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3-8 játékos részére 10 éves kortól,  
            játékidő: 30 perc 

 
izgalmas kalózjáték Alain Orbantól 
kiadja a Repos Production ”sombrerós 
belgái”  
www.rprod.com 

 
 
 
A TÖRTÉNET HÁTTERE 

 
A Santy Anno egyik hírhedt kalóza vagy, a rettegett 
három árbócos miatt veszélyes vizekké vált Karib 
tengeren. A múlt éjszakai dorbézolás, és a sok rum miatt 
egy kis emlékezetkiesésed van, nem tudod, merre van a 
hajód, sőt azt sem, hogy ki a kapitányod! 
Hogy megoldjátok ezt az amúgy a kalózok életében 
szokásos problémát, a kalózcsapat új hagyományt vezet 
be: a fedélzetre érő első három fő lesz a kapitány és a két 
elsőtiszt. Aki túl későn érkezik, azt lefokozzátok 
hajósinassá és az út hátralevő részét padlósikálással tölti! 
Elég gyors és ügyes vagy, hogy elkerüld a kefe és vödör 
társaságát a kard és pisztoly helyett? 
 

 
 
1 - A JÁTÉK CÉLJA 
Kerüld el a lefokozást és szerezz minél több dukátot. A játék 
végén (5 kör) az lesz a kapitány, akinél a legtöbb pénz van. A 
következő kettő lesz a két elsőtiszt. A többiek veszítenek, tehát 
ők fizetik a következő kört… mi több, ők szedik le az asztalt és 
mosogathatják a poharakat! 
3 vagy 4 játékos esetén csak egy győztes van: a kapitány. 
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2 - TARTALOM 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
▪ 58 kártya (37 alap és 15 haladó beszállókártya, 6 esemény kártya) 
 
 
 
 
▪ Érmék, vagyis dukátok (értékük 1-től 5-ig)  
 

 
 
▪ Szabályok  
 

 
 
▪ 8 hajó  

 
 
 

 
 

▪ 1 kikötő tábla  
 
 
 
 

▪ 8 kalózkártya  
  

8 fedélzeti lejáró korong és 8 kalóz keret 
 
 
 
3 - ELŐKÉSZÜLETEK 
- rakjatok 8 széket az asztal köré és üljetek le 
- a 8 hajó véletlenszerűen kerüljön a székek elé (a számaik ne legyenek sorrendben) 
 Akkor is 8 hajó legyen az asztalon, ha kevesebben vagytok! 
- rakjátok a kikötőt az asztal közepére 
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- minden játékos választ egy kalózt, egy hozzá tartozó fedélzeti lejárót, majd a kalózát a hajótól 
balra teszi. A 8 keret és a maradék lapok, fedélzeti lejárók visszakerülnek a dobozba. 
- válogassátok szét a dukátokat értékük szerint 
- a 15 csillagos beszállókártyát (haladó szint) és a 6 esemény kártyát (hátoldalán távcső) is 
tegyétek vissza a dobozba, nem tartoznak az alapjátékhoz 
A maradék kártyákat keverjétek össze és a paklit lefordítva tegyétek a kikötő mellé. 
A legtapasztaltabb játékos lesz a fedélzetmester. Ő fogja felfordítani a kártyákat és ő ellenőrzi 
a kalózok lépéseit. 
 
 
A JÁTÉK 
5 körből áll. Minden kör elején meghatározott számú beszállókártyát kell felfordítani. A kalózok 
egyidőben játszanak és meg kell próbálniuk minél előbb leülni a kiszemelt hajójukhoz, amit a 
beszállókártyák határoznak meg. 
Az első 5 játékos, aki leül a hajójához (ami nem feltétlenül a Santy Anno), kap majd dukátot: az 
első 5-öt, a második 4-et, stb. Tehát nemcsak a hajódat kell megtalálnod, de az elsők között kell 
lenned! 
 
