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10 db figuratalp a Mélység Urainak
(2 méretben)

10 db figuratalp a Marea de la Muerte 
részére (2 méretben)

10 karakterlap a hősöknek  
(és 2 a legénységnek)

5 hős

5 hős

10 Célpont jelző

32 képesség kártya 1 Tengeri sárkány jelző 1 Kráken jelző

1 pontozótábla

5 jelző a  
pontozótáblához

3 palló jelző
8 hatoldalú  
dobókocka

50 érme jelző 
(1 és 3 értékekkel)

36 sérülés jelző 
(1 és 3 értékekkel) 1 hajótábla a  

Mélység Urainak
2 hajótábla a Marea de la 

Muerte részére

12 aktiváció jelző

7 elhelyezés jelző

10 Halál érme jelző

15 állapot jelző

2 karakterlap a tengeri lényeknek

35 DB MÉLYSÉG URAI FIGURA

35 DB MAREA DE LA MUERTE FIGURA

60 dagály kártya

6 fedélzetmester

6 fedélzetmester

24 matróz

24 matróz



A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE
A Rum & Bones: Second Tide a kalózkodás és fosztogatás 
játéka! A játékosok a legénységük hordáit irányítják egy szem-
től szembeni küzdelemben, és igyekeznek egymás hajóján 
elég pusztítást okozni ahhoz, hogy a másik fél megadja magát.

A legénységedben az egyszerű matrózok és a nagyerejű hősök 
(egyedi képességekkel) egyaránt megtalálhatók. Rajtad áll 
a csata koordinálása és hogy hőseid képességét megfelelően 
használd az ellenfeleid szétzúzásához.

A játékosok felváltva aktiválhatják hőseiket és a legénységü-
ket, az ellenség hajóját támadva, miközben igyekeznek  
8 győzelmi pontot összegyűjteni az ellenfél hőseinek kiikta-
tásával, és a hajója kulcsfontosságú pontjainak szétzúzásával.

Ha az egyik játékosnak sikerül összegyűjtenie 8 győzelmi 
pontot, a játék véget ér és megnyeri a küzdelmet!

Innentől kezdve bemutatjuk a Rum & Bones kétjátékos módjá-
nak szabályait. A 3+ játékos módok további szabályaiért lásd a 
18. oldalt.

ELŐKÉSZÜLETEK

Frakció választása
Először ki kell választania mindkét játékosnak, hogy mely 
frakcióval szeretne játszani. A dobozban a Mélység Urai és 
a Marea de la Muerte frakciók találhatók, de továbbiak is 
beszerezhetők kiegészítőként! Sok minden múlik azon, hogy 
melyik frakciót választja a játékos, többek között, hogy mi-
lyen hősök elérhetők részére.

Hősök kiválasztása
Miután választottatok frakciót, válasszátok ki a hőseiteket.  
A hősök a legénység fő karakterei, egyedi képességeik  
és tulajdonságaik győzelemre vezethetik a csapatodat!

A hősök kiválasztása során az alábbi szabályok érvényesek:

• Minden játékos 3 hőst választhat.

• Egy játékos csak a frakciójához tartozó hősök vagy a 
Zsoldosok közül választhat hősöket (a zsoldosok bármely 
frakciónak dolgozhatnak). Mindegyik hőshöz tartozik egy 
karakterlap, melyen látható hogy zsoldos-e vagy pedig 
valamelyik frakcióhoz tartozik.

• A játékos akár pusztán zsoldosokból is kiválaszthatja 
mindhárom hősét, de ugyanúgy választania kell, hogy 
mely frakciót képviseli.

• Mindkét játékosnak ugyanolyan típusú hősöket kell választania.

Miután egy játékos kiválasztotta a hőseit, vegye magához 
a megfelelő figurákat is. Ezután helyezze bele a frakciójá-
nak megfelelő színes talpak egyikébe. Így mindkét játékos 
könnyen és gyorsan azonosíthatja, hogy mely frakcióhoz 
tartoznak a játéktáblán lévő figurák. Végül vedd magadhoz a 
választott hőseidnek megfelelő karakterlapokat és a hozzá-
juk tartozó képesség kártyákat, és helyezd őket magad elé. 

A legénység
A hősök mellett mindkét frakcióhoz tartozik egy adott  
számú fedélzetmesterből és matrózból álló legénység, őket 
frakciónként a színük alapján tudjátok megkülönböztetni.  
A matrózoknak szögletes, a fedélzetmestereknek kerek talpuk 
van. Mindkét játékos vegye maga elé a legénysége karakter-
lapját, valamint mind a 24 matróz és 6 fedélzetmester figurát, 
és helyezd őket elérhető közelségbe a tábla mellé.

Fedélzetmesterek Matrózok



A Dagály pakli összeállítása
Minden frakciónak van egy dagály paklija. A pakli az adott 
frakcióra jellemző 30 kártya speciális képességet és tulajdon-
ságot tartalmaz. A paklikat a kártyák hátlapján lévő frakció 
szimbólum alapján tudjátok megkülönböztetni. Vegyétek 
magatokhoz a frakciótoknak megfelelő dagály paklit, keverjé-
tek meg, és helyezzétek képpel lefelé elérhető közelségbe.

A játéktábla benépesítése
A Rum & Bones: Second Tide játéktáblája 3 kalózhajóból áll, 
melyeket 3 palló köt össze – a Mélység Urainak gályája és 
a Marea de la Muerte két vitorláshajója. Mindegyik hajón 
találhatók fontos mezők, melyeket különböző Célpont- és 
elhelyezés jelzőkkel jelölünk. Ezeket a lenti képnek megfele-
lően helyezd fel a megfelelő mezőkre.
Ezután mindkét frakció fogjon 12 matrózt, és helyezzen fel 
4-et a következő, frakciójuknak megfelelő Célpont mezőkre:
A Mélység Urai: Főárboc, Kötélzet, Kormánykerék
Marea de la Muerte: Kapitány ládája, Kötélzet, Kormánykerék

Végül pedig vegyétek magatokhoz a dobókockákat, sérülés 
jelzőket, aktiváció jelzőket, Holt ember jelzőket, pénze-
ket, a tengeri lények karakterlapjait és jelzőit, és tegyétek 
őket a játéktábla mellé úgy, hogy mindenki elérje őket.  
A pontozótábla is legyen közel, a jelzőket állítsátok rajta  
a 0 értékű mezőre (lásd 10. oldal). Ezzel a játéktér felállítása 
kész, kezdődhet a játék!

DAVY JONES KINCSE
A kalózok háborújának fő kiváltó oka Davy Jones kincse: ezek a mitikus érmék nagy 
hatalommal bírnak. A Rum & Bones játékban hőseid ki tudják használni az érmék 
mágiáját, hogy nagyerejű támadásokat hajtsanak végre és egyedi speciális képességeket 
használjanak. Az érméket  ikonnal jelöljük.

Pallók

Célpontok

Elhelyezési 
pontok

 = Helyezz ide 
4 matrózt a játék 

kezdetén



Hősök
Ők az elsődleges figurák, amiket a játékosok irányítani 
fognak a játék során. Mindegyikük egy fontos karaktere a 
hajótok legénységének. Egyedi képességeik és tulajdonságaik 
különböztetik meg őket a többiektől. Minden hősnek van egy 
karakterlapja és 3 képesség kártyája, melyek a különböző 
képességeik leírását és a hős fontosabb információit tartal-
mazzák. Minden hős különböző, de a karakterlapjukon 
azonos típusú információk olvashatók:

1. Frakció: Ez mutatja, hogy a hős mely frakcióhoz tartozik. 
Ne feledd: a zsoldos hősöket bármelyik frakció felfogadhatja.

2. Név: A hős neve.

3. Szerep: Mindegyik hősnek van egy szerepe, ami  
bekategorizálja az erejét. Az öt szerep a következő:

KAPITÁNY: A kapitányok jól kiegyensúlyozott hősök, so-
sem kiválók egyvalamiben, helyette több mindenhez értenek. 
A kapitányok képességeikkel a többi hőst tudják támogatni, 
vagy segítségükkel a játékos kedvezőbben képes felhasználni 
a dagály pakli lapjait.

KORMÁNYOS: A kormányosok nem csak a többi hőst 
képesek támogatni, hanem a legénységet is, nagyerejű segítő 
és gyógyítóhatásaikkal.

SZÁJHŐS: A ravasz és halálos szájhősök a hajó legjobb har-
cosai. Főként sebzés okozásra és az ellenfél hőseinek kiütésére 
vannak kiképezve.

TÜZÉR: Mint a távolsági harc specialistái, a tüzérek kivá-
lóak abban, hogyan szedjék le egyesével az ellenség tagjait 
biztonságos távolságból.

IZOMAGY: Az izomagy a legénység legkeményebb tagjaként 
több sérülésnek képes ellenállni, mint a többi hős. Amitől 
viszont még inkább kiemelkedőek, hogy sebzésokozásban 
még annál is halálosabbak.

4. Életerőpont (ÉP): Az életerőpont azt jelöli, hogy mennyi 
sérülést képes a hős elviselni, mielőtt el kellene távolítani 
a játéktábláról.

5. Képességkártyák helye: 3 képességkártya elérhető minden 
hős számára. Ezek különféle dolgok, amikre a hős képes, 
nem csak oda-vissza mozogni a pályán. Hacsak külön más-
hogy nem említik a szabályok, a képesség szövege mindig 
az adott hősre vonatkozik. A képességeknek négyféle típusa 
van: Támadás, Tulajdonságok, Passzív és Reakció.

6. Képesség kártya költsége: A legtöbb képességkártyát 
meg kell vásárolni használat előtt. A szám azt jelöli, hogy 
mennyi  a képesség megszerzése. Ritka, de némely 
képesség ingyenes, ami azt jelenti hogy a hős már a játék 
kezdetén rendelkezik vele!

HŐSÖK ÉS KÉPESSÉGEK



ALAP TÁMADÁS
Minden hős rendelkezik egy alap támadás  

képességgel, nagyon ritka, ha nem. Ezek az alap  
támadás képességek ingyenesen elérhetők.

Képesség kártyák
A képesség kártyák a hősök egyedi képességeit jelképezik.  
A képességeknek négy típusa van: Támadás, Tulajdonságok, 
Passzív és Reakció. Ezek mindegyikének saját, egyedi szabá-
lyai vannak, de vannak közös jellemzőik:

1. Típus: Ez az ikon mutatja a képesség típusát: Támadás ,  
Tulajdonság  vagy Reakció . A Passzív képessé-
geknek nincs ikonjuk.

