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Egy furfangos lapkalehelyezős játék a csodálatos szigetvilágban, 2-5 játékos részére, 8 éves kortól.

A Déltenger – kristálytiszta víz veszi körül a számtalan szigetet, amelyeket pallók hálózata köt össze.
Itt sürög-forog a sok szigetlakó, hogy összegyűjtse a természet ajándékait. Halat fognak a tengerből,

banánt szüretelnek a szigeteken, és a kagylógyűjtők is bemutatják zsákmányukat. Időről-időre
kereskedőhajók látogatják meg a szigeteket, meghatározott árukat keresve. Ezekért gazdagon

megjutalmazzák a szigetlakókat.

Szigetrész

Lapokon található szimbólumok:

Kezdőlap hátoldala

Többi lap hátoldala

Tenger-rész

Kereszteződés

Piac

Palló szakasz

AAA   JJJÁÁÁTTTÉÉÉKKK   CCCÉÉÉLLLJJJAAA
Minden körben egy területkártyát teszünk le. Palló összeköttetések, szigetek, tengeröblök és piacok keletkeznek,
amelyekre lehelyezhetjük szigetlakóinkat, hogy árukhoz juthassunk. A játékos minden köre végén egy hajót elláthat
áruval, hogy pontokat szerezzen. Ha az összes területkártya lehelyezésre került, vagy elfogytak a hajólapkák, a
játéknak vége. Összeszámoljuk a hajókon lévő pontokat, és aki a legtöbbet gyűjtötte, az lesz a Déltenger Királya.

AAA   JJJÁÁÁTTTÉÉÉKKK   EEELLLŐKKKÉÉÉSSSZZZÍÍÍTTTÉÉÉSSSEEE
•  A kezdő területkártyát képpel felfelé az asztal közepére helyezzük. A többit lefordítjuk, megke-

verjük, több oszlopba halmozzuk, és úgy helyezzük el az asztalon, hogy minden játékos könnyen
hozzáférjen.

•  A hajólapkákat is összekeverjük, és lefordítva két oszlopot képzünk belőle. Ezután 4-et felfor-
dítunk és mindenki számára könnyen elérhetően elhelyezzük.

• Minden játékos megkapja a 4 szigetlakót, a választott színben, és leteszi maga elé.
• A legfiatalabb játékos eldönti, hogy ki legyen a kezdőjátékos.

•  20 szigetlakó fából (mind az 5 színből 4 db)
Minden szigetlakóból lehet banánszedő,
kagylógyűjtő, halász vagy kereskedő. 

•  60 db áru fából (mindegyikből 10 kicsi és 10 nagy)
Minden kicsi áru egyet, minden nagy áru hármat ér.

• 1 Játékszabály

AAA   JJJÁÁÁTTTÉÉÉKKK   EEELLLEEEMMMEEEIII

•  73 Területlap  
(közöttük 1 kezdőlap, másféle hát-
oldallal): A kártyák a következőket
ábrázolják: Pallók kagylóval, szigetek
banánnal, tenger-részek hallal, és piacok.

•  24 HHHaaajjjólapka
Megmutatják, mely árukat kell
berakodni, hogy a hajókat és a rajta lévő
pontokat megkaphassuk. 

A kezdőp
eleje

Pontok

Szükséges áruk Hajólapkák
hátoldala

Hal kicsi, nagyBanán kicsi, nagy          Kagyló kicsi, nagy

• 19 halászhajó lapka

HalKagyló HalászhajóBanán
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Kék szigetlakó
nem lehet
kagylógyűjtő,
mert a palló már 
foglalt. Vagy
kereskedő lehet a piacra téve, vagy halás a
tengerrészen.  

Kék szigetlakó
nem lehet
banánszedő.
mert a sziget
már foglalt
Kagylógyűjtő lehet a pallóra téve, vagy halász 
 valamelyik tenger-részen.

