
TARTOZÉKOK (120 KÁRTYALAP)

  60 kalandkártya                 5 táborkátya                35 akciókártya                      20 kincskártya
(1-től 12-ig számozva             (5 színben)              (5 szett 7-7 lappal)                  (8 kék és 12 piros)

5 színben)

A JÁTÉK ÖTLETE ÉS CÉLJA
Álmodtál valaha arról, hogy egy elefánt hátán ülve keresztül utazol a sűrű dzsungeleken? Szúnyogok
gyötörnek, izzadtság csorog a homlokodon, miközben vakmerő kalandokban veszel részt és a fáradozásaid
jutalma az expedíció végén megszámlálhatatlanul sok drágakő?
Ebben a játékban – némi képzelőerővel – mindez lehetségessé válik. A játékosok kincsvadászok szerepébe
bújva a játék folyamán megpróbálják az értékes drágaköveket összegyűjteni, a megátkozott kincseket
pedig rásózni a többi játkosra. 
A játék végén a legtöbb kincset összegyűjtő játékos nyeri a kincsvadászatot.

JÁTÉK ELôKÉSZÜLETEK

Táborkártyák
A játék megkezdése előtt minden játékos elvesz egy táborkártyát és lehelyezi azt az asztalra saját maga elé.
Az  asztalon levő táborkártyák a játék végéig a helyükön maradnak, így mindenki tudni fogja, melyik
játékoshoz melyik szín tartozik. Kevesebb, mint öt játékos esetén tedd a használaton kívüli táborkártyá(ka)t
vissza a dobozba.

Kalandkártyák

Kincskártyák
Keverjük meg alaposan a kincskártyákat, majd vegyünk ki közülük három kártyát, arccal lefelé fordítva.
Ezt a három lapot azok megtekintése nélkül helyezzük vissza a dobozba. Tegyük a maradék kártyákat
az asztal közepére arccal lefelé fordítva, ez lesz a kincskártya húzópakli. Vegyük fel a legfelső négy lapot
és tegyük azokat arccal felfelé fordítva egy sorba a kincskártya pakli elé (lásd az ábrát a túloldalon).
Minden arccal felfelé fordított kincskártya egy kalandkártya sor kezdőlapját alkotja, amely mögé a
játékosok a játék folyamán kalandkártyákat helyeznek majd le. A kincskártyákon található ékkövek
száma meghatározza, hogy mennyi kalandkártya helyezhető az adott sorba a kincskártya mellé, és jelzi,
hogy mennyi a kincskártya értéke pontozáskor. A kék drágakővel jelölt kincskártyák értéke pozitív, a
piros megátkozott drágakővel jelölt kincskártyák értéke negatív pontként számít a pontozáskor. 
Megjegyzés: Ha egy játékos két azonos értékű piros drágakővel jelölt kincskártyát nyer meg, akkor ez
a pár a játék végi pontozáskor pozitív pontként fog számítani.

Akciókártyák
Minden játékos elvesz egy hét akciókártyából álló szettet, melynek hátulja azonos számú római számmal 
van megjelölve. A játékosok az akciókártyákkal befolyásolni tudják a kalandkártyák sorát. Minden
játékos megkeveri a saját akciókártya pakliját, aztán lehelyezi azt színnel lefelé fordítva maga elé. Majd
minden játékos felhúzza a kezébe az akciókártya paklijának legfelső három lapját mielőtt a játék
elkezdődne.

A JÁTÉK MENETE
Az a játékos kezdi a játékot, aki a legértékesebb drágakövet viseli.

Egy kalandkártya kijátszása
Egy játékos a körében kijátszik egy kalandkártyát, és azt arccal felfelé fordítva egy általa választott,
arccal felfelé fordított kincskártya mellé helyezi. Aztán húz egy kártyát a kalandkártya pakliból, így 
ismét négy kalandkártya lesz a kezében. Ezután az óramutató járásának megfelelően a következő játékos
kerül sorra.
Megjegyzés: A kijátszott kalandkártya mindig annak a játékosnak számít, aki a kijátszott kártyával színben
összeillő sátrat birtokolja. A játéknak ebben a szakaszában, minden játékos megpróbálja az értékes
kincskártyákat a maga számára megszerezni, a megátkozott kincskártyákat pedig az ellenfelekhez juttatni.
Éppezért gondosan kell mérlegelni, hogy melyik kalandkártyát melyik kincskártyához játszuk ki.

Egy akciókártya kijátszása
A játékosok a körükben csak egy akciókártyát játszhatnak ki. Az akciókártyát a kalandkártya kijátszása előtt 
kell játékba hozni. A kijátszott akciókártyát arccal felfelé az asztal közepén lévő dobott akciókártyák 
paklijának tetejére kell helyezni, hogy így az utolsónak kijátszott akciókártya minden játékos számára
látható legyen. A játékos, aki kijátszotta az akciókártyát, a körének végén húz egy új kártyát a saját
akciókártya paklijából. Mindaddig húz a játékos, amíg ez a kártyacsomag el nem fogy.