2. A hős neve: Ez mutatja, hogy az adott képesség kártya 
mely hőshöz tartozik.

3. Név: A képesség neve.

4. Szint: Mindegyik képesség kártyának van egy 1. szintű és 
egy 2. szintű oldala (a kártya hátlapján). A képesség meg-
tanulásakor ügyelj rá, hogy elsőként az 1. szintű verzióját 
kell megvásárolnod!

5. Hatás: Itt olvasható a képesség speciális hatása.

6. Fejlesztési költség: Ez a szám jelöli, hogy mennyi  
kell költened ahhoz, hogy felfejleszd a képességet  

(lásd Képességek fejlesztése, 15. oldal).

Támadások
A Támadás az alapvető módja, hogy egy hős sérülést okoz-
zon és  szerezzen. A többi képesség kártyához hasonló 
jellemzők mellett a támadásokra még az alábbi információk 
vonatkoznak:

1. Támadás kocka: Ennyi kockával kell dobni a támadást.

2. Találat: A célszám, amivel ha egyenlő vagy nagyobb  
az egyes kockákon dobott érték, találatnak minősül.  
A kisebb értéket dobott kockák eltévesztik a célt.

3. Távolság: Ez mutatja, hogy hány mező távolságban lévő 
ellenfél célozható meg a támadással.

4. Hatás: Hacsak a leírás másképp nem említi, a támadás 
minden hatása akkor lép életbe, amikor a támadást kivá-
lasztják, de még a kockadobás előtt.

Tulajdonságok
Ezek egyedi nem-támadó képességek, de a hős használhatja őket 
a köre során. Mind egyedi, olvasd el figyelmesen a hatásait!

Reakciók
A reakciók hasonlók a Tulajdonságokhoz, kivéve, hogy 
nem kerülnek tevékenységbe, hanem egy adott körülmény 
teljesülésekor lehet használni őket. Csak a felhelyezett hősök 
használhatnak Reakció képességeket.

1. Körülmény: Minden Reakció kártyán van egy feltüntetett kö-
rülmény, melynek megléte esetén lehet használni az adott lapot.

2. Hatás: A legtöbb Reakció képesség ingyenesen megsze-
rezhető, azonban nincs hatása amíg nincsenek felfejlesztve. 
Továbbá, legtöbbjüket használat után vissza kell fordítani 
az 1. szintű oldalára, azaz újra fel kell majd fejlesztened, 
hogy újra használhasd!

Passzív képességek
A Passzív képességekhez nincs kártya, helyette rá vannak nyom-
tatva a hősök karakterlapjaira. A Passzív képességek bensőből 
fakadó hatások, így nem kerül tevékenységbe a használatuk.



A LEGÉNYSÉG
A hősök mellett mindegyik játékos rendelkezik adott 
számú matrózzal és fedélzetmesterrel is – ezek má-
sodrangú ágyútöltelékek, akik agyatlanul támadni 
fogják az ellenséget. Ha kártya vagy bármi szabály 
a legénységre hivatkozik, azalatt a matrózokat és 
fedélzetmestereket kell érteni.

Matrózok
A matrózok a legénység legalacsonyrangúbb tagjai –  
arctalan szolgák, akik követik a hősöket a csatába.  
A játékosnak csak ritkán van bármi közvetlen irányítása 
ezen figurák felett, mivel parancsuk egyszerű, mindig 
előre és elsüllyeszteni az ellenfél hajóját. A megfelelő 
utasításokkal azonban (többnyire a kormányos hős karakter 
utasítására) a matrózok halálos fenyegetéssé is válhatnak.  
A matrózok kiütöttnek számítanak 1 pontnyi sérüléstől.

Fedélzetmesterek
A fedélzetmesterek a hajó alacsony rangú vezetői.  
A matrózokhoz hasonlóan, a játékosnak csak ritkán  
van bármi közvetlen irányítása ezen figurák felett.  
A fedélzetmester fő feladata felerősíteni a matrózokat 
maga körül, sokkal hatékonyabbá téve őket a csatában. 
A matrózokhoz hasonlóan kiütöttnek számítanak  
1 pontnyi sérüléstől.

Mindegyik frakciónak van egy saját Legénység karakterlapja. 
Valójában egy kártya a főbb szabályokkal, látható rajta a mat-
rózok, fedélzetmesterek és a fedélzeti ágyú támadási értékei. 
Ezen értékek az összes matróz, fedélzetmester, fedélzeti 
ágyú egyforma értékekkel bír mindkét frakciónál, azonban 
a fedélzeti ágyú és a fedélzetmesterek fejleszthetők egyes 
ellenséges Célpontok elpusztításával. Ha egy Célpont azt 
írja, „Fejleszd a fedélzeti ágyút” vagy „Fejleszd a fedélzetmes-
tert”, vedd a megfelelő képesség kártyákat és tedd a legénység 
karakterlapra, ugyanúgy, ahogy egy hőst fejlesztenél.

HASZNOS KIFEJEZÉSEK

SZÖVETSÉGES: Ha egy szabály „szövetségesre” hivatkozik, 
az rád és az általad irányított figurákra vonatkozik. A figuráid 
tudják egymást is célozni olyan hatásokkal, melyek célpontja 

„szövetséges” figura lehet.

ELLENSÉG: Ha egy szabály „ellenségre” hivatkozik, az az 
ellenfeledre és a teáltalad nem irányított figurákra vonatkozik.

ELHELYEZETT: Egy hőst jelent, akit elhelyeztek a játéktáblán.

GYÓGYÍTÁS: Amikor egy figurát gyógyítanak, eltávolíthat 
annyi sérülést, amennyi a képességkártyán szerepel.

KIÜTÖTT: Egy hőst jelöl, akit legyőzött az ellenség, és vár 
a sorára, hogy újra csatlakozhasson a csatához. Ezt úgy jelöl-
jük, hogy a hős figuráját egy Holt ember jelzővel a karakter-
lapjára helyezzük.

VÍZBEN: Egy hőst jelöl, aki ideiglenesen el lett távolítva a 
játéktábláról (de nem lett kiütve!). Ez többnyire ellenséges hatás 
vagy kártya miatt következhet be, vagy ha elrontja a csáklyázás 
próbát. Ezt úgy jelöljük, hogy a hős figuráját fektetve a karakter-
lapjára helyezzük.

TOLÁS: Ha egy hatás vagy kártya azt írj, hogy „tolj” egy figu-
rát, azt mozgasd annyi mezővel, amennyit a hatás vagy kártya 
ír. Nincs megkötés a tolás irányát illetően. A figura tolását a 
mozgás szabályai szerint kell kivitelezni, azzal a kivétellel, hogy 
a figurát le lehet tolni a hajóról, bele a vízbe.

BELÜL: Ha egy hatás vagy kártya azt írja, hogy adott távolsá-
gon „belül” (például „2 mezőn belül”), akkor az adott távolságon 
belül lévő mezők(ön lévő figurák) lehetnek a hatás célpontjai, 
beleértve a hatás kiinduló mezőjét is.



Mindkét frakciónak 30 dagály kártyából álló saját dagály 
paklija van. Egy frakció paklija a kártyák hátlapján lévő 
frakció szimbólum alapján azonosítható. A dagály kártyák 
értékes lapok, mindegyik egy-egy kisebb képesség vagy hatás, 
amit segítségül hívhatsz. A kártyák tartalma a következő:

1. Név: Az adott dagály kártya neve.

2. Körülmény: Mindegyik dagály lapon fel van tüntetve, 
hogy mikor lehet kijátszani azt. Ha például az áll rajta, 
hogy „amikor egy hős támad”, akkor a kártyát akkor 
kell végrehajtani, amikor a támadás be lett jelentve, de 
még mielőtt a kockákkal dobnának!

3. Hatás: A dagály kártya speciális hatása.

4. Kráken jel: Némely dagály kártyán van 1 vagy több Krá-
ken jel  . Ez azt jelenti, hogy a kártya kijátszása, haszná-
lata feldühíti a Krákent – és támadni fog. Dehát ha egyszer 
ez az ára az erőnek! (Lásd a 17. oldalt a további részletekért.)

A játékosok három dagály lappal kezdik a játékot, és húz-
hatnak majd továbbiakat a játék során. Egy játékos bármikor 
és bármennyi lapot kijátszhat a kezéből, a lényeg, hogy a 
kártyákon feltüntetett körülmények megfelelőek legyenek.  
A dagály kártyák kijátszása nem kerül tevékenység-
be vagy  – egyszerűen csak játszd ki, majd tedd a 
dobópakliba.

Azonban vigyázz! Ha egy   jellel ellátott dagály kártyát 
játszasz ki, annyival növelned kell a Kráken tartalékot a pon-
tozótáblán, amennyi jel a kártyán szerepel.

MEGJEGYZÉS: A kezedből eldobott (nem kijátszott) lapok 
nem növelik a Kráken tartalékot, csak a kijátszott lapok.

Ha kifogy a dagály pakli, keverjétek össze az eldobott 
lapokat és képezzetek új paklit.

TÁMAD A TENGERI SZÖRNY!
Mindkét pakliban van egy speciális dagály lap, a „Tengeri szörny támadása!” A többi dagály lappal 
ellentétben ez a kártya megidéz egy nagyerejű tengeri szörnyet, hogy segítse a csapatod. A lap kiját-
szásakor válassz egy tengeri szörnyet (az alapdobozban a Tengeri sárkány az egyetlen tengeri szörny,  
de kiegészítőkben találhattok még), és helyezd a játéktáblára a karakterlapja instrukciói szerint.
Minden tengeri szörnyet csak egyszer lehet megidézni, és amíg ki nem ütik játékban ma-
rad. Ha kiütik, ad egy  mintha egy hős lett volna, illetve 1 Győzelmi pontot ér.
(További információkért lásd a Tengeri szörnyek részt a 16. oldalon.)

DAGÁLY KÁRTYÁK



PONTOZÓTÁBLA
A pontozótáblán tudják a játékosok a megfelelő jelzők mozga-
tásával gyorsan és könnyedén követni a győzelmi pontjaikat, 
a Kráken tartalékot és hogy ki a kezdőjátékos. 