A JÁTÉK  MENETE
Az aktív játékos a következő akciókat hajtja végre, a meghatározott sorrendben:

1. Húz egy új területkártyát, és a már lent lévőkhöz illeszti. 
2a. Letehet egy szigetlakót a készletéből, a most lehelyezett kártyára,        VAGY                                             
2b. felvehet egy szigetlakót a játéktérről, és visszateheti a készletébe.

(Egyik lépés sem kötelező.)
3.  Ha a letett kártyával befejezett pallókat, szigeteket, tengeröblöket vagy piacokat, azokat értékelni  kell,

és megkapja az adott árukat érte.
4. Berakodhat a négy látható hajó közül egyre árut, hogy megkapja a hajólapkát és ezzel a pontokat.

           Ezután a következő játékos kerül sorra.

 1. Területkártya lehelyezése

Első akcióként mindenképp húzunk és elhelyezünk egy új területkártyát. (A húzott kártyát meg kell mutatni játé-
kostársainknak, hogy ők is láthassák – ha kedvük úgy tartja, tanácsokat is adhatnak arra, hogyan tegyük le.) Amikor
elhelyezzük, az alábbiakat kell figyelembe vennünk:
•Az új (a példában piros kerettel jelölt) lap legalább egy oldalának a már lerakott lapokhoz kell illeszkednie. Nem
elég, ha csak a sarka érintkezik egy (vagy több), már letett lap sarkával!
•Minden palló-, sziget-, és tenger-részletnek folytatódnia kell.

A palló és a tenger is folyta-
tódik a másik kártyán.

A sziget folytatódik a
másik kártyán.

Az egyik
oldalon a
sziget, a
másikon a
tenger
folytatódik a
másik kár-
tyákon.

A területkártyát így nem
tehetjük le. Ez egy hi-
bás elhelyezés!.

vagy vagy vagy

Halász

egy tenger-
részre

ide
vagy
ide

Ritkán előfordulhat, hogy egy felhúzott területkártyát nem
lehet a lent lévőkhöz illeszteni. Ilyenkor ezt a lapot ki kell 
venni a játékból, és a játékosnak új kártyát kell húznia.

 2a. Szigetlakó lerakása 

Miután elhelyeztük a lapot, feltehetünk rá egy szigetlakót. Ehhez az alábbiakat kell figyelembe vennünk:
• Soha nem tehetünk le egynél több szigetlakót.
• Csak a saját készletünkből tehetünk le szigetlakót.
• Csak az éppen elhelyezett területkártyára rakhatunk.
• El kell döntenünk, hogy a területkártya melyik részére tesszük a szigetlakót, úgy, mint:

•  Az új szigetlakót nem tehetjük olyan, az éppen letett kártyával kiegészített pallóra, szigetre, tenger-részre, amin
már áll másik szigetlakó – még akkor se, ha az a sajátunk. Az sem számít, hogy milyen messze áll a másik
szigetlakó. Ezt a következő két példával mutatjuk be:

Kagylógyűjtő

egy palló
szakaszra

Banánszedő

egy
szigetrészre

Kereskedő

egy
piacra

Ha elfogynak a szigetlakóink, már csak területkártyát tudunk elhelyezni. De semmi ok az ijedtségre:
sok lehetőségünk van szigetlakóink visszaszerzésére.

Ezek a szabályok megegyeznek a Carcassonne alapjáték-
kal. Tapasztalt játékosok a 4. oldaltól olvassanak tovább.
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 3. Kész pallók, szigetek, tengeröblök és piacok értékelése

Az értékelésnél a játékosok nem pontokat kapnak, hanem árukat. Minden terület egy meghatá-
rozott árufajtát ad.
Egy bejezett pallónál, szigetnél, tengeröbölnél a játékos, akinek szigetlakója van az adott
területen, árukat kap. Annyi kagylót, banánt vagy halat kap, ahány ilyen szimbólum van a
befejezett területen.

A befejezett sziget banánt ad

Egy sziget akkor készül
el, ha minden oldalról
tenger veszi körül, és a 
felszíne hiánytalan, hézag 
nélküli. 

