
Olykor úgy tűnik, hogy a játékszerzők és -kiadók sosem fogynak ki a témákból és az ötletekből. 
Mindig van valami új helyszín, szerep, formula és mechanizmus, amiért érdemes új játékot készíteni 
és persze venni. Aztán vannak az elnyűhetetlen témák, amik újra meg újra előkerülnek a fiókokból, 
és az üzletek polcain látjuk őket viszont. Ilyen témát dolgozott fel Jay Cormier és Sen-Foong Lim is a 
Tortuga című játékukban, ahol kalózok vagyunk, és össze-vissza kell rabolni mindenkit és mindent.

A játék annyira új, hogy még szinte me-
leg, és habár már idegen nyelven megvá-
sárolható, itthon csak a hónap közepétől 
lesz kapható. Mondhatnám azt is, hogy 
premier előtti a hír, de inkább a játékról 
írok. Mint mondtam, a játék a kalózos 
témát ragadta meg, amivel egyébként 
nincs egyedül, mert mostanában megint 
divatos kalózkodni. Kalózkapitányok va-
gyunk, akik arra törekednek, hogy minél 
nagyobb flottájuk és legénységük legyen, 
amivel a tengeri és szárazföldi csatákat 
könnyen megvívhatják és sikerre vihetik. 
A csaták jutalma minden esetben kincses 
ládika, amit a többi kalóz támadásának 
ellenállva kell elszállítanunk Tortuga szi-
getére, hogy ott biztonságba helyezzük.

Minden játékosnak van egy saját játék-
táblája, amin megtalálható a flotta, a le-
génység, Tortuga szigete, és a saját szige-
tünk. Ezen kívül az 5 lehetséges akció helye is ezen van feltüntetve. A játékhoz tartozik még egy nagy 
sziget és megszámlálhatatlan (na jó, 40 darab) kincses ládika 5 különböző színben, illetve még jelölők, 
bónuszlapok és a lényeg: játékosonként 5 dobókocka, amelyeken 6 különféle szimbólum található, úgy 
mint hajó, legénység, ládika, ágyú, kard és koponya. Igen, ez egy dobókockás játék, amiben a szerencse 
nem ritka vendég, de…! Amint felkészültünk a portyázásra, kezdődhet a játék és a hajsza a kincsekért. 
Mindenki egyszerre dob a kockáival a saját paravánja mögött, és a dobásaiból választ egy fajtát, amit 
ott hagy, a többi kockát pedig a kezébe veszi. Minden dobásnál csak egyféle szimbólumot lehet válasz-
tani, de abból annyit, amennyit csak akarunk, illetve természetesen, amennyit dobtunk. Miután min-
denki választott, egyszerre megmutatjuk dobásunk eredményét, és elhelyezzük a kockákat a dobásnak 
megfelelő helyre.

A hajószimbólummal a flottánkat tudjuk növelni, a kalózszimbólummal a legénységünket szaporíthat-
juk, ládikával kincshez jutunk, az ágyúval tengeri ütközeten vehetünk részt, a karddal szárazföldi csatát 
vívhatunk, és végül a koponya a dzsóker, ama mindent helyettesíthet. Az öt lehetséges akcióhelyre 
elhelyezett kockák fogják megmutatni, hogy a forduló végén ki hol tud jeleskedni.

Flottaépítés
Az erre a helyre tett kockák lehetőséget adnak arra, hogy növeljük 

a flottánk méretét. Ehhez az kell, hogy a forduló végére nekünk le-
gyen a legnagyobb hajóhadunk. Ezt egyszerűen megállapíthatjuk, 

ugyanis a kockákon a szimbólumok mellett számok is vannak, 
amik kockánként és szimbólumonként változnak 1-5 között. 

Aki az idetett kockáin a legtöbb hajót számolja, az kétha-
jónyi egységgel növelheti flottáját, míg a második helye-

zett eggyel. Ezt a növekedést a flottaterületen talál-
ható hajónk elmozdításával szemléltethetjük, amikor 
kettő, illetve egy egységnyit jobbra mozdítjuk azt. 

Tortuga
‹ hazai megjelenés előtt
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TortugaBemutató

Legénység toborzása
Ennél az akciónál ugyanúgy járunk el, mint a flottaépítésnél, csak itt győzelem vagy második hely el-

érésekor a legénységünket növeljük a legénységterületen előretolt kalózfigurával jelölve.

Kincskeresés
Itt is megállapítjuk az első és a második helyezett játékos személyét, akik megkapják jussukat. Aki az 

idetett kockáin a legtöbb ládikát számolja, húz a vászonzsákból egy kincses ládikát, amit a saját szige-
tére tesz, és a nagy sziget köré szétszórt kincslapkákból kettőt felvesz, majd kiválaszt egyet, amit a pa-
ravánja mögé tesz. Ez a játék végén pontot fog érni. A második helyen végzett játékos nem kap kincses 
ládikát, csak a sziget mellől vehet el egy kincslapkát, amit eltesz a paravánja mögé. 