Egy kincs megszerzése
Amikor egy kalandkártya sor betelik, azaz annyi kalandkártya lett sorban lehelyezve a kincskártya mellé,
amennyi drágakövet a kártya mutat (akár kék, akár vörös) a kalandkártyákból alkotott sort ki kell értékelni.
A sorban az azonos színű kártyák értékei összeadódnak. A legmagasabb értékkel elérő játékos elveszi a
kincskártyát. Nem számít, hogy ki melyik kártyát játszotta ki, aki a legmagasabb értéket érte el, az kapja
meg a kincskártyát, amit színnel lefelé fordítva maga elé helyez.
A kincs értékelése után a kiértéklet kalandsorban levő kalandkártyákat egy elkülönített dobott kártyák
pakliba dobjuk. Egy új kincskártyát fordítunk fel és azt arccal felfelé fordítva a megüresedett helyre
tesszük. Ez a kincskártya egy új kalandkártya sort indít el.

Rüdiger Dorn

Ha tettél vissza a dobozba táborkártyát, akkor az ahhoz a színhez tartozó kalandkártyákat is vissza
kell tenned a dobozba, azokat nem használjuk a játék során. Keverjük meg a megmaradt kaland-
kártyákat és osszunk minden játékosnak négy lapot, melyeket a játékosok a kezükbe vesznek.
Tegyük a megmaradt kalandkártyákat az asztal közepére arccal lefelé, ez lesz a kalandkártya
húzópakli.

Játékosok száma: 3-5 Életkor: 10 év felett Játékidő: kb. 40 perc



Példa egy kincskártya kiértékelésére három személyes játék esetén:

A három kék drágaköves kincskártya melletti kalandkártya sor betelt, így a kincskártyát ki lehet
értékelni. Összeadjuk a sorban az azonos színű kártyák értékeit. A sárga játékos egy 11-es, a piros
egy 10-es és egy 2-es értékű kalandkártyát helyezett le a sorba, 10 + 2 = 12, ami nagyobb, mint 
11, így tehát Tamás, a piros játékos kapja meg a kincskártyát. Elveszi a kártyát és lehelyezi maga
elé arccal lefelé fordítva.

Döntetlen
Ha több játékosnak is egyenlően a legmagasabb pontja van egy betelt kalandsor kiértékelésekor, akkor
egyik játékos sem kapja meg a kincskártyát. A kincskártya sorába letett kalandkártyák a dobott pakliba
kerülnek, de a kincskártya a helyén marad, és nem cseréljük ki egy új kincskártyára. Amikor a kaland-
kártya húzópakli elfogy, keverjük meg az eldobott kalandkártyák pakliját és helyezzük azt az asztal
közepére, mint egy új kalandkártya húzópaklit.

A JÁTÉK VÉGE
A játék azonnal véget ér, amikor az utolsó kincskártyát is megszerzi valamelyik játékos. Minden játékos
összesíti a játék alatt szerzett pozitív pontjainak számát (az a kincskártyáin lévő kék drágaköveket), és az
összegből levonja az összes negatív pontját (a kincskártyáin lévő piros drágaköveket), így megkapva a
saját végeredményét.
Megjegyzés: Ha egy játékosnak két azonos pontértékű negatív (vörös) kártyája van, akkor ez a kincspár
pozitív pontként számít majd a negatív helyett az alábbiak szerint:

(-4) és (-4) = 4 (-5) és (-5) = 5 (-6) és (-6) = 6
Példa: Mario a következő kincseket szerezte meg: egy kék 3-as, egy kék 5-ös, két piros 4-es és egy piros 5-ös.
Összesen tehát 3+5+4-5 pontot szerzett.
Az a játékos, aki a legtöbb pontot szerezte, megnyeri a játékot.

Az akciókártyák magyarázata

Rumos �aska: A játékos kicseréli a sátorkártyáját egy tetszőlegesen kiválasztott játékos
sátorkártyájával. (A korábban megszerzett kincsek a játékosoknál maradnak.)

Irányítű: A játékos ebben a körben két kalandkártyát játszik ki. Ezután két kalandkártyát
húz a kalandkártya pakliból a kezébe.

Szemkötő: A játékos a kijátszandó kalandkártyáját arccal lefelé fordítva helyezi el a választott
kalandkártya sorba. Ez a titkos kártya akkor kerül felfedésre, amikor a kalandkártya sor
kiértékelésre kerül.

Távcső: A játékos választ egy ellenfelet, aki arccal felfelé fordítva kiteríti a kalandkártyáit.
Az aktív játékos a saját kártyája helyett kiválaszt az ellenfél kártyái közül egyet, és kijátsza
azt bármelyik kalandkártya sorba. Ezután az ellenfél felveszi a lapjait a kezébe, és húz egy
kalandkártyát a pakliból.

Lasszó: A játékos a köre végén a kalandkártya pakliból való húzás helyett felvehet egy arccal
felfelé fordított lapot az egyik kalandkártya sorból.

Pisztoly: A játékos kicseréli az egyik kalandkártya sor egyik arccal felfelé fordított lapját, a
kezében lévő kalandkártyák egyikével. A kicserélt kalandkártyáknak színben vagy értékben
azonosaknak kell lenniük. A felvett kártya a dobott lapok paklijába kerül.

Fényképezőgép: A játékos lemásolja a játékban a legutóbb felhasznált
akciókártyát. Végrehajtja azt az akciót annak megfelelően, mintha
azt az akciókártyát ő játszotta volna ki. A kamera nem másolhatja
le a kamerát.

Tamás

Mario

Kézben lévő lapok

Vera

Dobott
akciókártyák

A játékos
akciókártya

paklija
Táborkártya
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Felfordított kincskártyák

Ön egy minőségi árut vásárolt. Amennyiben mégis problémája lenne vele,
kérjük forduljon közvetlenül hozzánk.
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