalózokat nagyon nehéz legy zni.ő
Ha a navigáció fázis végén egy sziget mellett találod magad egy fekete hajóval,
egy Legendás kalózzal kell megküzdened. Az hogy melyikkel, az a hozzá tartozó
kártyától függ.
A Legendás kalózok harci értékei a kártyáikon van feltüntetve. Csak a hajójuk
hajótestét lehet támadni. A csata során számon kell tartani (pl. egy dobókocka,
vagy kincskockák segítségével), hogy mennyi hajótestpontja maradt. Ha ez nullára
csökken, a hajó elsüllyed. Ha a Legendás kalóz egy csatában az összes ellen harcoló
játékost legy zi, a csata után a hajójának minden sérülése azonnaő l ki lesz javítva.
A Legendás kalóz hajójának többi részét (vitorlák, legénység, ágyúk) nem lehet
támadni, és a kártyán szerepl  értéket kell használni a csata végéig. A Legendás kalóző
nevében egy olyan játékosnak kell a kockákat dobnia, aki nem vesz részt a csatában.
A Legendás kalózok soha nem játszanak ki harci kártyákat, bár a játékosok
által kijátszott kártyák hatnak rájuk is. A Legendás kalózok soha nem
menekülnek el a csatából, és soha nem harcolnak egymás ellen. Annál több
eszük van...
Ha egy Legendás kalóz hajóját Puskaporos hordó, vagy Kartács lövés süllyeszti el, és a
kártya mozgásképtelenné teszi a kártyát kijátszó játékos hajóját, akkor a játékos
megkapja a Legendás kalóz legy zéséért járó hírnévpontokat, miközben a Kalóz-öbölő
felé sántikál.

Legendás kalózok több játékos elleni csatában
A játékosoknak le kell gy zniük a Legendás kalózt (vagy el kell menekülniük), miel ttő ő
egymással harcolhatnának.



A sort z fázisban minden hajó (a Legendás kalózt is beleszámítva) egyszer l het,ű ő
kezdve a leggyorsabb hajóval, és a hajók sebessége szerinti csökken  sorrendben.ő
Minden Legendás kalóz kártyáján szerepel egy hajórész, és el ször arra a játékosra l ,ő ő
akinek ez a hajórésze a legmagasabb érték . A következ  körben a másodikű ő
legmagasabb érték  hajót lövi, és így tovább, amíg minden hajóra nem l tt egyszer.ű ő
Ezután a még harcban lév  játékosokat újra kell rangsorolni, ha megváltozott az adottő
értékük, és a csata így folytatódik, amíg a Legendás kalózt le nem gy zik, vagy az összeső
játékos a Kalóz-öbölbe nem kerül.
Ha egy Legendás kalóz hajója elsüllyed, a kártyáján szerepl  hírnévpontokat el kellő
osztani a még harcoló játékosok között. A hírnévpontok elosztásakor lefelé kell
kerekíteni. A megmaradt játékosok ezután folytathatják a csatát.

Itt következik egy rövid leírás a Kalóz-öböl körül megtalálható kalózokról.

Edward Teach „Fekete Szakáll”
Pusztító sortüzeivel, páratlan gyorsaságával, és hihetetlenül er s test  hajójával Feketeő ű
Szakáll a hét tenger legfélelmetesebb kalóza
Harcban: Fekete Szakáll 6 kockával támad, mindig a hajótestet (el ször aő
legnagyobb ágyú értékkel rendelkez  hajót). A hajója 8 találatot képes elviselni, vitorláiő
értéke 24, és 6 hírnévpont jár a legy zéséért.ő

A Bolygó hollandi (Der fliegende Holländer / The Flying Dutchman)
Ennek a híres kísértethajónak a csontvázakból álló legénysége miatt különleges
regenerálódó képessége van. Harc közben a Bolygó hollandi minden kör végén
visszakap 2 elvesztett hajótestpontot, amíg el nem süllyed. Az eredeti 5 pontos
értékét azonban soha nem lépheti túl, és csak az ebben a körben szerzett
sérülései javulnak ki, az el z  körökb l „megmaradt” sérülések nem.ő ő ő
Harcban: Ágyúk – 4 kocka a legénység ellen (a legnagyobb legénységponttal rendelkező
hajóval kezdve); Hajótest – 5, körönként max. 2-t visszakap; Vitorlák – 16; 
Hírnév – 6.

Hook kapitány
A nevetséges, kegyetlen, és szedett-vedett legénységét vezet  Hook kapitányő
meglehet sen kiszámíthatatlan ellenfél. Ha Hook kapitány elvéti a támadást,ő
el fordulhat, hogy egy másik jelenlév  hajót azért eltalál a lövése. Miel tt Hookő ő ő
kapitány egy játékos hajójára l ne, a szigetnél jelenlév  többi játékos kap egy számot 1-4ő ő
között, a támadott játékostól balra ül  játékossal kezdve, az óramutató járása szerint. Haő
Hook lövése nem talál, de a kockadobás eredménye megegyezik valamelyik játékos
számával, akkor a lövés ennek a játékosnak a hajóját érte.
Hook lövései csak a játékosok hajóit találhatják el, és csak azokat, amik
ugyanannál a szigetnél találhatók, mint Hook.
Harcban: Agyú – 3 kockával a hajótest ellen (a legtöbb hajótestponttal rendelkező
játékossal kezdve); Hajótest – 5 találat; Vitorlák -18; Hírnév – 3.

Ann Bonny és Mary Read
Bonny és Read két kalózn , akik közül kevés szerepel a történelemben. De k kettenő ő
állítólag úgy harcoltak és úgy káromkodtak, mint bármelyik férfi. Ha Bonny és Read



eltalál egy hajót, annak minden hajórésze egyszerre sérül!
Harcban: Ágyúk – 3 kocka minden hajórész ellen (a leggyorsabb hajóval
kezdve); Hajótest – 5; Vitorlák – 22; Hírnév – 6.

A Cacafuego
Minden id k egyik legnagyobb kincses hajóját, a Nuestra Senora de la Concepcion-t aő
saját spanyol legénysége nevezte el Cacafuegonak, ami a fedélzeten lév  rengetegő
kincsre, és a b nösen kevés ágyújára utalt.ű
A Cacafuego védtelen minden támadással szemben. A játékosoknak egymással
kel megküzdeniük azért, hogy kifoszthassák ezt az úszó kincsesládát, de addig
nem tudhatják, mennyi kincsért is harcolnak, amíg a csata véget nem ér. A gy zteső
dobhat egy kockával, és annyi hírnévpontot kap, amennyi a dobás eredménye.

Üres lapok
A dobozban található üres lapokkal további Legendás kalózokat, harci
kártyákat, és eseménykártyákat készíthetsz. A legjobban sikerülteket tedd
közzé a játék fórumán, a
www.piratescovegame.comcímen.

On-linejáték
Az eredeti szabálykönyvben találsz egy kódot, ami lehet vé teszi, hogy az Internetenő
játssz a játék honlapján.
Csak el kell látogatnod a www.piratescovegame.com címre, és rákattintani a New
Player Signup gombra. A megjelen  utasításokat követve játékvariánsokat, fórumokat,ő
további kártyákat, és a játék Internetes változatát érheted el.
A Days of Wonder többi játékát is megismerheted a www.daysofwonder.com
címen.
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