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• 1 játéktábla egy pörgettyűvel

• 4 kalózhajó (piros, kék, zöld, sárga)

• 64 kincs 

• 1 tornádó 

• 1 kocka

Manfred Ludwig

Manfred Ludwig 1936-ban született Münchenben. 
Tanulmányait a Müncheni Egyetemen végezte, és 1964 óta 
franciát és testnevelést tanít egy regensburgi középiskolában.  

A játékok tervezéséhez való tehetségét a saját gyerekeinek 
kitalált játékok fejlesztése közben fedezte fel. Mára már 
visszavonult, és boldog nagyapja hat unokájának. Élvezi 
az utazgatást, és folytatta a játékok fejlesztését. Számára 
egy gyerekjáték akkor jó, ha számtalan különböző taktikai 
lehetőséget biztosít a győzelemhez vezető úton.   

Tartalom
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Kalandokat és kincseket keresve a kalózok átszelik az óceánt. “Kincs a láthatáron!” kiáltja a kapitány a  
látcsövébe pillanatva. És nézzétek! A kincsesláda messziről csillog a parton.  “Vitorlát feszítsd! Partra 
szállunk!” A kalózhajó a kincses sziget felé fordul. De mi történik? Egy veszélyes vihar készülődik a 
horizonton! A kincset mielőbb a fedélzetre kell hozni, és egy biztonságos kikötőt kell találni, mielőtt 
a vihar lecsap a szigetre! 

Történet
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A pörgettyű mutatóját helyezzük az iránytű közepére, és a táblát tegyük az asztalra.  

Minden játékos válasszon egy kalózhajót, és helyezze a megfelelő színű kikötőbe. 

Rakodjuk be az összes kincset a hajó rakterébe (a doboz aljába).

Helyezzük a tornádót és a kockát egy mindenki számára könnyen elérhető helyre. 

A játék célja, hogy elsőként szállítsunk le 9 kincset a saját kikötőnkbe.
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Előkészületek
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A játékot az óramutató járásval megegyező irányba játszuk. A tornádót a legutoljára hajón járt játékos 
felhelyezheti a térkép bármelyik szigetére, és elkezdheti a játékot a kocka eldobásával. 

Számot mutat a kocka?

Mozoghatsz a hajóddal a kocka által mutatott lépésnyit a piros nyilak által mutatott irányba. Minden szi-
get 1 lépésnek számít. Egy sziget mellett egyszerre maximum két hajó várakozhat.  Ha a hajód olyan szi-
get mentén állna meg, ahol már várakozik két kalózhajó, akkor mozogj a hajóddal a következő szigetre.

Kincsek berakodása
Amennyiben egy olyan szigeten áltál meg, ahol egy zárt kincsesláda van,  
akkor berakodhatsz a kincsesládán látható számú kincset a rakteredbe. 
Amennyiben úgy döntesz, akkor kevesebb, vagy akár 0 kincset is berakod-
hatsz, hogy elkerüld a hajó túlterhelését.

Ha egy olyan szigetre érkezel, amelyen nyitott kincsesládát találsz, akkor 
nem tudsz ellenállni a mohóságodnak, és minden kincset (pontosan 2 kin-
cset) kell berakodnod a  hajódba - akkor is, ha azzal felborítod. 

Amenniyben a tornádó szigetére érkezel, akkor a már csendesedő tornádó 
nem zavar: nincs hatása az érkező hajókra. 

Mikor borul fel egy hajó? 
Nincs olyan kalózhajó, amely több mint 7 kincset tudna szállítani. Ha a hajódra több mint 7 kincset 
rakodtál be, akkor felborul. Vissza kell pakolnod a dobozba annyi kincset, hogy pontosan 3 kincs ma-
radjon a hajódon. A következő körödben haladhatsz tovább.

A játék menete
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Kalózkodás
Amennyiben a körödet egy másik kalózhajó mellett fejezted be, akkor nem lehet berakodni a kincset. 
Helyette választhatsz: nem történik semmi, vagy megpróbálhatod kifosztani a másik kalózhajót. Ha 
megpróbálod kifosztani a másik kalózhajót, akkor pörgesd meg az iránytű mutatóját, és nézd meg 
mutat-e rubint az iránytű szélén (a tornádó akcióját nem kell figyelembe venni):

Az iránytű rubinra mutat?
A kalózkodásod sikeres volt, és átrakodhatsz akár 
2 kincset az ellenfél hajójáról a saját hajódra.
 

Az iránytű rubin nélküli helyen állt meg?
A megtámadott kalózhajó sikeresen 
kivédte a támadásod, ezért minden 
kincset megtarthat.

A kalózkodásod után a köröd végetér.  A következő játékos jön, és dobhat a kockával. 

Rövidítés keresése
Amennyiben a rövidített úton akarsz haladni a kék nyilak mentén, akkor minden lépés 1 kincsbe fog 
kerülni. A befizetett kincseket helyezd vissza a raktérbe (doboz aljába). 

Kipakolás a kikötőben
Amennyiben a kikötőd felé vetted az utad a feltöltött hajóddal, akkor a kikötő rakpartja 1 helynek 
számít. A kockán megmaradt lépések nem számítanak. Ha szerencsésen megérkeztél a kikötőbe, ak-
kor a hajódról kipakolt kincseket helyezd magad elé. Ezzel a köröd véget is ért.  A következő körödben 
újra kifuthatsz a tengerre, hogy további kincseket zsákmányolj.
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A kocka tornádót mutat?

1. A hajóddal lépj pontosan egyet előre, és a szigettől függően kincseket rakodhatsz be, vagy kalóz-
kodhatsz. 

2. Lépj a tornádóval 1 és 4 lépés között a fehér nyilak mentén. Ha a tornádó egy olyan szigetre érke-
zik, ahol egy vagy két hajó  várakozik, pörgesd meg az iránytű mutatóját, és hajtsd végre a  tornádó 
akcióját minden hajón. 

A tornádó akciói

* A mozgatott hajók a mozgatás alatt nem kalózkodhatnak, és kincset sem rakodhatnak be.

Miután végrehajtottad a tornádó akcióját, a köröd végetér. A soron következő játékos jön, magához 

véve a kockát, és guríthat egyet. 

A játéknak azonnal vége, ha valamelyik játékos 9 kincset begyűjtött maga elé. 
A 9 (vagy annál több) kincset begyűjtő játékos győz.

Ha kisebbekkel játszotok, akkor játszhattok a tornádó nélkül. Ha tornádót dob-
tok, akkor a hajó 1 lépést haladhat előre, és helyzettől függően berakodhat, 
vagy kalózkodhat. Ha a győzelemhez kevesebb kincs megszerzését határozzátok 
meg, akkor a játékidő is rövidebb lesz.

Fiatalabbaknak

Mozgass minden érintett ha-
jót és a tornádót 2 lépést a 
fehér nyilak mentén. A töb-
bi hajó által elfoglalt helyek 
nem számítanak.*

Ha lehetséges, pakolj át egy  
kincset minden érintett hajóról 
magad elé.

Ha lehetséges, pakolj ki 
maximum 2 kincset min-
den érintett hajóból. és 
tedd vissza a raktérbe.

A játék vége
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