1 - A HAJÓK BEMUTATÁSA 
Minden hajó más, de vannak egyező részeik. Fontos, hogy alaposan nézd meg őket, hiszen a 
beszállókártyák ezekre a részekre és jellemzőikre vonatkonak. 
Minden hajó 4 része alapján azonosítható és különíthető el a többiektől:  
 
 
▪ Árbóckosár 
 
▪ Vitorla 
 
▪ Hajótörzs 
 
▪ Névtábla 
 
Minden rész négy különböző színben fordul elő (sárga, vörös, kék vagy zöld). Minden hajónak 4 
különböző színű része van, a négyből egyik sem egyezik a másikkal. Azt is fontos megfigyelni, 
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hogy csak két rész lehet azonos színű a 8 hajóból. Például, csak két hajónak van vörös vitorlája, 
csak kettőnek van vörös árbóckosara, stb. 
A hajók mindegyikének más a neve és 1-től 8-ig számozottak. 
Végül, a négy sarok egyikében látható Coco, szeretett papagájunk. 
 
2 - KÖR 
A körök négy fázisból állnak. 
 
1. FÁZIS: „INDULÁS”, BESZÁLLÓKÁRTYÁK FELFORDÍTÁSA 
A játékosok a székük mögé állnak és kezükben tartják a fedélzeti lejárójukat. 
A fedélzetmester (még lefordítva) lerakja a beszállókártyákat a kikötő alatt, az első körben 5 
kártyát. A kártyákon levő utasításokat a kikötőn látható nyíl sorrendjében kell alkalmazni. A 
többi játékos gondolkodását megelőzendő, a kártyák a felfordítása az alkalmazás fordított 
sorrendjében történik, az utolsótól az elsőig. Amikor már mindet felfordította, ”Indulás!”-t kiált, 
ezzel kezdetét veszi a 2. fázis. 
 
2. FÁZIS: TALÁLD MEG A HAJÓDAT 
A játékosok a beszállókártyákat végignézve, elindulnak fejben (!) kalózaikkal, hajóról hajóra a 
végső célpont felé, amit a beszállókártyák sora határoz meg. A kártyákat egyesével kell 
alkalmaznod, a kikötőn levő nyíl szerinti sorrendben. Fontos, hogy a beszállókártyán látható 
mozgás mindig arra a hajóra érvényes, ahol a kalózod éppen van (ez nem feltétlenül a kezdő 
hajód). A hajók mindig ugyanazon a helyen maradnak és a kalózoknak sem lehet mozogniuk ebben 
a fázisban! 
Ahogy egy játékos azt gondolja, hogy megvan a végállomás (a célhajója), körbefutja az asztalt és 
leül a kiszemelt hajó elé, majd ahogy leült, a kezében levő fedélzeti lejáróját lefordítva a 
kikötőbe teszi. Ha már van a kikötőben fedélzeti lejáró, úgy annak a tetejére teszi. Ha egy 
játékos izgalmában előbb teszi le a fedélzeti lejárót, minthogy leülne, vissza kell vennie, és majd 
ha leült végre, akkor teheti a paklira. 
Kettő vagy akár több játékos is ülhet ugyanarra a székre, a második az első ölébe ül, a harmadik 
a másodikéba… Hmm, a játék előtt érdemes meggyőződni a székek strapabírásáról… és ha 
kétségeitek vannak, akkor jobb, ha a második játékos csak az első háta mögé áll, és ráteszi a 
vállára a kezét, jelezve, hogy ő is megérkezett. 
A játékos megválaszthatja az asztal körbefutásának irányát. 
Ha egy kivételével már mindenki megérkezett, megkezdődik a visszaszámlálás 5-től 0-ig. A 2. 
fázis végetér ennél a 0-nál. Ha az utolsó játékos még mindig nem találta meg a helyét, akkor az ő 
fedélzeti lejárója a kikötő bal oldalára kerül. Ő biztos hogy nem fog kapni pénzt ebben a körben, 
de egy szabadon maradt székre azért leülhet. 
 