(nem lehet lyukas). Egy sziget tetszőleges
számú szigetrészből (területkártyából) állhat.

Piros játékos kap 4 db banánt.

Piros játékos kap 4 db kagylót.

A befejezett palló kagylót ad

Egy palló akkor készül el, ha mindkét végét ke-
reszteződés (a kereszteződésnél egy kő látható),
szigetrész vagy piac zárja le – vagy visszatér
önmagába, és ezzel körülzár egy területet. Amíg
e feltételek valamelyikét nem teljesíti, a palló
tetszőleges számú szakasszal nyújtható.

Piros játékos kap 2 db kagylót 

Példa a zárt tenger-
öbölre: 
Piros játékos 5 db
halat kap a zárt ten-
geröbölért.

.

Példa ha-
lászhajó
lehelyezésére:

Piros játékos a halászhajós
kártyát letéve 5 db halat
szerez.

 2b. Szigetlakó visszavétele   

Ha a játékosnak nincs egy szigetlakója sem a készletében, megteheti, hogy visszaveszi egy korábban letett
szigetlakóját (nem kötelező). 
Szigetlakót sem letenni, sem visszavenni nem kötelező.

Piros játékos kap 2 db banánt. 

A befejezett tengeröböl halat ad

Több összefüggő tenger-rész tengeröblöt alkot.

Egy tengeröböl két módon lehet kész, és értékelhető:

1.  Ha a tengeröböl teljesen zárt: minden oldalról pal-
ló vagy szigetrész határolja.

VAGY 

2.  Ha olyan területkártyát illesztünk a tengeröböl-
höz, amelyen halászhajó van a tenger-részen. .

Fontos!
Nincsen értékelés akkor:

• ha nnniiinnncccsss   hhhaaalll ebben a tengeröbölben 
• ha halas lapot illesztünk már lent lévő hajóhoz.

•  ha egy halászhajós lapka két tengeröblöt
kapcsol össze
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Ha elég taktikusan rakjuk le a lapokat, előfordulhat, hogy több kagylógyűjtő is egy pallóra, vagy több
banánszedő egy szigetre, vagy több halász egy tengeröbölre kerül.

A befejezett
piacért a piros
játékos meg-
kapja az egyik
6 pontos hajót.
A jobb oldalit
választja.

A befejezett piac hajót ad

Egy piac akkor van készen, ha minden
oldalról területlapka veszi körül (vagyis 8
lapka van körülötte). 

Az a játékos, akinek a kereskedője a kész piacmezőn áll,
rögtön elveheti a 4 felfedett hajólapka közül a legmagasabb
pontértékűt. . Ha több ilyen van, akkor választhat közülük
egyet. Ezután húzunk még egy hajólapkát, hogy megint 4
legyen.

Ha egyszerre több piac lesz készen, akkor mindegyik
játékos, akinek szigetlakója befejezett piacon áll, kap egy
hajót. Elsőnek az aktív játékos választ, ill. óramutató járá-
sával megegyezően a következő játékos. Utána pótoljuk a
4. hajót. Ezután a soron következő játékos választ, és így
tovább, amíg mindenki, akinek kereskedője befejezett pi-
acon állt, megkapja a hajóját.

Több szigetlakó egy befejezett pallón, szigeten vagy tengeröblön

Egy halászhajó lerakását követő értékelés után, a halcsoportok közül (a most értékelt tengeröbölben) egyet egy
halászhajó lapkával letakarunk. Ha lehetséges, akkor kettes halcsoportot. Ha csak magányos halacskák vannak az
adott tengeröbölben, akkor azok közül kell valamelyiket letakarni. Ha ez a terület később még kiértékelésre kerül, a
letakart ábrák többé már nem adnak halat.

Az értékelés után egy kettes
halcsoport egy halászhajó lap-
kával letakarásra kerül.

Ezzel a módszerrel állhat több kagylógyűjtő egy pallón, vagy több banánszedő egy szigeten.

1. lépés 3. lépés

A sarkoknál a
tenger-részek
nem szá-
mítanak
összekötöttnek!

