
Kalózszerencse 
H. 4320 

 
Játék 2-4 kis kalóz részére 4-10 éves korig. 
 
Játékidő: kb. 10 perc 
 
A kalózok kincsvadászata sikerrel zárult. Megtalálták a világ egyik legnagyobb és legértékesebb kincsét. 
Azonnal vitorlát bontanak, hogy egy másik kincses szigeten is szerencsét próbáljanak. Kinek sikerül elsőként öt 
kincset gyűjteni? 
 
A játék tartalma:  4 kalóz, 7 kártya, 17 kincs, 1 dobókocka, 2 fa korong 
 
A játék célja: 
A kalózok dobnak és kártyáról kártyára lépnek. Ha egy kalóz kincses szigetre ér, kap egy kincset. Ha két vagy 
több kalóz is ugyanarra a kártyára lép, párbaj dönt a kincs sorsáról. Kinek sikerül elsőként öt kincset gyűjteni? 
 
Előkészületek: 
Tegyétek az összes kincset az asztal közepére. Képezzetek egy kört a hét kártyából (4 tengerpart, 2 kincses 
sziget, 1 kalózhajó) a kincsek köré. Mindenki válasszon egy kalózt, majd állítsa a kalózhajóra. Készítsétek elő a 
dobókockát és a korongokat. 
 
A játék menete: 
Az óramutató járásával megegyező irányban folyik a játék. A legfiatalabb játékos kezdhet: dobjon a kockával, 
majd lépjen a kalózával annyit előre, amennyit a kocka mutat. Minden kártya egy mezőt jelent. Melyik kártyára 
érkezett a kalóz? 
 
- Egy tengerpartra?  

Minden nyugodt. Ezen a szigeten nem történik semmi. 
 
- Egy kincses szigetre? 

Nagyszerű! A szigeten kincset találtál. Vegyél egy kincset középről és tedd magad elé.  
 
- A kalózhajóra? 

Nincs szerencséd! A pimasz kalózok ellopják a kincsedet. Tegyél vissza egy kincset a készletedből. Ha 
nincs nálad kincs, nem történik semmi.  

 
A kalóz párbaj 
Ha egy olyan kártyára érsz, ahol már egy másik kalóz(ok) áll(nak), párbajra kerül sor. Ebben az esetben a 
kártyán álló kalózok egymás után dobjanak mindkét koronggal. Az a kalóz kezd a dobással, aki épp akkor ért a 
kártyára. Ezután az óramutató járásával megegyező irányban következő kalóz dobhat. Akinek elsőként sikerült 
mindkét koronggal hajót dobnia, jutalmul egy kincset kap középről. A párbaj addig tart, míg valaki meg nem 
szerzi a kincset. 
Ezután a soron következő játékos dobhat a dobókockával.  
 
A játék vége: 
Az a játékos nyert, akinek elsőként sikerült öt kincset gyűjtenie. 
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