 
3.FÁZIS: A BESZÁLLÓKÁRTYÁK ELLENŐRZÉSE 
Most, hogy mindenki ül, nézzétek meg, hogy a kalózok jó 
hajót választottak-e. Ezt figyelmesen kell végigcsinálni, 
lehetőleg hibázás nélkül. Hagyd a fedélzetmestert 
irányítani. 
Az első játékok alkalmával érdemes kalózról kalózra 
egyesével végigmenni a folyamaton. Hagyd a 
fedélzetmestert, hogy ő pakolja a lapokat. Így fogod 
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megérteni a folyamatot. Hogy jelezzük, ha egy kalóz útját végigkísértük, rakjuk a lapját a 
célhajótól jobbra. 
Ahogy megismeritek a játékot és a szereplők megértik a mozgást, a kártyával meghatározott 
mozgást egyszerre is végre lehet hajtani minden kalózon. 
A fedélzetmester fogja az első kártyát és végigkíséri a mozgást. A hibákat elkerülendő, a színek 
és betűk sorrendje a kikötőtáblán látszik. Ahogy egy kalóz mozog, a hajó jobb oldalára kerül. Ha 
a kalóznak nem kell mozognia, vagyis elmozdulnia az aktuális hajóról, akkor is a jobb oldalra kerül. 
Amint egy mozgást minden kalózra érvényesített a fedélzetmester, a beszállókártya a 
dobópakliba kerül, a kalózok pedig vissza a hajók bal oldalára. A következő lépés ugyanígy zajlik. 
Az egészet a fedélzetmester vezeti. 
Figyelj a mozgásoknál, mert a kalózok keresztezhetik egymás útját. Ne felejtsd el minden 
mozgás után visszarakni a kalózt a hajó jobb oldalára, így könnyen azonosítható, hogy hol tart a 
mozgásban. 
 
 
4. FÁZIS: ZSÁKMÁNYOSZTÁS 
A fedélzetmester fogja a fedélzeti lejárós kupacot 
és megfordítja, hogy lássa, ki érkezett meg először. 
Ha ő jó helyen áll, vagyis megfelelő széken ül, a 
fedélzetmester a kikötő jobb oldalára teszi a 
lejáróját. Ha nem a megfelelő célhajóhoz ült, akkor 
a fedélzeti lejárója a kikötő bal oldalára kerül. A 
fedélzetmester ellenőriz mindenkit. Az eltévedt 
kalózok érkezési sorrendben kerülnek a bal oldalra. 
Ezután a fedélzetmester kiosztja a jó helyen 
ülőknek a nekik járó pénzt. 5 dukát jár az első 
fedélzeti lejáróra, 4 a másodikra, így tovább, az 5. 
egy dukátot kap. Ha kevesebb kalóz találta meg a 
célhajót, a maradék dukátok visszakerülnek a 
dobozba. 
Végül, minden kalóz visszaveszi a fedélzeti lejáróját 
a rajta levő dukáttal együtt.  
A játékosok elrejtik egymás elől a zsákmányukat, 
biztonságos és titkos helyre.. mondjuk a zsebükbe. 
 
 
3 - VÉGE A KÖRNEK, JÖHET A KÖVETKEZŐ 
Mindenki feláll, a szék mögé ahol éppen a kalóza 
tartózkodik – ha még nem tette meg – és a használt beszállókártyák kikerülnek a játékból. 
Kezdődhet az új kör! 
A fedélzetmester körönként egy beszállókártyával többet húz: 6-ot a másodikban, 7-et a 
harmadikban, stb… 
Különleges szabály az utolsó két körre (8 és 9 kártya): a játékosoknak egyszer körbe kell futniuk 
az asztalt, mielőtt leülnek. Ezért a fedélzeti lejárót a kezdő hajó mellett kell hagyni és akkor 
lehet fölvenni, ha megvolt az egy kör. A körbefutási irányt még ilyenkor is megváltoztathatja, ha 
akarja. 
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4 - A JÁTÉK VÉGE 
A játék végetér az 5. zsákmányosztáskor. A legtöbb dukátot birtokló lesz a kapitány és a 
győztes. A második és harmadik helyezettek lesznek az elsőtisztek. A többiek vesztettek és 
fizetik a következő kört… miután leszedték az asztalt és a poharakat. 
Ne felejtsd el visszaadni a zsebedből a dukátokat! 
Egyenlőség esetén az győz, akinek több 5 dukátosa van, ha még így is egyenlő, akkor 4, stb… 
Abban a nagyon ritka esetben, amikor teljesen egyforma érméket szereztetek, akkor döntsétek 
el szkanderrel ki a jobb. 
 
BESZÁLLÓKÁRTYÁK 
4 fajta beszállókártya van az alapjátékban: rész, szín, név, szám. Ezek határozzák meg a kalózok 
mozgását. Emlékeztető: a hajók nem mozognak, a beszállókártya pedig mindig arra a hajóra 
vonatkozik, ahol a kalóz éppen tart (akár már el is mozdulhatott a kezdő hajójáról). 
 