1. Győzelmi pontok: Valahányszor egy játékos győzelmi 
pontot szerez, növeld a sávon az értéket. Ne feledd: Az első 
játékos, aki eléri a 8 győzelmi pontot, megnyeri a játékot!

2. Kráken tartalék: Ez a sáv jelzi Davy Jones legendás 
szörnyetegének, a Krákennek a dühét. Ez a sáv általában a 
dagály kártyák kijátszásakor növekedhet.

3. Kezdőjátékos: A kezdőjátékosé az első aktiválás minden 
körben. Itt nyomon tudod követni, hogy ki is a kezdőjátékos.

A JÁTÉKTÁBLA
A játéktáblán számos fontos terület van:

Mezők: A játéktábla négyzetes mezőkre van felosztva.  
Ezek a mezők határozzák meg a figurák helyzetét,  
hogy milyen messze képes mozogni, illetve a képességek  
és hatások hatótávolságát.

1. Tengeri mezők: Ezekre a mezőkre nem mozgathatja  
a figuráit a játékos. Szaggatott vonallal jelöltük ezeket  
a mezőket.

2. Elhelyezési pontok: Az elhelyezési pontok speciális 
jelzővel ellátott mezők. Ezek azok a mezők, ahol a 
játékosok hősei, matrózai és fedélzetmesterei felkerül-
hetnek a játéktáblára. Az ellenséges hősök keresztülmo-
zoghatnak az elhelyezési pontokon, de mozgásukat nem 
fejezhetik be rajtuk.

3. Célpont jelzők: A Célpont jelzők speciális mezők, melyek 
fontos területeket és lényeket jelölnek. A Célpontok 
elpusztításával nagy jutalmakat nyerhetnek a hősök, 
valamint győzelmi pontokat is, amikkel megnyerhetik a 
játékot. Két Célpont típus van: Fedélzeti jellemzők, me-
lyek az ellenség hajójának szerkezeti elemei, illetve Tengeri 
szörnyek, melyekkel megidézhetők a mélység lakói, ami-
ket le lehet győzni, amiért ugyancsak jutalom jár.

FEDÉLZETI JELLEMZŐK
Az elhelyezési pontokkal ellentétben figuráddal be-
fejezheted a mozgásodat ellenséges fedélzeti jellemző 
mezőn! Jó taktika, ha belépsz egy ilyen mezőre, ezzel 
szabadon támadhatod azt anélkül, hogy az ellenfél 
blokkolni tudna!

SZABAD MEZŐ
Szabad mező bármely mező lehet, ami nem tengeri 
mező vagy ellenséges figura vagy elhelyezési pont által 
foglalt mező.



CÉLPONTOK
Mindegyik Célpont az alábbi információkat tartalmazza:

1. ÉP: Ennyi sérülést kell okozni egy Célpontnak ahhoz, 
hogy megsemmisítsd.

2. Győzelmi pontok: A Célpont elpusztításával ennyi győ-
zelmi pontot szerezhetsz.

3. Érme jutalom: A Célpontot megsemmisítő játékos min-
den hőse a Célpont jelzőn feltüntetett számú  kap.

4. Hatás: Nagyerejű hatása is lehet, ha egy Célpont meg-
semmisül. Ezt a hatást a Célpont elpusztításakor azonnal 
érvényesíteni kell.



HATÓTÁVOLSÁGOK
Ha egy képességnek vagy hatásnak hatótávolsága van, azt min-
dig mezőkben kell kimérni. A hatótávolságot mindig azzal 
a mezővel kiindulva kell számolni, ahonnan a képesség vagy 
hatás kiindult. Átlósan nem szabad számolni a mezőket, 
derékszögben, lólépésben azonban igen! A hatás maximális 
távolságának kiszámolását az alábbiak szerint tudod elvégezni:

• Válaszd ki a képesség vagy hatás kiindulási mezőjét.

• A kiindulási mezővel szomszédos mezővel kezd számolni 
lólépésben is a távolságot a célpontig.

• Egy képesség vagy hatás MINDIG célozhatja a ható-
távolságon belül lévő célpontot – figurák vagy mezők 
semmilyen módon NEM BLOKKOLHATJÁK vagy 
akadályozhatják.

• A tengeri mezők is használhatók hatótávolság számolásá-
hoz. De ne feledd, a hősök önszántukból nem léphetnek 
tengeri mezőre – csak hatótávolság méréshez használhatók 
a tengeri mezők!

Például: Kyria 3-as hatótávolságú támadást végez. A tartózko-
dási mezőtől a másik hajóig számolva úgy látja, hogy támadása 
eléri az A vagy B mezőt, te a C mezőt nem tudja megcélozni, 
mivel az 4 mező távolságban van.

HARC

Sérülés és kiütés
Minden figura és Célpont adott számú életerőponttal (ÉP) 

 rendelkezik. Ez a figura/Célpont teljes életereje.

Egy figura ÉP értéke mindig a karakterlapján van feltüntetve. 
A Célpontok ÉP értéke a jelzőiken szerepel. Ne feledd, hogy a 
matrózoknak és fedélzetmestereknek csak 1 ÉP értékük van!

Valahányszor egy figura vagy Célpont sérül, helyezz rá a sérülés 
értékével egyező számú sérülés jelzőt . Ha egy figura vagy 
Célpont az ÉP értékével egyező számú vagy több sérülés jelzőt 
szerez, azonnal el kell távolítani a játéktábláról. Ezt a figura 
kiütésének vagy a Célpont megsemmisítésének nevezzük.

• Ha egy Célpontot megsemmisítettek, vedd le a játék-
tábláról.

• Ha a legénység tagjait (matrózokat és fedélzetmestereket)  
kiütik, vedd le őket a játéktábláról, de helyezd őket  
elérhető távolságba a tábla mellé.

• Ha egy hőst kiütöttek, távolítsd el az összes sérülés- és 
állapot jelzőt a karakterlapjáról, és helyezd rá a figurá-
ját. Ha a hőst már aktiválták az adott körben, helyezz 
1 Halál érmét  képpel felfelé a karakterlapjára. Ha 
azonban a hős NEM volt aktiválva a körben, akkor  
képpel felfelé helyezd el a karakterlapján a Halál érmét. 
A kiütött hős megtartja minden , és a megvásá-
rolt képességeit is.

Figurák és Célpontok támadása
Az ellenség nem fogja tétlenül nézni, hogy el akarjátok süly-
lyeszteni a hajóját! Elsöprő erőre és ravaszságra is szükséged 
lesz, hogy eltávolítsd ellenfeled az útból!

A támadás a fő módja, hogy sérülést okozz a figuráknak és a 
Célpontoknak. Minden támadás egyedi, de az alábbi jellem-
zőkben egyformák:

Célzás: A támadások mindig mezőre hatnak, nem kimondottan 
figurákra vagy Célpontokra. Egy támadás kivitelezése során egy 
ellenséges figura vagy Célpont által elfoglalt mezőt kell megcéloz-
ni a hatótávolságon belül. Ha egy mezőn nem áll ellenséges figura 
és Célpont jelző sincs rajta, nem célozható meg a támadással.

Támadódobás: Minden támadáson fel van tüntetve, hogy 
mennyi kockával kell dobni, és mi a célszám, amit meg kell 
dobni. A támadás kivitelezése után dobj a feltüntetett számú 
kockával – minden dobott érték, ami eléri vagy meghaladja 
a célszámot, találatnak minősül. Minden kocka, melynek 
dobott értéke kisebb, mint a célszám, az tévesztés.

A kockadobás és a találatok számának meghatározása után 
nézd meg, hogy milyen figurák és Célpontok tartózkodnak a 
megcélzott mezőn. A találatokat nem lehet szabadon eloszta-
ni köztük, csak kizárólag az alábbi sorrendben sérülhetnek 
az egy mezőn tartózkodó figurák:

1. Matrózok 2. Fedélzetmesterek 3. Hősök 4. Célpontok

• Mindig az előbbi sorrendben kell a találatokat kiosztani az 
egy mezőn tartózkodó ellenfelek között, hacsak az adott 
támadás nem írja másképp. Előbb ki kell ütni az összes első 



fontosságú ellenfeleket, majd utána lehet csak kiütni a sor-
rendben következőket. Például: Elsőként ki kell ütni az egy 
mezőn tartózkodó összes matrózt, mielőtt a fedélzetmestereket 
lehetne támadni, majd ki kell ütni az összes fedélzetmestert a 
mezőn, mielőtt a hősöket lehetne támadni.

• Ha több, ugyanolyan kategóriájú ellenséges figura tartóz-
kodik ugyanazon mezőn (pl. két ellenséges hős), a támadó 
szabadon szétoszthatja a találatokat közöttük.

• Minden találatot ki kell osztani, ha lehetséges – egy táma-
dó nem foghatja vissza magát!

• Az   dobott érték minden esetben tévesztésnek minősül.

KOCKÁK, TALÁLATOK ÉS 
SÉRÜLÉSEK KIOSZTÁSA
Hacsak a hatás leírása másképp nem mondja, a  
találatok mindig 1 sérülést okoznak. Nem szabad 
elfeledni, hogy a találatokat osztjuk ki a figuráknak/
Célpontoknak, nem a sérülést. Így, ha egy találat  
2 sérülést okoz, és egy 1 ÉP ellenfélnek van kiosztva,  
a fennmaradó sérülés nem vihető át másik figurára.

Időzítés
Olykor több hatás vagy képesség fejti ki a hatását egyszerre.  
Ha bármikor ilyen többszörös hatás jönne létre, az aktuális 
játékos dönti el, hogy a hatások milyen sorrendben jönnek létre.

Módosítók, további kockák és újradobások
• Olykor egy hatás vagy képesség pozitív vagy negatív 

módosítót adhat egy-egy dobott értékhez (általában +1 
vagy -1). Ezek a módosítók csak a dobás eredményét 
változtatja meg, és nem magát a kocka dobását, azaz ha 
egy hatás „  dobás esetén” fejti ki hatását, az  do-
bott értékhez adott +1 módosító által nem fejtheti ki a 
hatását – kimondottan csak a támadás (és sérülés okozás) 
sikerességére van hatással, hatások beindítására nem.

• Olykor egy hatás vagy képesség lehetőséget adhat, hogy 
adott számú kockát újradobhass. Újradobáskor az elsőként 
dobott érték nem számít, helyette az újonnan dobott 
értéket kell használni. Egyes hatások és képességek 
gyan több kocka újradobását is lehetővé tehetik egy 
tevékenység keretében, azonban minden kockát csak 
egyszer lehet újradobni.

