
Egy magával ragadó kaland 2-4 kincsvadász
részére, 10 éves kortól Bruce Allen-től.

A játékosok kincseket keresnek és mentenek meg. A játékosok
nyomravezető kártyákat játszanak ki a lelőhelyek pontosabb
meghatározása érdekében. Amint tisztán látszik, hogy hol fekszik 
egy kincs, az a játékos, aki terepjárójával elérte a lelőhelyet felemeli
azt. Minden kincs azok között a játékosok között kerül felosztásra,
akik nyomravezető kártyáikkal hozzájárultak egy lelőhelyhez. A kincs
megmentője is kap egy részt. Előnyöket szerez magának az a játékos,
aki amuletteket gyűjtött és azt az üldözött kincs védelmének
érdekében be tudja vetni. A játékot az a játékos nyeri, aki 
a játék végén a legtöbb arannyal rendelkezik.

Játékszabály

”
Föld a láthatáron!” …V égre! Többhónapos keresés után megtaláltátok:

Tobago az elfelejtett kincsek szigete. A kezeitekben tartotok néhány majdnem
szétmállott pergamen darabkát. Fogadtok a saját ásótokban, hogy az egy részlete egy

kincses térképnek. De vajon hogyan illenek össze? Kinél van a hiányzó kincses
kártyarészlet? Csak azután bukkanhattok a kincsnek a nyomára, ha a nyomravezető

kártyáitokat összeillesztitek. Egy terepjáró volánjánál átkeltek sűrű
dzsungelen, sziklás magaslatokon és vadvizeken. 

De alig értetek el egy lelőhelyet, máris mohó igények
merülnek fel a beavatottak részéről
a zsákmány egy részére. És
még nem is beszéltünk az
átokról, aminek az

arannyal összefonódott
erejétől csak egy

amulett nyújt
védelmet…

A játék célja:

Kedves játékos, mielőtt a játékszabály olvasásába kezdenél, nézd

meg a mellékelt áttekintőlapot. Ezen a játékfelület össze -

állítását találod 2, 3 és 4 játékos esetén, valamint egy pillanat

alatt láthatod, hogyan kell a játék alkatrészeit használni.



2) Területtípus váltás

Váltás egy szom szé -
dos mezőre, amelyik
eltérő terület típus -
hoz tartozik. (Például
dzsungelből 
a szomszédos
tómezőre.)

A) adsz egy nyomravezető kártyát
A kezeidben tartott lapok közül kiválasztasz egy
nyomravezető kártyát, és felfordítva le  teszed
az egyik kincses térképhez. A kijátszott
kártyát egy szélrózsáddal megjelölöd.
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- A nyomravezető kártya
lerakása után még
legalább egy mezőnek
maradnia kell a játék -
felületen ami a kincs
lelőhelye lehet. (Ez azt
jelenti, hogy egy kincs
sem tud felszívódni a
levegőben.)

A letevés szabályai

A barna kincs 
a legnagyobb
dzsungelben van
elásva. Anna ide
sem teheti le a
„dzsungelben”
nyomravezető
kártyát, mivel ezzel
nem szűkítené a
lehetséges lelőhelyek
számát.

Anna a „dzsungelben” nyomravezető kártyát végül a
fehér kincses térképhez teszi le, tovább szűkítve ezzel 
a lehetséges lelőhelyeket.  Az eredetileg meglévő 14
lelőhelyből így 6 marad (lásd az ábrán)

Ha egy nyomravezető kártyát teszel le…

- Legalább egy
lelőhelyet ki kell
zárnia a még
szóba jöhetők
közül.

- Nem állhat
ellentmondásban 
a kincses térképnél
fekvő többi
nyomravezető
kártyával.

Minden kincses térkép egy kincshez vezet:
A nyomravezető kártyák határolják be,
hogy mely játékmezők jöhetnek (még)
szóba mint annak a kincsnek a lelőhelye.
Ezeket a játékmezőket mind jelöljétek
meg az ahhoz a kincses térképhez
tartozó jelzőkövekkel, amennyiben
elegendő jelzőkő áll rendelkezésre.
(Gyakran ez csak több nyomravezető
kártya ismeretében lehetséges.)
Minden egyes újonnan lehelyezett
nyomravezető kártya után távolítsátok 
el a jelzőköveket azokról a mezőkről,
melyek így kizárásra kerültek. Egy kincs
lelőhelye akkor van egyértelműen
meghatározva, ha már csak egy ahhoz 
a kincses térképhez tartozó jelzőkő áll 
a játékfelületen. Csak ezután lehet 
a kincset felemelni.
Egy mezőn több különböző kincses
térképhez tartozó jelölőkő is állhat.