 

 
1 - RÉSZ KÁRTYÁK 
 

A rész kártya (árbóckosár, vitorla, hajótörzs és névtábla) azt mutatja, hogy a kalózodnak olyan 
hajóra kell átszállnia, ahol az ábrázolt rész ugyanolyan színű, mint a jelenlegi hajódon. 
 
Pl: ”Az Agy”-nak, aki a vörös hajótörzsű ”Sahara”-n van át 
kell mennie az ugyancsak vörös hajótörzsű ”Viper”-re. Ha 
van másik kalóz a célhajón, egyszerűen csak helyet 
cseréltek. 
Két fajta rész kártya van: fehér és valamilyen színű, 
áthúzva. 
A fehér kártyák szabad színválasztást engednek a 
mozgást illetően. 
Az áthúzott kártyák csak azt a színt tiltják, ami át van 
húzva. 
 
Tehát: minden kalóz, kivéve a sárga hajótörzsön tartózkodót, átviszi kalózát a jelenlegi 
hajótörzs színével megegyező hajótörzsű másik hajóra. 
Hogy egyszerűbb legyen a 3. fázis ellenőrző körútja, a kikötőn látható színsorrendben 
végezzétek az ellenőrzést. 
 
 
2 - SZÍN KÁRTYÁK 
 
A szín kártyákon nem látható semmilyen rész, csak egy 
festékesvödör. Ellenőrizned kell, hogy a jelenlegi hajódnak 
melyik része egyezik színben a kártyával, majd a kalózt az 
ugyanolyan színű és részű másik hajóra költözteted. 
Pl: sárga kártya van soron. ”El Bego” épp a ”Paradise”-on 
van, ennek a hajónak a vitorlája sárga, tehát keresnie kell 
egy másik sárga vitorlájú hajót, az pedig csak a ”Royal” lehet. 
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Hogy könnyebb legyen az ellenőrzés a 3. fázisban, a mozgásokat felülről lefelé (árbóckosár, 
vitorla, hajótörzs és névtábla) végezzétek. 
 

 
 
3 - NÉV KÁRTYÁK 
 

A név kártyák a jelenlegi hajóddal megegyező kezdőbetűs 
hajóra irányítanak. 
Két fajta név kártya van: az áthúzottak és a négybetűsek. 
A négybetűsek szabad mozgást engednek. 
Az áthúzott betűs kártya csak azt a betűt tiltja, ami át 
van húzva. 
Pl: egy áthúzott P betű van soron. ”Szépség” a ”Profundis”-
on van, ő nem mozdul. ”Edward”, aki a ”Royal”-on lebzsel, 
átköltözik a ”Revenge”-re. 
A könnyebb ellenőrzés kedvéért, kövessétek a kikötőn 
látható betűsorrendet a 3. fázisban. 
 
 
4 - SZÁM KÁRTYÁK 
 
A megoldáshoz a kártyán látható szám egyikét hozzá kell 
adnod a jelenlegi hajód számához. A két számból úgy kell 
választanod, hogy az eredmény 1 és 8 közé essen. 
Pl: a +3/-5 kártya következik. Az 1, 2, 3, 4 és 5-ös hajón 
levő kalózok hármat adnak a hajójuk számához, a 6, 7 és 
8-as hajón levők kivonnak ötöt. 
 
 
 
HALADÓ JÁTÉK 
Ha belejöttetek az alapjátékba, ideje kicsit bonyolítani! Véletlenszerűen 
vegyél ki 10 alap kártyát a pakliból és cseréld ki 10 haladó kártyával. 
 

 
1 - KORMÁNYKERÉK KÁRTYÁK 
A kormánykerék kártyák meghatározzák kalózod mozgási irányát és azt is, hogy 
hány hajóval kell arrébb mennie. A kártyák 1-től 4-ig számozottak, mindkét 
irányban. 

Ellenőrzéskor, a 3. fázisban, a fedélzetmester megkér mindenkit, hogy az előtte levő kalózt 
nyalábolja fel és az őáltala diktált iramban lépegessen vele. 