Hajótámadás
A hajótámadás egy izgalmas esemény minden körben, mivel itt tudunk megtámadni más hajókat, és 

azokat kirabolni. Ennél az akciónál öt kockahely van, ami azért érdekes, mert ennél több kockánk nincs, 
de az ide helyezhető kockák számát flottánk nagysága határozza meg. A hajóflottánk mérete lehet 1, 
2-3, 4-5, és 6-7-8 hajó, így ennek megfelelően 1, 2, 3 vagy 4 kockát tudunk felhasználni. Aki megnyeri 
ezt az akciót, az megtámadhatja egy másik játékos flottáját, és onnan kincset szerezhet. A megtáma-
dott fél elveszít egy hajót, de ha neki is van ennél az akciónál kockája, akkor a távozó támadók után 
lőve elsüllyeszti annak egyik hajóját, így a támadó is elveszít egy hajót. Amikor valamelyik játékos 

hajót veszít, a jelölőjét eggyel balra tolja, ezzel jelezve 
aktuális hajói számát. A második helyen végzett játé-
kos nem rabolhat ki senkit, viszont támadhat, melynek 
következményeként a megtámadott elveszít egy hajót. 
Természetesen ugyanazt a játékost egy körben kétszer 
nem lehet sújtani. Amennyiben a szigeten van ládika, ak-
kor a második támadó onnan kap egyet.

Rajtaütés
Itt is mindig nagy a zaj, mivel ennél az akciónál ugyan-

úgy járunk el, mint a hajótámadásnál, csak most a szá-
razföldön garázdálkodunk. A győztesek most a legénység 
által cipelt ládikákból rabolnak, illetve csökkentik a le-
génység létszámát. Itt is vissza lehet ütni, és a második 
csak a szigetről szerezhet kincses ládikát, amennyiben 
ott még van.

Minden megszerzett kincses ládikát a származási helyétől függetlenül a saját szigetterületünkre he-
lyezzük, és várjuk a berakodást. Döntetlen esetén a kezdőjátékos vagy az óra járásának megfelelően kö-
zelebb lévő játékos van előnyben. Miután valamelyik játékos a kockadobások során mind az öt kockáját 
kiválasztotta, és azokat elhelyezte a tábláján, minden további dobás után, amit játékostársai követnek 
el, szerez egy bónuszlapkát, amit elhelyezhet az öt akciómező melletti egyik körre, ezzel növelve dobá-
sa értékét. Első lépésként egyes értékű lehet a bónusz, de egy további sikeres kör alkalmával, amikor 
lapkát szerzünk, dönthetünk úgy, hogy egy meglévő lapkánkat átfordítjuk a kettes oldalára, így növelve 
bónuszunk értékét. Sajnos ennél több nem lehet, pedig néha nagyon kéne.
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Amint valaki 6 ládikát eljuttat Tortuga 
szigetére, véget ér a játék, de közel sem biz-

tos, hogy ő a nyertes. Ekkor kezdetét veszi a pontok 
összeszámolása. Tortugán 3, a hajókon 2, a legénységnél 
1 pontot érnek a ládikák, illetve ha valakinek sikerül szet-
tet összerakni, azaz egy-egy darab piros, kék, sárga ládi-
kája van, az további 3 pontot ér. A lila ládika, bárhol van, 
dupla pontot ér, a fehér pedig Tortuga szigetén bármilyen 
színt helyettesít. További egy-egy pontot kapunk minden 
hajónk és a legénységünk után, és a megszerzett kincs-
lapkákon található kincsekért, ami kincsenként 1-3 pont 
lehet.

Nagyon fontos, hogy figyeljünk a többiekre, mivel ha va-
laki támadásra készül vízen vagy szárazföldön, érdemes 
bebiztosítani magunkat, ha az érintett területeken van lá-
dikánk. A hajóink és legénységünk számát érdemes folya-
matosan pótolni, sőt növelni, mivel ezzel a kockák száma 
is növelhető. Ha látjuk, hogy valamelyik játékos minden 
erejét egy akcióra koncentrálja, akkor ne akarjunk vele 
szembe szállni, mert a szerencse forgandó, és nem biztos, 
hogy sikerül nagyobb értéket „összedobnunk”. Próbáljunk 
meg mindig egyszerre több ládikát hurcolni magunkkal, 
így ha véletlenül vagy szándékosan valaki rablásra adja 
a fejét, és minket talál meg, még mindig lesz mit tovább 
szállítanunk. Amikor rabolnak a többiek, naná, hogy a fe-
héret és a lilát viszik, ha van, de ne feledjük, hogy a fehér 
csak Tortugán ér bármit, a lila meg dupláz, és ha nem jut-
tatjuk el Tortugáig, akkor sok energiát nem érdemes bele-
fektetni. A szetthez teljesen mindegy, hogy hol vannak a 
ládikák, csak a táblánkon valahol kell lenniük. 

A Tortuga nem okozott csalódást sem kivitelben, sem já-
tékélményben. A 30 perces játék alatt kalóznak érezhet-
jük magunkat, erről gondoskodik a szép grafika és a játék 
mechanikája, a sok csata a tengeren és a szárazföldön. 
Ajánlom családoknak, gyerekeknek, fiatal társaságnak, 
mivel a játék könnyed és ravasz játékmenetével kellemes 
félórát szerezhet.

Jó játékot!
drcsaba

Miután mind az öt akciót kiértékeltük, jön a berakodás. Előtte mindenki húz a zsákból egy ládikát, amit 
szintén a saját szigetére tesz, majd a hajókról kipakol Tortuga szigetére, a legénység bepakol a hajókba, 
és a saját szigetéről felveszi a ládákat. Minden olyan láda, ami fölött nincs hajó vagy kalóz, belevész 
a tengerbe, illetve elvész. Ezek a nagy szigetre kerülnek, ha van nekik hely, aminek viszont nem jutott 
hely, az megy vissza zsákba.
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