B) haladsz a terepjáróddal

3 pályaszakaszt tehetsz meg.

Egy pályaszakasz érvényű:

1) Utazás egy területtípuson

Egy tetszésszerinti
hosszúságú
utazás egy
területtípuson
belül.

A terepjárók ráléphetnek a foglalt mezőkre
is, amelyeken pálmák, kunyhók,
szobrok, vagy egy másik terepjáró áll.  
A tengerre nem lehet rálépni.

Minden nyomravezető kártya kizár mezőket a lelőhelyek közül

Miután Béla letette a nyomravezető kártyáját, a
játékosok eltávolítanak minden olyan fehér
jelölőkövet a játékfelületről, amelyik nem pálma
mellett áll.

Anna a „dzsungelben” nyomravezető kártyát
teszi le a fehér kincses térképhez. A fehér
kincs ennek következtében a dzsungelben
egy kunyhó mellett lesz. Így kizáródnak azok
a mezők, amelyek habár egy kunyhó mellett
vannak, de nem dzsungel tájon.

A baloldali kép megmutatja például a négy
kunyhó közül az egyiknek a helyzetét.

Különleges esetek:
- Felemelsz egy kincset ( 4. oldal)

véget ér az utazásod. Akkor is, ha addig
csak egy- vagy két pályaszakaszt
(szakaszokat) tettél meg.

- Abban az esetben is, ha a terepjáród már
a lépésed kezdetekor a lelőhelyen áll, felve-
heted a kincset. Mivel ebben az esetben
nem utaztál, következésképpen az A vagy
B akciók még rendelkezésedre állnak.

- Minden amulettnél, amit az úton
begyűjtesz, lezársz egy pályaszakaszt.
( Lásd a játékszabály 5. oldalán).

Két példa arra, hogyan tehettek meg 3 pályaszakaszt:

Lola Az első pályaszakaszt teszi meg a dzsungel
végéig. A területtípus váltásra egy újabb pálya -
szakaszt használ fel. A harmadik pályaszakasz
megtételével a hegység végéig mehet.

Béla Az első pályaszakasz megtételekor a tóról
a szomszédos bozótosra utazik. A második
pályaszakaszt felhasználja a bozótoson való
átkelésre. A harmadik pályaszakasz
megtételével eléri a szomszédos folyómezőt.

Egy pillantás 
a játékfelületre
megmutatja,
hogy Anna a
„dzsungelben”
nyomravezető
kártyát miért
nem tehette le 
a fekete kincses
térképhez:
Nincsen egyetlen
dzsungelmező
sem szobor
mellett.

Azután a pakliból egy nyomravezető kártyát
húzol, úgy, hogy a kezedben mindig 4 nyomra -
vezető kártya legyen (2 játékos esetén 6).

Abban az esetben, ha elfogynak a nyomravezető kár tyák -
ból álló húzó-pakli lapjai, keverjétek meg a lerakó-
pakli lapjait és képezzetek azokból egy új lefordított
húzó-paklit. (A nyomravezető kártyák értelmezéséhez
az áttekintőlapon találtok információkat.) 

Szürke
kincses
térkép

Fekete
kincses
térkép

Mind a négy olyan kunyhó körül amelyik
nem dzsungelben áll, el kell távolítani a
fehér jelölőköveket.

Barna
kincses
térkép

Béla az „egy pálma mellett” nyomravezető
kártyát szintén a fehér kincses térképhez
teszi. Ennek következtében, mint
kincslelőhely már csak azok a mezők
jöhetnek szóba, amik éppúgy egy kunyhó,
mint egy pálma mellett fekszenek és a
dzsungelben vannak.

A fekete kincs egy szobor
mellet van elásva. Mivel
a lehetséges lelőhelyek
közül egyik sincs a
dzsungelben      (lásd a
lenti ábrán), Anna 
ide sem teheti le 
a „dzsungelben”
nyomravezető kártyát.

Anna nem teheti le a
„dzsungelben” nyomra -
vezető kártyát a szürke
kincses térképhez,
mert ott az első
nyomravezető kártya 
a dzsungelt kizárta.