• Némely képesség és hatás további kockákat biztosíthat, ha 
egy adott értéket elér a dobás eredménye. Általános sza-
bályként, az így kapott extra kockákkal nem nyerhető 
további extra kocka.

Például: Carcharius Zabaroham támadásával minden 5+ do-
básnál extra kockát kap. Ezekkel a kockákkal dobott 5+ értékkel 
azonban nem kap további plusz kockákat.

Állapot jelzők
Ellenséges képességektől olykor adott típusú állapotokat 
szenvedhet el egy hős. Ha egy hatás vagy képesség adott álla-
pot alá vonja a hőst, adj a karakterlapjára egy, az állapotnak 
megfelelő állapot jelzőt. Amíg a karakterlapján van az állapot 
jelző, addig szenvedi el az adott állapot lejjebb írt hatásait. 
Az állapotokat azonnal el kell távolítani a hős aktiválásának 
végén, vagy ha kiütik.

  VAK: A hős támadásainak célszámához -1 módo-
sító járul.

  KÁBA: A hősnek 1 tevékenységébe kerül,  
hogy eltávolítsa az állapot jelzőt, mielőtt  
bármi mást tevékenykedhetne.

  LASSÚ: A hős csak 1 mozgás tevékenységet  
végezhet a köre folyamán.

  NÉMA: A hős nem fejlesztheti és  
nem használhatja a képességeit.

  VÉRZŐ: A hős minden tevékenysége  
során 1 sérülést szenved.

TOLÁS
Ha egy hatás vagy kártya azt írj, hogy „tolj” egy 
figurát, azt mozgasd annyi mezővel, amennyit a 
hatás vagy kártya ír. Nincs megkötés a tolás irányát 
illetően. A figura tolását a mozgás szabályai szerint 
kell kivitelezni, azzal a kivétellel, hogy a figurát le 
lehet tolni a hajóról, bele a vízbe (lásd Vízbe kerülés, 
14. oldal).



EGY KÖR MENETE
A Rum & Bones körök sorozatából áll; az egyes játékosok a 
fordulójukban aktiválják egy vagy több figurájukat, majd az 
ellenfelél játékosa ugyanígy tesz, mindaddig, míg a játéktáb-
lán lévő összes figura aktiválásra nem kerül.

A játéktér felállítását követően a játék kezdetén mindkét játé-
kos dob egy kockával. A magasabb értéket dobó játékos lesz a 
kezdőjátékos. Mozgasd a kezdőjátékos jelzőt a pontozótáb-
lán a megfelelő oldalra.

Ezután mindkét játékos húz 3 dagály kártyát, majd a kezdő-
játékos elkezdi a fordulóját.

Egy játékos a következő tevékenységeket végezheti a fordulójában: 
egy hős aktiválása, a legénység aktiválása, vagy Passz (nem 
tesz semmit). Miután a három lehetőség közül tevékenykedik 
egyet, a fordulója véget ér, és az ellenfele fordulója következik. Így 
folytatódik mindaddig, míg mindkét játékos nem passzol.

HŐS AKTIVÁLÁSA
Válaszd ki egy hősöd, akinek nincs sem aktiváció jelzője, sem 
Halál érméje. Ha a választott hős nincs fenn a játéktáblán, 
akkor felhelyezheted őt az egyik elhelyezés pontra (ez nem 
számít tevékenységnek).

Az aktivált hőssel 3 cselekvést lehet végezni, melyek a követ-
kezők bármilyen kombinációja lehet: mozgás vagy képesség 
használata. Miután a hős 3-at cselekedett, az aktivációja véget 
ér. Helyezz egy aktiváció jelzőt a karakterlapjára, jelezve, hogy 
már aktiváltad ebben a körben. Ezután az ellenfeled következik.

Mozgás
Ha egy hős mozgás cselekedetet végez, 2 mozgáspontot kap, 
amit azonnal el is költhet. Kétféleképpen lehet elkölteni:

1. Mozgasd a hőst egy szomszédos szabad mezőre. A mozgás 
során a figurák nem léphetnek ellenfelek által foglalt mezőre 
és nem is mozoghatnak keresztül rajtuk, nem léphetnek átló-
san, illetve nem mozoghatnak tenger mezőkre, továbbá nem 
fejezhetik be mozgásukat ellenséges elhelyezési pontokon 
(keresztül azonban keresztül mozoghatnak az ilyen pontokon).

2. Csáklyázás próbát végez (lásd lejjebb).

A hősnek nem kötelező elköltenie mindkét mozgáspontját, 
ha nem szeretné. Az el nem költött mozgáspontok azonban 
elvesznek a mozgás cselekedet végén.

Csáklyázás és a csáklyázás próba
Olykor szükséges lehet, hogy gyorsan átjusson a hősöd egyik 
hajóról a másikra, és nincs idő a pallókon keresztül átjutni. 
Ilyenkor a hajók közt feszülő csáklyakötelekkel is átlendül-
hetnek. Ezt hívjuk csáklyázásnak.

A csáklyázás a leggyorsabb módja, hogy átkelj a játéktáblán, 
azonban megkockáztatod, hogy a hősöd lehet vízbe pottyan! 
Csáklyázást mozgás cselekedet keretében lehet végezni, 1 
mozgáspontból. Meg is lehet osztani, például a hős csáklyáz, 
majd lép egy mezőt, vagy lép egy mezőt aztán csáklyáz, vagy, 
ha már csáklyázás mezőn áll, átlendül egyik hajóra, majd a 
második mozgáspontjából azonnal vissza is lendül!

A csáklyázáshoz a hősnek egy másik hajó felé néző hajó szélén 
lévő szabad mezőn kell állnia, az alábbi ábrának megfelelően:

Mérd le, hogy hány mező távolságban van a célmező, amire 
át szeretne lendülni, majd dobj egy kockával. Ha a dobott 
érték nagyobb vagy megegyezik a mért távolsággal, a csáklyá-
zás sikeres, és a hőst helyezd át a célmezőre. Ezt a kockado-
bást hívjuk csáklyázás próbának.

Például: Charcharius át szeretne lendülni az A mezőre. Miu-
tán lemérte a távolságot, 4+ értéket kellene dobnia a csáklyázás 
próbán, hogy sikerrel átlendüljön. Ha a B mezőre szeretne 
átlendülni, 6-ost kellene dobnia! Aki mer az nyer!

Fontos megjegyezni, hogy a csáklyázás távolságának mérése 
ugyanúgy zajlik, mint egy támadás hatótávolságának kimé-
rése, szóval a tengeri mezők, az ellenséges figurát tartalmazó 
mezők is beleszámítanak – mivel a hős felettük lendül át, így 
nem akadályozzák!

Ha egy hős elrontja a csáklyázás próbát (kisebbet dob kockával, 
mint az átlendülni kívánt távolság), akkor sajnos megcsúszik 
és vízbe esik.

Vízbe esés
Némely esetben a hős vízbe eshet, például elrontott csáklyá-
zás próba hatására, vagy ha az ellenség tengeri mezőre tolja a 
figurát. Ha egy hős vízbe esik, helyezd a figuráját fektetve egy 
aktivációs jelzővel együtt a karakterlapjára. Ne aggódj, csak 
átmenetileg úszik egyet, amíg visszamászik a hajóra, és egy 
későbbi körben vissza nem helyezed!



Sajnos a vízbe eső matrózok és fedélzetmesterek nem ilyen 
ügyesek! Ők azonnal kiütöttnek számítanak ha vízbe esnek, 
azonban ha egy hős löki őket bele, az a hős nem kap   
(Dől a pénz!, lásd lejjebb).

Képesség használata
Egy hős képességet is használhat cselekedetként. Az alap 
támadás képességen kívül az összes képességet csak  
EGYSZER használhat egy hős az aktivációja során.

TÁMADÁS KÉPESSÉG HASZNÁLATA:  
A támadás során válaszd ki a hősöd egy támadás 
képességét. Az alap támadást akárhányszor hasz-
nálhatja az aktivációja során, a többit azonban 
csak egyszer.

TULAJDONSÁG KÉPESSÉG HASZNÁLATA: 
Tulajdonság képesség használatakor hajtsd végre a 
képesség hatásait. Minden tulajdonság egyedi, így 
alaposan olvasd át a hatásait!

Képességek tanulása és fejlesztése
Képességet tanulni és fejleszteni bármikor lehet a hős aktivá-
ciója során, nem kerül tevékenységbe. Képesség tanulásához 
vagy fejlesztéséhez egyszerűen költs el a hős karakterlapján 
szereplő mennyiségű  (tanuláshoz), vagy a képesség 
kártyán szereplő mennyiségű  (képesség 2. szintre való 
fejlesztéshez).

DŐL A PÉNZ!

• Valahányszor egy hős kiüt egy matrózt vagy  
fedélzetmestert, kap 1 .

• Valahányszor egy hős kiüt egy ellenséges hőst,  
kap 3 , és a frakciója pedig kap 1 győzelmi  
pontot. Ezeket a jutalmakat NEM a kiütött  
ellenségtől kell elvenni, hanem a közös kupacból.

• Ha egy hőst egy olyan hatás vagy támadás üt ki,  
mely nem egy ellenséges hőstől származik (hanem  
a legénységtől, egy állapotból vagy egy dagály kártyától), 
akkor minden ellenséges hős kap 1 ,  
és az ellenség frakciója 1 győzelmi pontot.

Miután egy hős végrehajtott 3 cselekedet, a fordulója véget ér. 
Helyezz egy aktiváció jelzőt a karakterlapjára, jelezve hogy már 
tevékenykedett a körben. Ezután az ellenfeled következik.

Egy hősnek nem muszáj hármat cselekednie. Bármikor 
cselekedhet kevesebbet, majd bejelenti, hogy végzett!

LEGÉNYSÉG  
AKTIVÁLÁSA
A játékos hős helyett aktiválhatja a legénységet is. A hősökhöz 
hasonlóan a legénységet is csak egyszer lehet aktiválni egy 
körben. A következőket teheted:

1. Válassz 3 szövetséges elhelyezési pontot és helyezz 
mindegyikre 2 matrózt, majd helyezz el összesen 2 fedél-
zetmestert bármelyik elhelyezési pontra. Őket nem kell 
ugyanazon pontra helyezned – úgy osztod el a fedélzet-
mestereket a pontok között, ahogy szeretnéd. 
 