2. lépés

Értékelésnél csak az kapja meg az
árukat, akinek a legtöbb szigetlakója
áll az adott területen. Egyenlőség ese-
tén mindketten megkapják az adott
számú árut.

Piros és kék
mindketten 4 db
banánt kapnak,
mivel egy-egy
banánszedőjük
van a szigeten.

Piros által
letett kártya
összeköti az
eddig kü-
lönálló
szigetrészeket.
A sziget
elkészül.

1.lépés: Kék egy halászt tesz a tengerre.
2. lépés: Piros jobb felülre helyezi a

kártyát, és lehelyez a tengerre
egy halászt. Megteheti, hiszen a
két tenger-rész jelenleg különál-
ló, nem kapcsolódnak.

3. lépés: A kártya lehelyezésével a két
tenger-rész összekötődik. Így lehetséges,
hogy több halász is egy tengeröblön áll-
jon. 
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 4. Pontok gyűjtése áru berakodásával egy hajóba 

A játékosnak a köre végén lehetősége van 1 hajóba árukat berakodni. A négy felfordított hajólapka közül választhat
egyet. A hajók vitorláján látszik, hogy milyen árura van szükség a berakodáshoz. A játékos visszateszi a megjelölt
árukat a készletbe, és a hajólapkát lefordítva maga elé helyezi.

Ezután húzni kell egy hajólapkát, hogy megint 4 legyen.

A lapkák jobb alsó sarkában látszik, hogy hány pontot érnek a játék végén.

Lehetséges, hogy egy körben egy szigetlakót lehelyezünk,
az adott területet kiértékeljük, és a szigetlakót vissza is
kapjuk. 
Ehhez a következő sorrendet kell követni:

1.  Egy új területkártyával befejezzük a pallót, szigetet, tenger-
öblöt, piacot vagy lerakunk egy halászhajót.

2. Ráállítunk egy kagylógyűjtőt, banánszedőt, halászt vagy
kereskedőt. (A területen még nem állhat szigetlakó.)

3. Értékeljük a kész pallót, szigetet, tengeröblöt, ill. piacot.

4. Visszavesszük a kagylógyűjtőt, banánszedőt, halászt vagy
kereskedőt.

Letakarja a kettes halcsoportot egy
hajó lapkával, és visszaveszi a szi-
getlakóját.

Piros lehelyezi a lapot és rá egy
halászt. A halászhajó miatt értékelni
kell: kap 3 db halat.

Ebbe a hajóba 6 db árut kell
berakodni: például a játékos bead 3
db halat és 3 db banánt, és a hajó-
lapkát lefordítva maga elé teszi. 5
pontot ér a játék végén.

Ebbe a hajóba 5 db árut kell
berakodni: például a játékos bead
5 db halat, és a hajólapkát le-
fordítva maga elé teszi. 4 pontot
ér a játék végén.

Ebbe a hajóba 2 db
kagylót, 1 db halat és
1 db banánt kell be-
rakodni. 5 pontot ér.

itt a játékos választhatja ki az árufajtákat. és  mindig egyforma árut jelent

Szigetlakók visszatérése a tulajdonosukhoz
Miután egy palló, sziget, tengeröböl vagy egy piac elkészült, az értékelés után az odaállított
szigetlakók visszatérnek tulajdonosukhoz. A következő lépéstől tetszőleges szerepben ismét
felhasználhatjuk ezeket a figurákat. 

A játékos köre véget ért, az óramutató járása szerint következő játékos jön.

Ebbe a hajóba 4 db egyforma
árut kell berakodni: például a
játékos bead 4 db kagylót, és a ha-
jólapkát lefordítva maga elé teszi.
3 pontot ér a játék végén.

Ebbe a hajóba 3 db egyfor-
ma, és 1 db másfajta árut
kell berakodni: például a
játékos bead 3 db kagylót és
1 db banánt, és a hajólapkát
lefordítva maga elé teszi. 3
pontot ér a játék végén.

