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1 kalózhajó  
(hajótest és kartonvitorla)

40 kincsesláda kártya
(35 teli láda, 5 üres)

42 aranyérme

8 fekete érme

13 papagájkártya

1 kincses sziget 
(= a doboz alja 
két válaszfallal, 
+1 játékmező)

1 textilzsák

Az elátkozott kalózarany

Haba 304294
Izgalmas gyüjtögető játék 2-4 játékos részére 5 éves kortól.

Játékidő: kb. 20 perc

A titokzatos Fekete-szigeten négy merész kalandor egy aranyzsákra lel, melyen 
megosztoznak egymással. Ám az aranyak között furcsa fekete érmék is vannak. Mivel 
értéktelennek tűnnek a kalandorok számára, azokat óvatlanul félredobják. Nem is sejtik, 
hogy ez a kincs Black kapitány, a hét tenger legfélelmetesebb kalózának a tulajdona!     
Ő átkozta meg az érmék egy részét. Ha valaha a kincseit megpróbálják ellopni, akkor az 
átkozott érmék megidézik őt és a hajóját. A négy kalandor tehát veszélyben van, mert 
mindegyik fekete érmével, amelyet a zsákból húznak, a kalózhajó egyre közeledik...

A játék tartalma
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Az első játék előtt
Helyezzétek az üres doboz alját az asztal közepére. 
Vegyétek a két válaszfalat, és rakjátok keresztbe 
őket. A képen látható módon helyezzétek az      
elkészült keresztfalat a doboz aljába. 

Tipp: A játék végén az egymást keresztező 
válaszfalakat hagyjátok a dobozban, a játéktartozék 
könnyen elférnek a rekeszekben, a játékmező 
tetején pedig elfér a játékszabály.

Állítsátok össze a kalózhajót: a kartonvitorlát 
illesszétek a hajótest nyílásába.

Óvatosan távolítsátok el a négy vékony kartondarabot a játékmezőből, hogy a  
bedobónyílások játékra készen álljanak. A felesleges kartondarabokat dobjátok a 
szemétbe.

Legyen a legfiatalabb játékos az 
első kör kezdőjátékosa.     
Vegye a kalózhajót és az érmékkel 
teli zsákot és mindkettőt helyezze 
maga elé.

Tegyétek az összes 
érmét a 
textilzsákba és 
óvatosan rázzátok 
össze.

Keverjétek össze a kincsesláda 
kártyákat, és helyezzétek a zárt 
láda oldalukkal felfelé fordítva 
egy pakliba a kincses sziget 
mellé.

Keverjétek össze a papagáj-
kártyákat, és tegyétek a 
papagáj oldalukkal felfelé 
fordítva egy pakliba a 
kincsesláda kártyák mellé.

Előkészületek
Állítsátok össze a kincses szigetet. 
Helyezzétek a játékmezőt a sziget 
oldalával felfelé fordítva a doboz 
aljában lévő keresztfalakra. Minden 
játékos válasszon egy színes faládát.
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A játék menete
A játékosok számától függ, hány körből fog állni a játék. 
A kezdőjátékos kezdi az első kört.  
Megjegyzés: Mielőtt egy kör véget ér, minden játékos többször sorra kerülhet.

Egy lépés a következő akciókból áll:
1. Érme húzása a zsákból
2. Érmék értékelése és a zsák továbbadása

1. Érme húzása a zsákból
 Amikor sorra kerülsz, az egyik kezeddel nyúlj a zsákba, és egyszerre húzz ki annyi
érmét, amennyit csak akarsz.
Megjegyzés: Eközben természetesen nem nézhetsz bele a zsákba!

2. Érmék értékelése és a zsák továbbadása
Milyen érméket húztál a zsákból?

•  Csak aranyérméket?
Fantasztikus! Az összes érmét bedobhatod
a fa ládikád nyílásába!