Megjegyzés: Ha a játékos esetleg kifogyna a matrózokból 
vagy fedélzetmesterekből, annyit helyezzen fel, amennyit 
tud. Ha már az összes figurája a játéktáblán van, természe-
tesen nem tud felhelyezni újat, amíg ki nem ütnek közülük!

2. A következőket teheted bármilyen sorrendben:
• Lépsz a legénységgel, majd támadsz is velük.
• Tüzelsz a fedélzeti ágyúval.

3. A fenti tevékenységek után helyezz egy aktiváció jelzőt a 
legénység karakterlapjára, jelezve, hogy már aktiváltad őket 
ebben a körben. Ezután az ellenfeled következik.

Tüzelés a fedélzeti ágyúval
Amikor egy játékos tüzel a fedélzeti ágyúkkal, a legénység ka-
rakterlapján „fedélzeti ágyúk” címszó alatt szereplő képesség-
gel végez támadást. Senki nem kap , ha ez a támadás kiüt 
egy vagy több matrózt vagy fedélzetmestert, ha viszont hőst üt 
ki, akkor igen, ahogy azt a „Dől a pénz!” résznél olvashatod.



Mozgás és támadás a legénységgel
Először lépj 1 mezőt az összes legénység figuráddal. Ha ellen-
séges figurák vannak a célmezőn, nem léphetsz a legénységgel. 
A legénység minden tagja adott útvonalat követ, az elhelye-
zési pontjukról kiindulva adott ellenséges elhelyezési pontok 
felé mozoghatnak, ahogy az alábbi ábrán láthatod.

• Ha a legénység az aktivációja elején egy ellenséges figurával 
szomszédos mezőn áll, választhatod, hogy nem lépsz velük.

Miután léptél a legénység minden tagjával, támadni fognak. 
Mindegyikükkel támadhatsz különböző mezőket is, ha több 
ellenséget is meg tudnak támadni. A matrózok és a fedélzet-
mesterek a legénység karakterlapnak megfelelően támadnak.

• A legénység figuráinak minden esetben támadniuk kell, 
ha lehetőségük van rá – sosem foghatják vissza magukat.

PASSZOLÁS
A játékosnak minden hősét aktiválnia kell, ahogy a legénysé-
gét is. Azonban passzolhatnak is, ha már aktiválták minden 
figurájukat. Amint egy játékos passzol, ellenfele aktiválja 
a fennmaradó figuráit, majd a A Kráken színre lép! fázis 
következik.

ELŐRE!!!
Ha a legénység a támadásával kiütött minden ellenfelet a 
célmezőn ami az útvonalába esik, azonnal léphetnek 1-et 
előre a megtisztított mezőre (csak mozoghatnak, támadni 
már nem támadhatnak ismét).

RABLÁS ÉS FOSZTOGATÁS!!!
Ha a legénység rálép az ellenség elhelyezési pontjának mezőjére 
(elértek az útvonaluk végére), szétszóródnak az ellenség hajóján, 
majd őrült rablásba és fosztogatásba kezdenek! Távolítsd el az 
összes legénység figurát az adott mezőről. Minden eltávolított 
legénység figura után tehetsz 1 támadást egy mező ellen, amin 
ellenséges hajó szerkezeti Célpontja vagy ellenséges hős tartózko-
dik. Ezek a támadások 3+ dobás esetén találatnak minősülnek.

TENGERI SZÖRNYEK
Tengeri szörnyeket idézhetsz a csatába a „Tengeri szörny támadá-
sa!” dagály kártyával. A megidézett tengeri szörnyet a karakter-
lapján írtaknak megfelelően fel kell helyezni a játéktáblára.  
Ezután ugyanúgy lehet aktiválni őket, mintha a megidéző 
játékos újabb hősei volnának (azonban NEM hősök!). Az idéző 
játékos ugyanúgy aktiválhatja őket, mint a hősöket, és ugyan-
úgy három tevékenységet kapnak. Egy tengeri szörny kiütése 
ugyanolyan, mintha egy hőst ütnének ki (lásd Dől a pénz!, 
15. oldal). Ugyanazon tengeri szörnyből csak egyet lehet meg-
idézni, és amint kiütnek egy adott tengeri szörnyet, nem lehet 
megidézni újra a játék hátralévő részében egyik fél által sem.



A KRÁKEN  
SZÍNRE LÉP!

Miután az összes figurát aktiválták, a játékosoknak ellenőriz-
niük kell, hogy a vérontás és a csata magára vonta-e a Kráken 
figyelmét! Tedd a következőket:

1. Teszteld a vizeket: (Ha a Kráken a játéktáblán van, 
vagy megölték, ugord át ezt a lépést). Mindkét játékos-
nak dobnia kell egy kockával, és össze kell adniuk a do-
bott eredményeiket. Ha az így kapott érték egyenlő vagy 
alacsonyabb, mint a játékosok Kráken tartalékának össze-
ge  , a Kráken felbukkan a felszínre! Helyezd a Kráken 
jelzőt az alábbi ábra szerint a játéktáblára. A kráken leendő 
helyén lévő tengeri szörnyeket automatikusan kiüti.

2. Támad a Kráken (ha a Kráken nincs a játéktáblán, 
ugord át ezt a lépést). Dobj egy kockával, hogy mit fog 
tenni a Kráken. A tevékenységei leírása a karakterlapján 
található.

Miután a Kráken támadott (ha játékban van), a „Kráken 
színre lép!” fázis véget ér, és kezdődik a felépülés fázis.

FELÉPÜLÉS FÁZIS
A felépülés fázis során mindkét játékos tegye a következőket:

1. Dobjon el minden általa választott dagály kártyát a  
kezéből majd húzzon újakat helyettük, hogy 3 dagály  
lap legyen a kezében.

2. Ha bármelyik hősnek van Halál érméje az  oldalán, 
távolítsátok el. A következő körben ezeket a hősöket visz-
szahelyezhetitek, és újra csatlakozhatnak a harchoz

3. Ha bármelyik hősnek van Halál érméje az  oldalán, 
fordítsátok át a  oldalára. Sajnos ezek a hősök nem ke-
rülnek vissza a következő körben még, csak esetleg utána.

4. Távolítsátok el az aktiváció jelzőket minden hősről,  
akinek nincs Halál érme jelzője.

5. Végül húzzátok át a kezdőjátékos jelzőt a  
pontozólap másik oldalára, a másik frakcióra.

6. Ezen lépések után új kör kezdődik. A játék mindaddig 
folytatódik, míg egy játékos 8 győzelmi pontot  
nem szerez; aki előbb gyűjt össze 8 pontot, az nyer.



EGYÉB ELRENDEZÉSEK
A könyvben írt alapszabályok a Mélység Urai és a Marea de la  
Muerte frakciók ütközetéhez felállított játékteret mutatják be, 
de a kiegészítőként kapható egyéb frakcióknak más hajóik is 
lehetnek! Mindegyik frakciónak megvan a maga hajótípusa,  
így többféle játéktér elrendezés is lehetséges.

Gálya (x1) – Dzsunka (x3)
Matrózok felhelyezése a játék kezdetén
Gálya (A játékos) Főárboc, Kormánykerék, Kötélzet
Dzsunka (B játékos) Lőszertartalék, Fegyverzet, Kötélzet

Hosszúhajó (x2) – Dzsunka (x3)
Matrózok felhelyezése a játék kezdetén
Hosszúhajó (A játékos) Kormánykerék, Kötélzet, Kapitány ládája
Dzsunka (B játékos) Lőszertartalék, Fegyverzet, Kötélzet

Célpont jelölők

Elhelyezési pontok
(A játékos)

Elhelyezési pontok
(B játékos)

Helyezz ide 4 matrózt 
a játék kezdetén

Speciális jelzők
(a dzsunkák speciális  

jelzőkkel vannak felszerelve.  
Lásd az adott frakció  
leírását a részletekért)

A Kráken megjelenési helye
Ha a Kráken olyan tengeri mezőn  

bukkanna fel, ahol palló van, a palló  
megsemmisül. A Kráken kiütése után 
a pallót vissza kell helyezni. A Kráken 

felbukkanásakor a tengeri mezőjén lévő 
tengeri szörnyeket automatikusan kiüti.

JELMAGYARÁZAT



Gálya (x1) – Gálya (x1)
Matrózok felhelyezése a játék kezdetén
Gálya (A játékos) Főárboc, Kormánykerék, Kötélzet
Gálya (B játékos) Főárboc, Kormánykerék, Kötélzet

Hosszúhajó (x1) – Hosszúhajó (x2)
Matrózok felhelyezése a játék kezdetén
Hosszúhajó 1 (A játékos) Kormánykerék, Kötélzet, Kapitány ládája
Hosszúhajó 2 (B játékos) Kormánykerék, Kötélzet, Kapitány ládája

Dobj egy kockával, hogy melyik frakció hajója lesz középen és 
melyik oldalt. A középső frakciónak ugyan csak 1 hajója lesz,  
de kevesebb Célpontot kell megsemmisíteniük az ellenség hajóin!

Dzsunka (x3) – Dzsunka (x3)
Matrózok felhelyezése a játék kezdetén
Dzsunka (A játékos) Lőszertartalék, Fegyverzet, Kötélzet
Dzsunka (B játékos) Lőszertartalék, Fegyverzet, Kötélzet

Ha a Kráken felbukkan, dobj egy kockával.  
1-3 eredménynél a felső helyen bukkan fel,  
4-6 eredmény esetén az alsó helyen (lásd a fenti ábrán).



A Rum & Bones játékot több játékossal is lehet játszani.  
A játékmenet összességében ugyanaz, mint két játékos esetén, 
pár új szabállyal, a játékosok számától függően. Az ugyan-
azon csapatba tartozó játékosok szabadon megoszthatnak 
egymással információkat, és a döntéseket is közösen hozzák 
meg. A végső szót azonban a hősöket irányító vagy az adott 
kártyát kijátszó játékos mondja ki.

Csapatjáték esetén a csapattársad által irányított figurák 
mind szövetségesek, az ellenfeleid által irányított figurák 
pedig ellenségesek.