Egy
kunyhó
mellett

Nem a
dzsungelben

Nem a
legnagyobb
dzsungelben

Egy szobor
mellett A dzsungelben

Fehér
kincses
térkép

A já té k menete: A játék iránya az óramutató járásával megegyező irányú. A játékot az kezdi, aki utoljára
járt egy szigeten. Amikor soron vagy, egyiket kell végrehajtanod a következő két akció közül: A) adsz egy nyomravezető kártyát vagy B, haladsz a terepjáróddal

A nyomravezető kártyát mindig a kincses térkép alá
(mint utolsó kártya) kell lerakni. Minden kincses
térképnél fekhet mindegyik játékos által lerakott
tetszés szerinti darabszámú nyomravezető kártya.
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a) Egy kincs felemelése
Egy kincset akkor emelhetsz fel, ha a következő két feltétel teljesült:

1) A lelőhely egyértelműen meghatározásra került, ez azt jelenti, hogy az
ahhoz a kincshez tartozó jelölőkőből már csak egy van a játékfelületen.

2) Te vagy a soron és terepjáróddal eléred ezt az utolsó jelölőkövet (vagy
már ott állsz).

Felemeled a kincset úgy, hogy szélrózsáid közül egyet az érintett kincses
térkép nyomravezető kártyái alá teszel. Ezek után eltávolítod a
lelőhelyről a jelölőkövet és visszateszed a többi jelölőkőhöz.

Végül minden játékos annyi aranykártyát húz a lefordított pakliból,
amennyi szélrózsát ehhez a kincses térképhez lehelyezett. A játékosok
megnézik a felhúzott lapokat, majd lefordítva átadják egy
játékostársuknak, aki elosztja a kincseket.

Figyelem! Ne hagyd, hogy lássák rajtad, hogy mit húztál. Akkor sem, ha ez egy átokkártya, ne áruld el!
(Minden információ a kincsről, amit a játékostársaid nem tudnak előnyt jelenthet számodra a kincs
elosztásakor.)

Anna felemelte a kincset.
Mivel Anna két szélrózsával
képviselteti magát, két
aranykártyát húz. Robi
és Béla egyaránt egy-egy
aranykártyát húz.

b) A kincs elosztásra kerül

Ezért kerül a kártya Bélának is
felajánlásra, de ő sem akarja azt.

Annát ismét megkérdezik és 
ő ismét elutasítja a lapot.

Robi is elutasíthatta volna 
a kártyát, de elfogadja és
visszaveszi a szélrózsáját. 

Anna elutasítja az első
aranykártyát.1.

2.

3.

4.

A második aranykártyát
Anna azonnal elfogadja.

Az utolsó
aranykártyát
is, amit már
csak Béla
választhat,
megmutatnak
minden
játékosnak.
Végül Béla

egy új kincset nyit
meg. Lásd játék -
szabály 5. oldalán.

Anna
elfogad -
ja2.

Példa:

Anna Robi Béla

d) Egy új kincskeresés veszi kezdetét

Egy kincs akkor van elátkozva, amikor a kincs elosztásakor egy átok kártya kerül felfordításra.
Az átoknak két hatása van:
1) Ennek a kincsnek a maradék aranykártyái már nem kerülnek elosztásra.
2) Azoknak akiknek még szélrózsájuk van a kincses térképnél egy amulettet be kell adniuk.

Akinek nincs amulettje, az aranykártyái közül a legértékesebbet adja be.

Végül az átok kikerül a játékból. A beadott és az elosztásra nem került aranykártyákat egy lerakó-paklira kell
tenni. Ha a második átokkártya is köztük van, akkor azt hatás nélkül egyszerűen kiteszitek a játékból. Az ennél
a kincses térképnél fekvő maradék szélrózsákat vegyétek vissza.

c) Elátkozott kincs

Minden alkalommal, amikor felemeltek egy kincset,
titokzatos erő árad ki a szobrokból. Ott, ahová a
szobrok rálátása esik, amulettek kerülnek a tenger
felszínére, amik a partra sodródnak. 

Vegyetek három amulettet a készletből és
helyezzétek a tenger melletti utolsó
szigetmezőkre, amelyek a szobrok
látómezejében vannak. Ha már fekszik ott
egy amulett, akkor nem kerül rá további
darab. Ezután a szobrok a következő célok

felé fordulnak. Fordítsátok el a szobrokat 60°-al az
óramutató járásával megegyező irányban úgy, hogy
elfordítás után a szomszédos mezőre tekintsenek.

b) Az amulettek begyűjtése
Amulettet csak akkor gyűjthetsz be, ha te vagy a soron. Két lehetőség van:

1) Lépésed kezdetekor terepjáród már olyan mezőn áll, amin amulett található. Felveheted az amulettet, ez nem
kerül neked akcióba.

2) Haladsz a terepjáróddal (B akció, játékszabály 3. oldal) egy amuletthez. Ennek a begyűjtéséhez a három
pályaszakaszod egyikét ott kell lezárnod.

Lehetőség van egy lépésen belül több amulett begyűjtésére.