 
2 - DUPLA KÁRTYÁK 
A dupla kártyákon két rész is látható. Hogy megtaláld a célhajódat, nézd meg a 
jelenlegi hajód e két részének színét, majd keresd meg azt a hajót, ahol a 
részek színeit pont felcserélheted. 
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Pl: az árbóckosár/hajótörzs kártya esetén ha a ”Paradise”-on 
vagy éppen, ennek a hajónak vörös az árbóckosara és kék a 
hajótörzse. Tehát a célhajód kék árbóckosarú és vörös 
hajótörzsű lesz, vagyis a ”Viper”. 
 

 
 
3 - COCO KÁRTYÁK 
A Coco kártya olyan hajóra tereli a kalózodat, ahol a papagáj ugyanabban a 
sarokban van, mint a jelenlegi hajódon. 
Ismét, az ellenőrzés könnyítése érdekében, érdemes a kikötőn látható sorrendet követni a 3. 
fázisban. 
 
 
 
 
ESEMÉNY KÁRTYÁK 
 
Az esemény kártyáknak távcső van a hátlapján. 6 kártya van, 4 különböző eseménnyel. Csak akkor 
keverjétek bele a játékba, ha az alap és a haladó már nagyon megy. Az események fűszerezik 
csak igazán meg a kalózok életét! 
Az eseménykártyák megkeverve és lefordítva kerülnek a beszállókártyák mellé. Amikor a 
fedélzetmester lerakja a beszállókártyákat, az elsőt lefordítva hagyja, majd az eseménykártyát 
– úgyszintén lefordítva – a 3. és 4. kártya közé rakja. 
 
 
 
 
A fedélzetmester egyszerre fogja mindkét kártyát (az elsőt és az eseményt) megfordítani, majd 
elkiáltja magát, hogy ”Indulás!” 
A többi kör úgy folyik, mint azelőtt, kivéve az eseményt, ami a 3. és 4. mozgás között 
jelentkezik. 
 
1 - FORGÓSZÉL 

 
A forgószél még jobban összekavarja szegény hajókereső kalózainkat. A 
forgószél előtti és utáni beszállókártyák felcserélődnek. Tehát a kalózoknak 
először a 4., majd a 3. beszállókártya utasításait kell követni. 
 

 
2 - TENGERIBETEGSÉG 
Hát, valami nem stimmelt a vacsorában vagy a rumban ma este, sajnos elég 
rosszul vagy.  
Az esemény minden utána következő beszállókártyára hatással van. A kalóz 
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kénytelen átmenni a következő hajóra a kártyán jelzett irányba még akkor is, ha nem mozgott 
volna. Valójában ez is egyfajta Kormánykerék kártya, csak egyes értékkel. Megjegyzés: egy-egy 
kártya van, mindkét irányban. 
 
3 - BERMUDA HÁROMSZÖG 

 
Még a legcsendesebb kikötőben is érezteti hatását a Bermuda háromszög. Az 
eseménykártyát követő beszállókártyák fordított sorrendben érvényesek, tehát 
1., 2. és 3., majd az utolsó, az azelőtti és így tovább. 
 

 
 
4 - RUM, VAGYIS A VÉGSŐ KIHÍVÁS 

”A jó kalóz még hátrafelé is megtalálja a hajóját” mondta Fekete Szakáll mielőtt 
beleesett a tengerbe és megfulladt. 
A 2. fázisban hátrafelé futva kell elérni a székedet. Mint végső kihívás, egyszer 
körbe kell futnod hátrafele az asztalt, mielőtt leülnél (ahogy azt a 4. és 5. körben 
amúgy is megteszed). 

 
 
 
ASZTAL KÖRÜL FUTKÁROZÁS NÉLKÜLI JÁTÉK 
Ha nincs elég hely az asztal körül, felállás nélkül is játszhattok. 
Minden játékos megkapja kalózának a keretét is, amit majd a kezében tart. 
A játékszabályok ugyanazok, de az asztal körül futkározás helyett rakd a 
kiszemelt célhajó alá a keretet, majd ezután tedd a fedélzeti lejárót a kikötőbe. 
Ha mindenki lerakta a keretét és fedélzeti lejáróját, a kör folytatódik a 3. és 4. fázissal. Ha a 
keret pont azon a hajón van, ahol a kalóz, akkor megtaláltad a jó hajót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fordította: szoffi 
csokazsofi@yahoo.com 