3 játékos (Kettő egy ellen)
A játékosok először is alkossanak két csapatot; az egyik  
csapat két, a másik egy játékosból fog állni. Ezután mindkét 
csapat frakciót választ magának, mint a sima játékban.  
Az alapjátékkal ellentétben azonban az alábbi szabályokat  
kell alkalmazni:

• A két játékosból álló csapat 3 hőst választhat.  
Az egyik játékos 2 hőst irányít, a csapat másik  
játékosa pedig 1 hőst plusz a legénységet.

• Az egy játékosból álló csapat szintén 3 hőst választ.

• A két játékosból álló csapat mindkét tagja 2 dagály  
kártyát tarthat a kezében (a csapat így összesen 4 lapot).

• A szóló játékos 4 dagály kártyát tarthat a kezében legfeljebb.

• Ha a kétfős csapat megsemmisít egy Célpontot,  
a csapat közösen dönti el, hogy melyik hős/játékos  
kapja az elpusztított Célpont előnyeit.

4 játékos (kettő kettő ellen)
A játékosok először is alkossanak két kétfős csapatot.  
Ezután mindkét csapat frakciót választ magának, mint  
a sima játékban. Az alapjátékkal ellentétben azonban  
az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

• Minden játékos 2 hőst választ magának  
(ezáltal összesen négy hős lesz egy csapatban).

• Minden játékos 2 dagály kártyát tarthat a kezében  
(csapatonként így összesen 4).

• Az egyes csapatok tagjai együtt döntik el és koordinálják  
a legénységük aktiválását.

• Ha megsemmisítenek egy Célpontot, az egyes csapatok 
tagjai közösen dönti el, hogy melyik hős/játékos kapja  
az elpusztított Célpont előnyeit.

5 játékos (három kettő ellen)
A játékosok először is alkossanak két csapatot; az egyik csapat 
három, a másik két játékosból fog állni. Ezután mindkét csapat 
frakciót választ magának, mint a sima játékban. Az alapjáték-
kal ellentétben azonban az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

• A két játékosból álló csapat 5 hőst választhat;  
az egyik játékos 3 hőst irányít, a csapat másik  
játékosa pedig 2 hőst plusz a legénységet.

• A három játékosból álló csapat 5 hőst választhat;  
két játékos 2-2 hőst irányít, a csapat másik játékosa  
pedig 1 hőst plusz a legénységet.

• Mindkét csapat játékosai választanak egy-egy kapitányt, 
aki 3 dagály kártyát húzhat. A kapitánynak kinevezett 
játékosok rendelkeznek a csapat dagály paklijával.

• Ha megsemmisítenek egy Célpontot, az egyes csapatok 
tagjai közösen dönti el, hogy melyik hős/játékos kapja  
az elpusztított Célpont előnyeit.

6 játékos (három három ellen)
A játékosok először is alkossanak két háromfős csapatot.  
Ezután mindkét csapat frakciót választ magának, mint  
a sima játékban. Az alapjátékkal ellentétben azonban  
az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

• Mindkét csapat 5 hőst választhat; két játékos 2-2 hőst irányít, 
a csapat harmadik játékosa pedig 1 hőst plusz a legénységet.

• Mindkét csapat játékosai választanak egy-egy kapitányt, 
aki 3 dagály kártyát húzhat. A kapitánynak kinevezett 
játékosok rendelkeznek a csapat dagály paklijával.

• Ha megsemmisítenek egy Célpontot, az egyes csapatok 
tagjai közösen dönti el, hogy melyik hős/játékos kapja  
az elpusztított Célpont előnyeit.

3–6 JÁTÉKOS MÓD



ALTERNATÍV JÁTÉKMÓDOK
Az alapszabályok mellett pár alternatív módon is játszhatjátok 
a Rum & Bones játékot.

Clash Royale!
Ez a játékmód 3+ játékos számára van, akik egy jó kis 
kalózbunyót szeretnének, nem pedig egy koordinált több-
játékos csapatmunkát (természetesen két játékos számára is 
élvezhető). A Clash Royale játékmódban a játékosok 2-2 hőst 
irányítanak, átküzdik magukat a hajókon, míg csak egyetlen 
hős marad. Ez egy gyors és brutális játékmód, a vérszomj és 
kaotikus szórakozás jegyében!

• Az alábbi ábra szerint állítsátok fel a játékteret.

• Mindegyik játékosnak 1-2 hőst kell kiválasztania.  
Ne alkalmazzátok a frakcióbeli megkötéseket; bármelyik 
frakcióból és bármilyen kombinációban választhatnak! 
Fontos, hogy ebben a játékmódban nem használjuk  
a matrózokat, fedélzetmestereket és dagály kártyákat, 
így az ezen játékelemekre építő képességekkel rendel-
kező hősöket inkább ne válasszátok.

• Minden hős adott Élettel kezdi a játékot, amit matróz 
figurákkal jelölünk a karakterlapján. Miután egy hős  
az utolsó Életét is elveszíti, végleg kiesik a játékból.  
Ha már csak egy játékos és az általa irányított hős(ök) 
marad játékban, ő a győztes.

• A játékosok közösen egyeznek meg, hogy mennyi Élete 
legyen egységesen a hősöknek. Mi olyan 2-5 Életet  
javasolnánk.

• Minden játékos dob 2 kockával, és a nagyobb eredményt 
elérő játékos léphet először.

• A hősöket bármely elhelyezési pontra felhelyezhetitek. 
Az elhelyezési pontokat Halál érmével jelöltük. A hősök 
átmozoghatnak és a mozgásukat be is fejezhetik olyan 
mezőkön is, amelyen ellenséges hős tartózkodik.

• A játékosok a fordulójukban aktiválhatják a hőseiket és 
cselekedhetnek hármat a szokott szabályok szerint. Ezután 
a játék a balra ülő játékossal folytatódik tovább. 
Alkalmazzátok az alábbi szabályokat:

• Ha egy hőst kiütnek, ahelyett hogy Halál érmét kapna, el-
veszít 1 Életet. Ha nem maradt Élete, a hős kiesik a játékból. 
Magyarul, ha elfogy az életerőpontja, azonnal visszahe-
lyezhető a fordulódban – nem kell átugorni egy aktivációt 
(életerő és Élet, ebben a játékmódban két külön dolog! - a ford.). 
A kiütő hős a szokott szabályok szerint 3  kap.

• A hajó szerkezeti elemeit (Célpontokat) a szokott szabá-
lyok szerint lehet támadni és megsemmisíteni. Valahányszor 
egy hős sérülést okoz egy szerkezeti elemnek, minden oko-
zott sérülés után kap 1 . Nem jár semmi bónusz, sem 
pedig győzelmi pont egy szerkezeti elem megsemmisítéséért.

• A fentiek alól kivétel a Kapitány ládája. A Kapitány 
ládáját nem lehet megtámadni vagy megsemmisíteni 
semmilyen módon, de ha egy hős rálép a mezőjére és 
elkölt 1 tevékenységet, kap 3 . Ha egy hős a Ládától 1 
mező távolságban van, és kiüti a Ládán álló hőst, azonnal 
beléphet a Ládát tartalmazó mezőre.

Véletlenszerűen választott hősök
• 1. módszer: Ahelyett, hogy a szokott módon választaná-

nak hősöket, véletlenszerűen kerül kiosztásra számukra 
három a választott frakcióból. Ezeket a hősöket használ-
hatják csak a játékosok.

• 2. módszer (ha legalább 4+ zsoldos hős is elérhető): 
Ahelyett, hogy a szokott módon választanának hősö-
ket, véletlenszerűen kerül kiosztásra számukra három a 
választott frakcióból, továbbá két zsoldos is (vagy több, a 
gyűjteményedtől függően). A játékosok a számukra kiosztott 
hősök alapján válogatják össze a legénységüket is.

Különös szövetségesek
• A hősök a szokott szabályok szerint választanak egy frak-

ciót, hősöket viszont bármelyik frakcióból választhatnak 
maguknak. Fontos, hogy ezt a módot csak alkalmanként 
válasszátok, mivel a dagály paklik és hősök a frakciójuk 
+ a zsoldosok korlátaihoz vannak kiegyensúlyozva, és az 
ÖSSZES hős használhatósága adta nagyszámú lehetőség 
túltápolt vagy váratlan kombinációkhoz vezethet!

• Kombináljátok ezt a játékmódot a VÉLETLENSZERŰ-
EN VÁLASZTOTT HŐSÖK játékmóddal, és máris egy 
vicces és kaotikus egyveleget kaptok!



Carcharius belekortyolt a teájába. A Zsíros Jatt nem a legjobb 
fogadó volt ugyan Tortugán, de az ízlésének teljesen meg-
felelt. Valami erősbbet jobban kívánt volna, de a találkozó 
tiszta fejet és éles elmét kíván.

– Emlegetett szamár – mormogta. Már egy fél saroknyira 
hallotta, hogy közeleg, miközben spanyolul káromkodik,  
átkozva mindenkit útközben. Pisztoly dörrent, majd fájdal-
mas nonyítás hallatszott... igen, ez minden bizonnyal ő lesz. 
Az ajtó kivágódott, szinte kiszakadva a zsanérjaiból, miköz-
ben egyenesen Charchariusra mutatott – TE!

Ő rávillantotta cápavigyorát – Én.

Elviharzott az asztaláig, és belevágta a kését előtte.
– Bastardo a pescado, el tudod te képzelni mennyit ért az a hajó?

– Aye, Viana kapitány, ez a dolgom. Ebből vettem teát, nem 
igaz? A legjobb, a vízfelszínhez közeli hínárból. Nem olyan jó, 
mint az atlantiszi, de a legjobb itt a parton, és...

Viana a kezével lesöpörte a teát az asztalról, ami csörömpölve 
széttört a padlón. A kevés vendég sietősen távozott, a csapos 
pedig tágra nyílt szemekkel lassan lehúzódott a bárpult mögé.

– Itt helyben végeznem kellene veled saltaste arriba cebo de pesca!

Hosszú pillanatig farkasszemet néztek egymással, majd  
Charcharius közvetlen hangnemben folytatta – Hadd  
emlékeztesselek, hogy ez semleges terep Senora Capitan.  
Tortuga különösen fontos nekünk ezekben a nehéz időkben.  
De ahogy elnézem van némi megbeszélnivalónk. Meghívhat-
lak valamire?

Viana remegett a dühtől, de végül kirántotta a széket és leült. 
– Legyen.

Carcharius intett a csaposnak, aki gyorsan kivitt valami erő-
set az asztalukhoz, majd gyorsan elkotródott. Viana kapitány 
végre lazított, miközben mélyet kortyolt az italból. – Ahhh 

– mondta, miközben lehúzta a pohár tartalmát. – Az igazat 
megvallva, már úgyis elegem volt a teából...