A szobrok látómezejében lévő
tengerrel határos mezőkre egy-
egy amulett kerül.

Ezek után a szobrokat
elfordítjátok.

Minden nyomravezető kártyát, ami felemelt kincsnél fekszik, egy olyan lerakó-paklira kell tennetek, amit külön
kezeltek az aranykártyáktól. Az a játékos, aki az arany elosztásakor utolsóként kapott aranykártyát, a kezeiben
tartott egyik nyomravezető kártyával a leürített kincses térképnél új kincskeresésbe kezd. Végül a lerakott
nyomravezető kártyára ráteszi egyik szélrózsáját, majd kiegészíti a kezeiben tartott nyomravezető kártyák
számát 4 darabra (két játékos esetén 6).
Különleges eset: Ha nem kerül egy kincs sem kiosztásra (mert az elosztáskor az első lap egy átok kártya) a
kincset felemelő játékos nyitja meg az új kincskeresést.

A harmadik
aranykártya
Bélának kerül
felajánlásra,
aki köszönettel
elutasítja azt.

Anna sem
akarja ezt a
lapot, ezért ez
az aranykártya
a lerakó-paklira
kerül.

A kincset elosztó játékos látatlanul egy további aranykártyát húz a pakliból. Ezt az addig átvett aranykártyákkal
együtt megkeveri. Majd felfordítja a legfelső lapot és „alulról felfelé” irányban felkínálja a lapokat:

1) Elsőként azt a játékost kérdezi meg, hogy akarja –e a lapot, akinek szélrózsája a legalsó helyen fekszik. 
Ha a játékos elutasítja a lapot, az elosztó játékos a következő szélrózsa tulajdonosát kérdezi (akkor is ha
ugyanarról a játékosról van szó), és így tovább.

2) Az a játékos, aki elfogadja a lapot, lefordítva maga elé teszi azt és visszaveszi a szélrózsáját. Azok az
aranykártyák, amiket egy játékos sem fogad el, egy lerakó-paklira kerülnek.

3) Az elosztójátékos felfordítja a következő aranykártyát és a fent leírtakkal megegyezően felkínálja azt. Ezt 
addig ismételi az osztó játékos, míg elfogynak az aranykártyák a kínálatból, vagy nem marad több szélrózsa 
a kincses térképnél. Ha egy aranykártya megmarad, az a lerakó-paklira kerül.

A

B
C

D
E

1.

2.

1.

A

B

B
C D

E

C

D

E

E

Egy kis trükk a haladóknak: Abban az esetben, ha Robi lépése
kezdetekor rendelkezett volna amulettel, akkor megszerezhette
volna Anna terepjárója alatt lévő       amulettet. Beadott volna
egy amulettet, és lépését egy extra utazással kezdte volna. Ezt
a       amuletten fejezte volna be, de mivel extra pályaszakaszt
tett meg, így nem gyűjthette volna be azt. Ezek után a B akciót
vitte volna véghez, ami során két pályaszakaszt tett volna meg,
elérve így a       amulettet amit begyűjthetett volna. Végül
felhasználta volna a harmadik pályaszakaszt az       amulett
megszerzésére.

Lola az       amuletthez utazik. Felveszi az amulettet így még egy
a pályaszakaszt kell használnia a hegység terület végéig. A 3.
pályaszakasszal a strand területre vált, ahol egy amulettet 
gyűjt be, azon a mezőn ahol Robi terepjárója is áll. 

Most Robi kerül sorra, aki mérgelődik Lola lépése miatt, 
Robi ugyanis a       amulettet megkaphatta volna utazás nélkül.
Robi végül is úgy dönt, hogy a       és        amuletteket gyűjti be.
Ezért keresztül utazik a strandon és kétszer területet vált. A
bozótosban található az        amulett, amit nem tud elérni, akkor
sem, ha egy amulett megfizetésével extra pályaszakaszt tesz
meg, mert extra pályaszakasz megtétele során nem lehet
amulettet gyűjteni. ( amulett akciók játékszabály 6. oldal)

ha lehetséges, lépésed során bármikor kincset (I) emelhetsz fel és/vagy
amulettet (II) vethetsz be.

a) Az amulettek titokzatos feltűnése

I. Kincsek

1
2

3 4 5

+

II. Amulettek

Az utolsó
előtti
kártyát
Béla el -
utasítja.

1.
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A kincs amelyiknél az aranykártya pakli elfogy, még elosztásra kerül. Ebben az esetben a hiányzó aranykártyákat
az összekevert lerakó-pakli lapjaiból pótolják ki a játékosok. Miután a kincs elosztásra került, a játék azonnal véget ér.
Minden játékos megszámolja a megszerzett aranyait. Az a játékos, aki a legtöbb aranyat szerezte,
megnyeri a játékot.

