
Wiek : 7-99 lat

Od 2 do 4 graczy     

 Zawartość : 59 kart.

Cel gry : zdobyć największą ilość skarbów, żeby zgromadzić 
wartościowe punkty.

Przygotowanie gry : 
Potasować karty „skrzynia” i położyć je w stosiku, odwróconą 
stroną, na środku stołu. Położyć obok stosik kart „haczyk”.

Każdy gracz wybiera jednego pirata i zbiera 7 właściwych kart, które 
trzyma w ręku.

• 21 kart „skrzynia” przedstawia 6 typów kart skarbów obecnych w grze 
i są rozłożone w następujący sposób: 1x diament, 2x pistolety, 3x biżuterie, 
4x korony, 5x pucharów i 6x sztuk złota. Gwiazdki na kartach przedstawiają 
ich wartość: im rzadszy skarb, tym jest bardziej wartościowy.
• Każdy gracz posiada 7 kart „pirat”: 6, które przedstawiają 6 rodzajów 
skarbów+ jedną „kartę skarb”
• Karty „hak”- gracz traci wartościowe punkty.

Przebieg gry : 
Wszyscy gracze grają jednocześnie.
Położyć 3 pierwsze karty „skrzynia”, na środku, między graczami: 2 karty kładziemy 
odwrócone, rysunkiem do dołu, trzecia karta jest położona strona widoczną do góry.
Każdy gracz, w ukryciu, wybiera jedną ze swoich kart „piraci” i kładzie ją, stroną 
odwróconą do dołu, przed sobą.
Dwie karty „skrzynia” są widoczne na stole, następnie gracze jednocześnie 
odwracają swoje karty „pirat”.
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• Jeżeli karta „pirat” jednego z graczy jest identyczna, jak jedna z trzech kart 
„skrzynia”, dany gracz zbiera ja i kładzie przed sobą, jako zdobytą kartę. 
Jeśli nie, nie zbiera żadnej karty.
• Jeśli wielu graczy grało taką samą kartę „pirat” i jeśli one są identyczne 
z jedną z 3 odkrytych kart „skrzynia”, wygrywa ten gracz, który jako pierwszy
 uderza w pożądaną kartę „skrzynia” i ją zdobywa.
NB1 : Jeśli karta „pirat” jednego z graczy, jest identyczna jak 2 lub 3 karty „skrzynia”, 

• Karta skarbu: jeśli jeden z graczy gra swoją „kartę skarbu”, pozyskuje kartę 

NB2 : „karta skarb” jest używana tylko jeden raz w czasie gry i po jej wykorzystaniu 
musi być odłożona na bok.
• Jeśli jeden z graczy pomyli się i uderzy w kartę „skrzynia”, (gdy gra sam swoją 
kartę „pirat”, lub gdy się pomyli) nie wygrywa pożądanej karty lecz pobiera ze 
stosiku jedna kartę „hak”.

NB3 : Gracz, który wygrywa skarb „złote monety”, może natychmiast 
pozbyć się jednej ze swoich kart „hak”.

Na koniec kolejki, gracze odzyskują kartę „pirat”, którą dopiero co grali i karty
„skrzynia” nie odzyskane są odkładane na bok. Na nowo rozpoczynamy grę 
kładąc 3 nowe karty „skrzynia”…

Koniec gry :
Kolejka kończy się, gdy nie ma już więcej kart „skrzynia”. Gracze liczą ilość 
gwiazdek obecnych na wygranych kartach i jeżeli trzeba, odliczają punkt za 
każdą pobraną kartę „hak”.

Ten, który ma najwięcej wartościowych kart, wygrywa partię.

Autor gry: JoanDufour

wtedy ten gracz zbiera wszystkie te karty. Przy 2 graczach, którzychcą zdobyć
 2 jednakowe karty, każdy z graczy bierze po jednej karcie, przy 3 graczach 
chcących zdobyć 2 jednakowe karty, wtedy 2 najszybszych graczy zdobywa te karty.

„skrzynia”, tę odkrytą, z najbardziej wartościowym skarbem. Uwaga: jeśli inni 
gracze chcą pozyskać tę samą kartę „skarb”, wygrywa ten gracz, który najszybciej 
uderzy ręką tę kartę. Jeśli gracz karty „skarb” nie zdobędzie karty „skrzynia”, 
wtedy pobiera jedną kartę „hak”. 