Viana nem fogta vissza magát. – Jonest látták a hajód fedélze-
tén! – kijelentés volt, nem kérdés.

Charcharius vigyorgott. – Igen, jött majd ment is.  
Magam nem is találkoztam vele.

– Szóval mi ez az egész? Hogyan bukkant fel a kincse?  
És mi a kilenc pokolért dolgozik veled?

Charcharius vállat vont. – Ha így lenne, gondolod, hogy itt 
lennék, és a legmagasabb összeget ajánlónak árusítgatnám a 
nehezen megszerzett zsákmányt?

– Ne nézz hülyének, senor capitan, – mondta. – Találkoztál 
vele, méghozzá nemrég. Az élők közé való hirtelen visszatéré-
se nem hagy egy rakás kérdést nyitottan a fejedben?

– Nos, igen, így történt. – Ennyivel tartozott neki Charcharius.  
– De én mondom neked, mint kalóz a kalóznak, nem volt önmaga.

Viana szünetet tartott, amíg kortyolt egyet – Folytasd, senor.

– Ő valahogy... alacsonyabbnak tűnt, ha érted mire gondo-
lok. Ő egy tekintélyes hatalommal rendelkező alak, bármely 
fedélzeten, azonban most nem ilyen volt. Mintha az egyszerű 
halandó világ egyszerűen visszaszólította volna, újra egynek 
tűnt közülünk... egy egyszerű kalóznak.

Viana összehúzta a szemöldökét. – Miért mondod ezt el ne-
kem? Miért nem mondod egyszerűen, hogy a szövetségesed,  
a titkos fegyvered?

Charcharius felmordult – Miért mondanám? Egy jó blöff 
felér egy jó győzelemmel, de ha lebuksz, rosszabb a legszé-
gyenteljesebb vereségnél is. És különben is, mindenki tudja, 
hogy már nincs nála a kincse. – majd nagyot kortyolt a 
kupájából.

Viana elgondolkodva ült. – Nem értem, miért süllyesztette a 
tengerbe a kincsét.

– Nem kérdeztem.

Hitetlenkedve a szemébe nézett – Kellett volna!

– Tudom, de... lehet nem is szeretném tudni a választ.  
És így is úgyis, bárki megszerezheti. Csak ez számít!

Viana felnevetett, nő létére meglehetősen vészjósló hangon. – 
Nevetséges, Jones maga a megtestesült hatalom.  
Az egész létét a hatalom utáni vágy töltötte ki. Több vagyont 
szerzett, mint amire bármelyik halandó képes volna, és mit 
tesz? A tengerbe hajítja! Es inconcebible, és mégis megtörtént. 
Nem értem. És te?

AJÁNLAT, ÁRULÁS, ÉS VÉRES KALÓZKODÁS

Írta: Eric F. Kelley



Charcharius felmordult – Áhh. Biztos megvan rá az oka, de 
átkozott legyek, ha képes lennék kihúzni belőle!

Viana folytatta – Biztos, hogy van rá oka. Ha megszerzel 
valamit, nem adod vissza. Inkább berakod a bankba, biztos 
helyre, hogy kamatozzon. 

– Bankba, mi? Egészen véletlenül nem kincseshajók elsüly-
lyesztéséről vagy hírhedt? És nem emlékszel, hogy nemrég a 
Thames kirabolta az angol bankot? Nekem nem tűnik egy jó 
befektetésnek... – vágott vissza vigyorogva.

Viana visszavigyorgott – Valóban senor. Mi is piszkos profit-
ból élünk. De nem pusztán rablásból, ó nem. Kisöpörjük az 
összes betétet, a sajátunkat is, a biztosításokat is elraboljuk, 
majd az egészet betesszük újra a bankba. Hát nem ez a legka-
lózabb módja?

Charcharius egy hatalmas korttyal kiitta az italát, hogy 
kimossa a rossz ízt a szájából. – „Biztosítás”, „bankbetét”, 

„kamatok”... nem hangzik túl kalózul nekem.

– Higyj nekem, ez a jövő kalózkodása! – kacsintott, majd pár 
érmét ejtett az asztalra.

– Nem, nem – tiltakozott. – Ezt most én állom. Ezért a zsák-
mányért a kikötőben, ez a legkevesebb vigaszdíjom neked – 
mondta Charcharius gúnyos mosollyal.

Viana ugyanolyan gúnyos mosollyal válaszolt – Szerintem 
nekem kell jótékonykodnom feléd, amíg a Hydrát vissza nem 
kapod, senor. A legénységem úgy egy fél pohárral ezelőtt 
biztosította a „zsákmányodat”.

– Mi?! Lehetetlen! – azonnal talpra ugrott. Hogy van merszed 
megsérteni a semleges területet? Az egyezményt mindannyi-
an aláírtuk!

Viana vigyora még szélesebbre növekedett, ahogy érezte, hogy 
a saját ragadozó természete kerül fölénybe. – Charcharius ka-
pitány, kedvesem... – mondta. – Sose volt érzéked a szerződé-
sekhez, igaz? Az egyezmény csak a saját hajóinkra vonatkozik. 
A zsákmányokra nem.

Állkapcsa pár kimondatlan visszavágással próbálkozott, mire 
végül inkább egy mosolyt öltött magára – Ügyes játék, Senora 
Capitan. Legközelebb.

Viana tisztelgett, majd távozott. Charcharius rendelt még egy 
kupicával, miközben merengett. – Jones... Jones...



A KAPITÁNY: CARCHARIUS
A vörös áradat

„Bármely ragadozó képes becserkészni a zsákmányt, cimborák.  
De ahogy én csinálom, az már művészet, meglátjátok.”
Charcharius kapitány ugyanolyan könnyedséggel képes kiszagolni  
az aranyat a vízben, mint a vért. Egy tömött flottában is mindig  
megtalálja a legjobban megrakott kincseshajót. Egy lakatlan szigeten  
is megtalálja a rejtett csempészbarlangot. A nyomtalan tengeren is a  
legjobb pillanatban bukkan fel és csap le egy gyanútlan gályára.  
Bár a kincs maga is egy kecsegtető zsákmány, és Davy Jones aranyának 
hatalma is egy kielégítő jutalom, Charcharius valójában Atlantist szeretné 
visszaállítani, hogy újra régi fényében tündököljön. Látni, hogy az ősi 
királyság ismét hatalomra emelkedjen, ez minden kívánsága.

AZ IZOMAGY: ISHMAEL
A Mélység Titánja

„Az első bekezdések a legrosszabbak. ‚Hívj Johnnak...’ Nem. ‚Hívj 
Jamesnek...’ Nem. ‚Nevezz őrültnek?’ Már jobb, de nem az igazi...”

Noha Ishmaelt a hajókönyvtár egyáltalán nem 
vonzza, és költői gondolatait sem veti papírra, ennek 

ellenére képes teljesen elmerülni egy novellát vagy 
tudományos művet olvasva. A termete ellenére 
Ishmael nagyon jól otthon érzi magát bármely 

egyetemen vagy obszervatóriumban. Övé lehetne 
az atlantiszi egyetem, ha nem a saját feje után menne. 

Sokan csodálkoznak, hogy egy tudósból hogy lesz kalóz, 
de Ishmael valójában egy mondás szerint éli életét, miszerint  
„a jó szerző másol, a zseniális lop.” Ha más érdeme nincs is a  

Mélység Urai között, egy bizonyos, hogy ő kora legnagyobb szerzője.



A TÜZÉREK: KYRIA ÉS KARL
A Mélység Urainak tüzérei

„Tudtad, hogy ez a fa cucc képes lángra kapni egyszerű hő hatására? És hogy 
egyenesen innen, ahol állok, képes porig égetni mindent?? Lenyűgöző!”

Kyria Celaeno kéjes örömét leli a kémiában, alkímiában, és hogy az anya-
gokat az alapelemeire bontsa. Mivel a felszín tüze nem képes égni a hullámok 

alatt, az ősi atlantisziak feltalálták a pépes, ragacsos, folyékony tüzet. Természetesen 
Kyria (miután oly sok időt töltött már a felszínen) ugyanúgy örömét leli az emberek 
mesés „fatüze” látványában és használatában is. Hűséges társa Karl, kinek vastag 
páncélja a legjobb állványként szolgál az egyedi, hordozható kardhal ágyújának. 
Rengeteg belső poénjuk van, így kedélyesen képesek végigröhögni az acél csattaná-

sát és az ágyúk dörgését is.

A SZÁJHŐS: SNAPJAW
Tortuga kardmestere

„Nem, a teknőcleves nem a specialitásom, cimbora. Most tűnj el innen 
szépen, mielőtt te uszonyaidat szolgálom fel a kapitánynak ebédre!”
Snapjaw jó okkal mogorva természetű. Az atlantiszi társadalomban  
nem volt túl sok teknős nép, és emiatt gyakran volt magányos. 
A hajó szakácsaként egyszer elsütötte azt a rossz viccet, hogy  
ha valaha kifogyna a halból, mindig a legénység egy tagját fogja  
felszolgálni. Emiatt ezután egyfolytában teknőc-sztéket, teknőc- 
kenyeret és teknőclevest akartak rendelni. Mindezek szerencsére  
megmaradtak a viccelődés szintjén, és még nem folyt emiatt vér. 
Ez elsősorban a legénységre nézve szerencse, mert csak néhányuk  
olyan vérszomjas, félelmetes és halálos, mint Snapjaw, amikor  
előhúzza a szablyáit és harcba lendül.

A KORMÁNYOS: WALDORF
Az elátkozott vándor

„Legalább egy erőltetett mosolyt, cimbora.”
A Csontördögök hajója volt az első, amivel a Mélység Urai 

először összefutottak és lerohantak. A csata döntetlen 
lett, és Waldorf is fogságba került. A jelenlegi, élet-halál 
közti állapotában tért magához. A Csontördögök így 
toboroznak új tagokat – ebben az állapotban milyen 
más legénység tagja lehetnél? Nem számoltak azonban 
Waldorf Atlantisz iránti hűségével, sem Charcharius 
kapitány bosszúszomjával. Az ezt követő csata során 

Waldorf hirtelen visszapártolt egykori hajójához, és 
győzelemre vitte a Mélység Urait. Azóta ismét velük 

hajózik, hogy megoldást találjon az átok megszüntetésére.