© 2009 Zoch GmbH 
Tervezte: Bruce Allen
Illusztráció: Victor Boden

Példa:
Lola nem veheti fel az szürke kincset, mert még két
szürke jelölőkő áll a játéktáblán. Ezért felhasznál
egy amulettet egy jelölőkő eltávolításra. A kincs

lelőhelye most pontosan ott van, ahol ő a
terepjáróval áll. Ezután Lola felveheti a
kincset. Ezek után viszi véghez a
lépéséhez tartozó akciókat: terepjárójával

a fekete jelölőkőig utazik és felemeli a fekete
kincset. Lola bead egy amulettet egy extra
utazásért. Terepjárójával arra a mezőre utazik,
ahol az utolsó fehér és barna jelölőkő áll.
Végül egymás után tetszése szerinti
sorrendben felveszi a kincseket.  

A játék vége:

A felhasznált amulettek visszakerülnek az általános amulett készletbe.

· Jelölőkő eltávolítása
Eltávolíthatsz egy jelölőkövet a játéktábláról. (Ezzel ezt a mezőt kizártad a lehetséges lelőhelyek közül.)
Mindenesetre az akció végrehajtása után még legalább egy olyan színű jelölőkőnek maradnia kell a
játékfelületen.

· Plusz nyomravezető kártya
Játssz ki egy nyomravezető kártyát. (Lásd az A akciót, a játékszabály 2. oldalán.).

· Extra utazás
Utazhatsz a terepjáróddal. (Lásd a B akciót, a játékszabály 3. oldalán). 
Figyelem! Extra utazás alatt nem gyűjthetsz be amulettet.

· Kártyacsere
Leteheted a kezeidben tartott összes nyomravezető kártyát a lerakó-paklira. Ezek után ugyanannyi
nyomravezető kártyát kell felvenned a húzó-pakliból. (A kártyacserét végrehajthatod akkor is, ha nincsen
amuletted. Ebben az esetben lemondasz a lépésedről, tehát nem hajtasz végre egy akciót sem.)

· Védelem az átoktól
Egy amulett beadása megvéd téged az átoktól, ami a legértékesebb aranykártya beadását jelentené.

·
·
·
·
·

Amulett akciók
Amikor te vagy a soron lépésed alatt bármikor bármennyi amulettet bevethetsz. (Azt az amulettet is, amit abban a
lépésben szereztél.) Minden bevetett amulettért a következő akciók egyikét hajthatod végre:

Nehezített változat: Az első
átokkártyát a kincs felemelése
után a maradék aranykártyák
közé keveritek.

„Átok” – taktikai tanácsok: 
Ha szeretnéd elkerülni a kellemetlen meglepetéseket, akkor célszerű több különböző kincses térképhez is nyomravezető kártyát
tenned. Így elháríthatod annak a veszélyét, hogy az átok nagymértékben téged sújtson egy olyan helyen, ahol sokat
befektettél. 
Egy olyan kincs, ami majdnem csak a tiéd, magában hordozza a veszélyt, hogy a kincs felemelése után, annak ellenére, hogy
sok lépést tettél a kincs megszerzéséért, egy átok miatt mégis üres kézzel kell tovább menned. Gondolj arra, hogy ez a
játék kimenetelét is meghatározhatja.
Lehetséges átok variációk: Azoknak, akik szeretnék a Tobago játék könnyebb vagy nehezebb játékvariációit kipróbálni:

Könnyített változathoz:
a) … folytassuk a kincs szétosztását az átokkártya feltűnése után is! (Ne felejtsük el az

átokkártya kivédésére beadni az amuletteket, vagy amulett hiányában a legértékesebb
aranykártyát.)

b) … folytassuk a kincs szétosztását az amulettel rendelkező játékosok között! (Ne felejtsük
el az átokkártya kivédésére beadni az amuletteket, vagy amulett hiányában a
legértékesebb aranykártyát! Az amulettel nem rendelkező játékos visszaveszi szélrózsáját.)

c) … a játékban csak egy átokkártya vesz részt.
d) … játék átokkártya nélkül
Ezeken kívül még lehetőség van arra, hogy a játékosok az átokkártyákat ne az alsó 27, hanem
az alsó 21 lapok közé keverjék. Így kiszámíthatóbbá válik az átokkártyák feltűnése.

Játsszátok a TOBAGO játékot kedvenc változtatásaitokkal! Jó szórakozást!

Haladók számára további
amulett akciók a www.zoch-

verlag.com oldalon német
nyelven találhatóak.
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