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Játékidő: 5–10 perc

Hallottatok már Karuba rejtelmes szigetéről? Úgy hírlik, a dzsungel mélye
értékes kincseket rejt. Ezért indul útnak három bátor kalandor, hogy meg-
keressék az arannyal és drágakövekkel teli ládákat. Segítetek nekik meg-
találni az összes kincset? Nincs sok időtök. A kalózok hajója máris feltűnt 
a látóhatáron, és ők is meg akarják szerezni az értékes kincseket! Vigyáz-
zatok, mert veszélyes tigrisek leselkednek rátok a dzsungelben, elállva 
az utatokat. Meg tudjátok szerezni a három kincses ládát, mielőtt a kalóz-
hajó elérné a szigetet?

Ebben a játékban össze kell fognotok! Ha győztök, együtt győztök. 
Ha veszítetek, akkor együtt veszítetek. Segítsetek egymásnak a játék 
közben, beszéljétek meg a lépéseiteket, adjatok egymásnak tanácsot, 
hogy hova illik egy-egy lapka! Csak együttműködve tudtok győzni a hitvány
kalózok ellen!

A doboz tartalma
28 lapka
2 játéktáblaelem
3 kalandor
1 kalózhajó
1 játékszabály

Elokészületek
Mielőtt elkezdenétek a játékot, adhattok 
nevet a kalandoroknak. Illesszétek össze 
a játéktábla elemeit, és helyezzétek az asztal 
közepére. Tegyétek a három kalandort a tenger-
partra. A partról négy ösvény indul a dzsungelbe. 
Helyezzétek a kalózhajót az első hajómezőre, vagyis arra, amelyik a legmesszebb van a ten-
gerparttól. Keverjétek meg a lapkákat, és tegyétek le azokat körbe, egyesével a tábla körül. 
Hagyjatok elég helyet a tengerpart mellett, hogy az ösvény lapkáit le tudjátok majd tenni a 
játék során.
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A játék menete
A játékosok az óramutató járásának megfelelő irányban követik egymást. A legfiatalabb 
játékos kezd. Fordítsd fel az egyik általad választott lapkát. Mit látsz rajta?

Ösvény:
Nagyszerű! Találtál egy ösvényt 
a dzsungelben. Tedd a lapkát 
az egyik ösvény végére úgy, hogy 
az ösvény folytatódjon az új 
lapkán. A lapkát bárhogy elfor-
gathatod, hogy az ösvény úgy 
folytatódjon, ahogy szeretnéd.

    A lerakott lapkák le is zárhatnak ösvényeket.
Tigris:
Jaj, ne, egy veszélyes tigris! A lapka ösvényes oldalát egy ösvény 
végéhez kell raknod. A tigris ekkor elállja az utat. Többé nem 
folytathatod ezt az ösvényt.

Kincs:
Kitűnő, felfedeztetek egy kincset! Tegyétek ezt a lapkát az ösvényes 
oldalával egy ösvény véghez, és menjetek az általatok választott 
kalandorral a kincshez.
De vigyázzatok! Csak akkor juthattok el a kincshez, ha a vízparttól 
megszakítás nélküli út vezet hozzá. És legyetek óvatosak! 
Ezt az ösvényt már nem építhetitek tovább.

Kalózhajó:
Jaj, ne! Kalózok! Haladjatok a kalózhajóval a part felé annyi mező-
nyit, amennyi hajójelet láttok a lapkán. Ezután a lapkát tegyétek 
vissza a játék dobozába, többé nem lesz rá szükség.

Ez után a következő játékoson van a sor.

A játék vége
Megnyeritek az izgalmas kincsvadászatot, ha…
• eléritek az összes kincset!
Hurrá! Az összes kincses ládához sikerült elérnetek megszakítás nélküli ösvényen? 
És mindegyik ilyen kincses lapkán áll egy kalandor? Nagyszerű! Akkor megmentettétek 
az értékes kincset a kalózoktól, és megnyertétek a játékot!
Elveszítitek az izgalmas kincsvadászatot, ha…
• eltévedtetek a dzsungelben!
Nem tudtok lerakni több lapkát? Sajnos akkor elveszítettétek a játékot. Próbáljátok újra!
• a kalózok rajtaütnek a szigeten!
Szent kókusz! A kalózhajó elérte az utolsó mezőt a parton, mielőtt elértétek volna mind-
három kincset? Akkor a kalózok nyertek, ti pedig, sajnos, veszítettetek. Legközelebb biztosan 
gyorsabbak lesztek!
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