•  Fekete érméket is?
Kár! Egy elátkozott kalóz aranyat találtál!
Helyezz egy fekete érmét a sziget közepén lévő
szürke mező egyikére. Ezután sajnos az összes
többi érmét vissza kell tenned a zsákba.
Fontos: Ha egynél több fekete érmét húztál, úgy
abban az esetben is csak egyet helyezz a
szigetre.
Ezután az összes többi fekete érmét tedd vissza a zsákba, az aranyérmékkel 
együtt.

Végül add át a zsákot az óramutató járásával megegyező irányban ülő következő 
játékosnak.

Megjegyzés: A kalózhajó csak a kör befejezése után halad tovább a következő 
játékoshoz.

A kör vége
A kör véget ér, ha egy játékos az utolsó fekete érmét is elhelyezte a szigeten. Dobja 
vissza az összes fekete érmét a zsákba, és emelje fel a játékmezőt. Ezután minden 
játékos számolja meg az összegyűjtött aranyait. 
A legkevesebb érmét gyűjtő játékos húzhat két papagájkártyát a pakliból. Ha több 
játékosnak ugyanolyan kevés aranyérméje van, úgy ezek a játékosok mindegyike 
húzhat két papagájkártyát. A játékosok a papagájkártyán ábrázolt érméket kapják meg.
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Kincsesláda kártyák:
Ezután a kincsesláda kártyák kiosztására kerül sor:

• a legkevesebb érmét gyűjtő játékos(ok): 1 kincsesláda kártyát kapnak jutalmul
• a második legkevesebb érmét gyűjtők: 2 kincsesláda kártyát kapnak jutalmul
• stb, stb.

Figyelem: A legtöbb érmével rendelkező játékos maximum 4 kincsesláda kártyát kaphat. 
A játékosok megnézhetik a kapott kártyákat, de ezután helyezzék lefelé fordítva maguk 
elé a játék befejezéséig.

Tipp: Amikor fiatalabb játékosok játszanak, az érméket egymásra 
rakhatják, hogy könnyen összehasonlítsák azokat a többi játékos 
érmével. Ha egy játékos egy papagájkártyát kap, akkor a kártyán 
ábrázolt mindegyik éremért vegyen ki egy érmét a zsákból, majd 
tegye az éremoszlopa tetejére. Ezután a legkevesebb zsetonnal 
rendelkező játékos kap kincsesláda kártyát, stb.

Példa: Pia 10 aranyat gyűjtött. Elizának 13 érem van 
a rekeszében. Jakob és Theo gyűjtötték a 
legkevesebb aranyat, mindegyik 8-at, így mindketten 
2-2 papagájkártyát húzhatnak. Jakob
papagájkártyáin 2 érme látható, ezekkel most
összesen 10 érméje lett. Theo papagájkártyáin 3
érme látható, így összesen 11 érméje lett.
A kincsesláda kártyákat ezért a következőképpen
osztják el: Pianak és Jakobnak 10-10 érméje van,
ezáltal a legkevesebb. Mindketten egy kincsesláda
kártyát kapnak. Theonak van a második legkevesebb
érme, ezért 2 kincsesláda kártyát kap. Eliza
rendelkezik a legtöbb érmével, így 3 kártya a jutalma.

A következő kör előkészítése
Tegyétek félre a felhasznált papagájkártyákat, már nem lesz szükségük rájuk. Az összes 
érmét tegyétek vissza a zsákba, majd keverjétek meg. Helyezzétek vissza a játékmezőt a 
keresztfalakra. A kalózhajót az óramutató járásával megegyező irányban adjátok tovább a 
következő játékosnak. Ez a játékos lesz a következő kör kezdőjátékosa.

A játék vége
A játék véget ér, amikor a hajó egyszer körbehajózta a szigetet, azaz miután minden 
játékos egyszer kezdőjátékos volt.
Most minden játékos számolja meg azokat a kincsesláda kártyáit, amelyeken arannyal teli 
kincsesláda van. Az üres kincsesláda kártyák sajnos nem számítanak. Az a játékos nyer, 
aki a legtöbb teli kincsesláda kártyát gyűjtötte. Holtverseny esetén az a játékos győz, 
akinek a legtöbb kincsesláda kártyája van (teli és üres együttvéve).
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