Néhány hajónál nem konkrét, hanem variálható a berakodáshoz szükséges áruk fajtája.
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Játék vége és győze lem
A játék véget ér annak a játékosnak a köre után, aki az utolsó területkártyát lehelyezi vagy berakodik az utolsó
hajóba. 

Nyitott területek értékelése

A táblán lévő szigetlakók után a játékosok árukat kapnak. Minden pallót, szigetet és tengeröblöt, amin szigetlakó áll,
úgy kell értékelni, mintha befejezett lenne. Eszerint kapnak a játékosok még kagylót, banánt és halat.
Fontos! A befejezetlen piacon álló szigetlakóért sem hajó sem áru nem jár.

Piros játékos 6 hajólapkát gyűjtött,
értékeik: 2+3+4+4+5+6=24 pont

A nyitott területek értékelésével lett
10 db. áruja, ami még 3 pontot ad.

A piros játékos összesen 27 pontot
gyűjtött

Bal oldali sziget:
Piros játékosnak 2
banánszedője, a kék-
nek 1 banánszedője
van a szigeten. Így
csak a piros játékos
kapja meg a 4 db
banánt..

Palló
Zöld egyedül áll a pallón, ezért
kap 3 db kagylót.

Sziget
Sárga egyedül áll a szigeten,
ezért kap 2 db banánt.

Piac
Fekete nem kap semmit a
piacért.

Tengeröböl
Sárgának és kéknek 11
halásza van a területen, így
mindketten kapnak 4 db halat.

Pontok összeszámolása és a győztes

A játékosok összeszámolják a pontjaikat:
• Összeadják a megszerzett hajólapkákon lévő pontokat 
• Összeszámolják a megmaradt áruikat: minden 3db áru 1 pontot ér; mindegy, hogy melyik fajta.

Akinek a legtöbb pontja van, az lesz a Déltenger királya és megnyerte a játékot!

Ezen kártyán egy összefüggő
szigetrész van balról jobbra,
viszont két különálló tenger
rész fönt és lent.

A és B különálló szigetek,
hiszen csak egy sarkuknál
találkoznak.

1, 2 és 3 szintén különálló
tengeröblök.

Magyarázat

Társasjátékos Klub
http://tarsasjatekosklub.hu
tarsasjatekosklub@gmail.com

2013
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Az értékelés áttekintése Egy  kör

Játék vége

Értékelés játék közben és a játék végén

Kész Piacok értékelése csak a játék közben

A területkártyák áttekintése  (72 kártya + 1 Kezdőlap)  és a hajólapkák (24 hajó)

 8x 5x 9x  1x  5x 3x * 

2x 2x 3x 1x  2x 3x

3x 3x 2x 6x 5x  1x

3x 1x 1x 2x

* Ez a felosztás található a kezdőlapon is.
A területkártyákon és hajólapkákon az áruk eloszlása különböző. 
A részletes lista megtalálható a www.carcassonne.de oldalon.

Palló (Kagylószedő)
1 Kagyló mindegyik    
kagylószimbólumért.

Sziget (Banánszedő)
1 Banán 

minden banánszimbólumért.

Tengeröböl (Halász)  
1 Hal 

mindegyik halszimbólumért. Halászhajó
kiértékelése után 1 halcsoport letakarása.

Piac A 4 közül a 
(Kereskedő) l
lleeegggértékesebb

hajó

1. Területlap lerakása

12a. 11  ssszzziiigggeeetttlllaaakkkó lehelyezése a
most lerakott lapra. 

VAGY

2b. 1 szigetlakó visszavétele

(vagy egyik sem)

3. Értékelés és áruk kiosztása (ha van 
befejezett terület)

4. 1 hajó berakodása 
(ha lehetséges, választható)

• Ha az összes területkártya lehelyezésre került. VVVAAAGGGY
• Ha az összes hajó elfogyott.

Pontok
• Hajólapkák pontjai +
• 3db árunként 1 pont

1x 1x

2x 8x 6x 4x 4x