A KAPITÁNY: VIANA
A kapzsi kutató

“A pénznek csak a megfelelő környezet kell, hogy gyarapodhasson, le-
gyen az egy széf vagy akár egy hajó fedélzete.”
Elena Viana a bankár apjától tanult meg mindent az aranyról. Miután 
egyetlen szállítmány elvesztésével apja üzelte teljesen tönkrement, rájött, 
hogy apja elég ostoba volt, hogy egyetlen hajón szállított ekkora értékű 
rakományt, és bosszút esküdött a kalózok ellen. Hihetetlenül sikeres 
volt, és saját kalózlegénységet is gyűjtött magának a levadászott hajókról, 
miután a hajók kapitányait végigsétáltatta a pallón. Hatalmas sikereket 
ért el az azóta kalóz armadává duzzadt Marea de la Muerte-vel. Viana 
kapitány bármit megtenne egy igazán legendás kincs megszerzéséért, és 
lehet pont Davy Jones mesés ládája lesz az.

AZ IZOMAGY: DON SANTIAGO
A halászkirály

„Meglepődnél, ha látnád, hogy mennyi pénz bújik meg a kis szörnyetegek 
gyomrában.”

Nem sok nemes dolog mondható el Don Santiagoról, de a tengeri 
dolgokhoz való mesteri hozzáértése legendás végig a tengerpar-
tokon. Azt beszélik, hogy kifogott és levadászott már mindent, 

ami él és mozog a tengerben, és ő az egyetlen ember, 
aki ölre ment a Krákennel, és győztesként került ki. A 
kalózok mindig szívesen terjesztenek tengeri meséket és 
kérkednek a kikötőkben, de Don Santiago bizonyítani 
is tudja tetteit. A Marea de la Muerte-vel való utazását 

csak egy nagy játéknak hívja, illetve örülne egy újabb 
menet lehetőségének a Kráken ellen.



A TÜZÉR: GABRIELA
Az alkimista királynő

„Van tüzed?”
Egy haditengerészeti lőpor-molnár lányaként Gabriela mindig is tenger- és „tűz-
közelben” élte életét. A lőpor iránti rajongása idő előtti és kirobbanó véget vetett a 

családi vállalkozásnak egy viharos éjszakán. A szégyentől száműzve eladta 
szolgálatait és képességeit a Marea de la Muertének – azóta a Fénix fedélze-

tén szolgál tüzérmesterként. Minden kikötőben hazaküldi a családjának a 
zsákmány ráeső részét, reménykedve, hogy egy nap majd újra hazatérhet. 
A kalózok és a kalózélet teljesen megfelelnek neki, hiszen kiélheti a 
tűz és füst iránti rajongását.

A SZÁJHŐS: DEMARCO
Kardtáncos

„Ó, hogy te arra a másik emberre gondoltál. Arra a szegény,  
szerencsétlen bájgúnárra... na, az nem én vagyok!”
DeMarco sosem beszél róla, hogy mi hozta a Marea de la Muerte  
fedélzetére. Nem tengerész – Viana kapitány elsősorban testőrként 
fogadta fel, aminek tökéletesen megfelelt, mivel bármilyen  
szerepet képes magára ölteni, legyen akár kikötői haramia  
vagy egy nyilvános gála nemes világpolgára.  
DeMarco mélységesen tiszteli a legénységet, hogy nem  
firtatják a múltját, bár sokan kíváncsiak, hogy miféle távoli  
partokat fürkész magányosan minden hajnalban és alkonyatkor  
a kimondottan haragos tengeri napokon.

A KORMÁNYOS: EL LATIGO
Kegyetlen munkafelügyelő

„Miért zárnál egyáltalán szellemet egy palackba? Annyi minden mást 
tölthetnél bele.”
El Látigo egy évtizede csatlakozott a Marea de la Muerte legénységéhez, 

amikor az otthona függetlenségéért harcolt. A csata tetőfokán elárulták 
a népét, és menekülnie kellett az életben maradásért. A Marea de la 

Muerte fedélzeté találta meg a szinte teljes szabadságot és függe-
téenséget. Becenevét („Korbács”) nem csak kedvenc fegyveréről 
kapta, hanem mert szívesen forgatja is azt végső fegyelmező 
eszközként. A kalózokkal való bánásmód során azért mindig 
körültekintéssel választ a bársonykesztűs és a vasmarok meg-
oldások közül, mivel a hálókabinok túl szűkösek ahhoz, hogy 

ellenségeket szerezzen magának a fedélzeten.



Egy kör menete
1. A kezdőjátékossal kezdve felváltva aktiválják hőseiket és/vagy  le-

génységüket, amíg az összes hős és a legénység aktiválásra nem kerül.

2. A Kráken színre lép fázis.

3. Felépülés fázis.

4. Új kör kezdődik.

A játék addig folytatódik, míg egyik játékos 8 győzelmi pontot szerez.

Hős aktiválása
1. Egy hősnek 3 tevékenysége van. A tevékenységek lehetnek képes-

ség használata (támadás képesség vagy tulajdonság képesség), 
vagy mozgás.

2. A mozgás tevékenységgel 2 mozgáspontot kap, amivel egy szom-
szédos mezőre léphet, vagy csáklyázhat.

3. A hős aktivációja során bármikor vásárolhat vagy fejleszhet képes-
séget. Ez nem kerül tevékenységbe.

4. 3 tevékenység után (vagy ha kevesebbet kíván cselekedni) az akti-
váció véget ér, és a következő játékos jön.

DŐL A PÉNZ!
Valahányszor egy hős kiüt egy matrózt vagy fedélzetmestert, 
kap 1 .

Valahányszor egy hős kiüt egy ellenséges hőst, kap 3 , és a frak-
ciója pedig kap 1 győzelmi pontot. Ezeket a jutalmakat NEM a 
kiütött ellenségtől kell elvenni, hanem a közös kupacból.

Ha egy hőst egy olyan hatás vagy támadás üt ki, mely nem egy 
ellenséges hőstől származik (hanem a legénységtől, egy állapotból 
vagy egy dagály kártyától), akkor minden ellenséges hős kap 1  , 
és az ellenség frakciója 1 győzelmi pontot.

Legénység aktiválása
1. Helyezz fel 2 matrózt a 3 szövetséges elhelyezési pontra.

2. Helyezz 2 fedélzetmestert bármely két szövetséges elhelyezési 
pontra (összesen 2 fedélzetmestert).

3. A legénységgel két tevékenység lehetséges a játékos választásától 
függően: tüzelés a fedélzeti ágyúval vagy mozgás és támadás.

4. Mozgasd a teljes legénységed 1 mezővel a mozgási útvonalukon, 
majd támadj velük.

ELŐRE!!!
Ha a legénység a támadásával kiütött minden ellenfelet a célmezőn 
ami az útvonalába esik, azonnal léphetnek 1-et előre a megtisztított 
mezőre (csak mozoghatnak, támadni már nem támadhatnak ismét).

RABLÁS ÉS FOSZTOGATÁS!!!
Ha a legénység rálép az ellenség elhelyezési pontjának mezőjére 
(elértek az útvonaluk végére), szétszóródnak az ellenség hajóján, majd 
őrült rablásba és fosztogatásba kezdenek! Távolítsd el az összes 
legénység figurát az adott mezőről. Minden eltávolított legénység 
figura után tehetsz 1 támadást egy mező ellen, amin ellenséges hajó 
szerkezeti Célpontja vagy ellenséges hős tartózkodik. Ezek a táma-
dások 3+ dobás esetén találatnak minősülnek.

A Kráken színre lép!
1. A játékosok dobnak egy kockával, és összeadják az eredményeiket. 

Ha az így kapott érték egyenlő vagy alacsonyabb, mint a játékosok 
Kráken tartalékának összege, helyezd a Krákent a játéktáblára.

2. Ha a Kráken a játéktáblán van, aktiváljátok. Dobjatok egy kocká-
val és nézzétek meg a karakterlapját, hogy mit fog tenni.

Felépülés fázis
1. Mindkét játékos dobhat el dagály kártyákat és húzhat  

is helyettük, hogy legfeljebb 3 lap legyen a kezükben.

2. Ha bármelyik hősnek van Halál érméje az  oldalán,  
távolítsátok el az érmét.

3. Ha bármelyik hősnek van Halál érméje az  oldalán,  
fordítsátok át a  oldalára.

4. Húzzátok át a kezdőjátékos jelzőt a pontozólap másik  
oldalára, a másik frakcióra.

TÁMADÁS
Válassz egy mezőt a támadás hatótávolságán belül, és dobj a megfe-
lelő számú kockával. Ha a dobott eredmény egyenlő vagy maga-
sabb, mint a célszám, találatnak számít. Ha kisebb, akkor tévesztés. 
A találatokat az alábbi fontossági sorrend szerint kell kiosztani:
1. Matrózok 2. Fedélzetmesterek 3. Hősök 4. Célpontok

  VAK: A hős támadásaihoz -1 módosító járul.

  KÁBA: A hősnek 1 tevékenységébe kerül, hogy eltávolít-
sa az állapot jelzőt, mielőtt bármi mást tevékenykedhetne.

  LASSÚ: A hős csak 1 mozgás tevékenységet  
végezhet a köre folyamán.

  NÉMA: A hős nem fejlesztheti  
és nem használhatja a képességeit.

  VÉRZŐ: A hős minden tevékenysége  
során 1 sérülést szenved.

TENGERI SZÖRNYEK
Tengeri szörnyeket idézhetsz a csatába a „Tengeri szörny támadása!” 
dagály kártyával. A megidézett tengeri szörnyet a karakterlap-
ján írtaknak megfelelően fel kell helyezni a játéktáblára. Ezután 
ugyanúgy lehet aktiválni őket, mintha a megidéző játékos újabb 
hősei volnának (azonban NEM hősök!). Az idéző játékos ugyanúgy 
aktiválhatja őket, mint a hősöket, és ugyanúgy három tevékenységet 
kapnak. Egy tengeri szörny kiütése ugyanolyan, mintha egy 
hőst ütnének ki. Ugyanazon tengeri szörnyből csak egyet lehet 
megidézni, és amint kiütnek egy adott tengeri szörnyet, nem lehet 
megidézni újra a játék hátralévő részében egyik fél által sem.

GYORS ÁTTEKINTÉS


