IRÁNYVÁLTÁS
Ha egy játékos a bábuját egy olyan lelőhely felé irányítja, ahol már
állnak, akkor irányt kell váltani. Magyarán addig, amíg egy lelőhely
egy másik játékos által foglalt, addig nem használhatja más játékos.

LELŐHELY KÁRTYÁK

Irányváltás foglalt

Minden lelőhely-kártya egy megfelelő játékmezőhöz tartozik, és
különböző értékek szerepelnek rajta. Ha egy adott lelőhely-kártyát
elfoglaltak (teljesítettek) a játékosok, akkor új kártyát veszünk elő a
pakliból. Erre a következő módon van lehetőség:

terület előtt.

Tekercs

1. A lelőhely-kártyán 3 jelölőzseton található.
2. Egy kincsvadász játékos a külső mezőn eléri a különleges mezőt a
tekerccsel. Ekkor levehet egy szabadon választott (játékban lévő)
lelőhely-kártyát, mindegy, hogy azon vannak-e jelölőzsetonok, vagy sem.
3. Ha egy játékosnak elfogyott a jelölőzsetonja (felhasználta), akkor
elvehet egy szabadon választott lelőhely-kártyát, és berakhat helyette egy
másikat.
A jelölőzsetonok visszamennek a játékosokhoz ezekben az esetekben.
Ha egy új kártya kerül játékba, és egy játékos éppen azon a
lelőhely-mezőn áll, akkor újra el kell indulnia és nem vehet fel kincset.

Családi játék 2-4 játékos részére
Tartozékok

A JÁTÉK VÉGE

1 játéktábla

Ha valamely játékos a külső pályán eléri a célt, az lesz a győztes,
és az inkák kincsének birtokosa.

20 Jelölő korong , minden színből 5 db

12 Lelőhely kártya
4 nagy bábú( felfedező)
4 kis bábú( kém)

JÓ JÁTÉKOT!
drcsaba

1 dobókocka

8 éves kortól
Szerző: Tom Espen
Fordította:Pintér Eszter, drcsaba
Összeállította:drcsaba

A legendás inkák kincse vonzza a kincsvadászokat.
Izgalmas kincsvadászat dél-amerikai területen.

Az 5 felfordított lelőhelykártya mutatja a játékosok cél állomásait,

Az út során különböző kincslelőhelyeken kincsekre vadászhatunk.

amit minél előbb el kell érniük. Hogy ki, melyik irányba halad,

Egy labirintuson keresztül vezet az út a nagy zsákmányhoz.

az szabadon választott. A kezdő játékos dob, és elindul valamerre
(lelőhely felé) a kocka értékének megfelelően.
Ha elérte a játékos a lelőhelyet (a maradék kockapontok értéktelenné
válnak), akkor rárakja a jelző korongját a legfelső pontértékre.

Elsőként beérni a cél mezőbe a kincsvadász bábuval.

Magyarán nem kell pontos kockaértéket dobni, nem kell

Előtte azonban a kincsvadászok kiküldik a felderítőket

pont annyit dobni, hogy rálépj.

a titkos kézjelekkel jelölt utakra,hogy összegyűjtsék a különböző

Ezután annyit lép a kincsvadásszal, amennyi a jelölőzseton alatt van.

lelőhelyeken az inkák kincseit. (maszkokat, aranytárgyakat stb..)
Aki először éri el az adott lelőhelyet, az megkapja a legmagasabb
pontszámot, amit a kincsvadász lelép. Ez közelebb viszi őket a nagy zsákmányhoz.
A lelőhelykártyán a következő látható: 8/6/4.
Aki először éri el ezt a mezőt a felderítő bábuval, az leteheti a zsetonját a
8-ra, és ezzel egyidejűleg lép a kincsvadásszal 8-at a külső játékmezőn.
A következő játékos aki oda ér 6 pontot kap, a harmadik 4-et.
Újra megpróbálja a játékos a következő lelőhelyet elérni.
Mindenki első szeretne lenni. Csak akkor szabad másodszor is
meglátogatni egy lelőhelyet, ha már más játékos is volt ott.
Minden játékos kap egy kincsvadászt ( nagy bábu ), és egy felderítőt (kis bábu),
és 5 jelölőzsetont ugyanazon színben. A kincsvadászt a startmezőre állítjuk,
és ő a külső mezőn (kincspálya) fog haladni. A felderítő egy szabadon választott belső
mezőn kezdi az utat, de ez nem lehet lelőhely, vagy kéz jelet ábrázoló mező.
(Ez a labirintus pálya) A jelző korongokat minden játékos leteszi maga elé az asztalra.
A 12 lelőhely kártyát összekeverjük, és a mező mellé helyezzük.
Ha már minden játékos elhelyezkedett, felfordítjuk a felső 5-öt a lelőhely kártyák közül,
amelyek ezután mindenki számára nyilvánosak, láthatók.

