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Piraci i spółka 

Klasyczna gra karciana Makao dla 2-4 
małych piratów od 4 do 99 roku życia.

Ilustracje:  Christine Faust 
Czas gry:             10 - 15 minut

Czterech odważnych piratów ściga się, aby jak najszybciej dostać 
się do legendarnej wyspy skarbów.  Każdy z graczy stara się jak 
najszybciej wyłożyć wszystkie swoje karty. Tylko ten pirat, który 
wygra rundę może przesunąć statek o jedno pole, w kierunku 
wyspy skarbów.

Zawartość
36 pirackich kart w 4 kolorach, 16 specjalnych kart, 1 karta 
szlak morski, 1 karta wyspa skarbów, 4 pirackie statki (w 4 
kolorach), instrukcja do gry.

Przygotowanie
Po środku stołu ułóżcie jedna obok drugiej kartę wyspa skarbów 
oraz kartę szlak morski. Pozostałe karty wymieszajcie. Każde z 
dzieci otrzymuje po 5 kart i bierze je do ręki bez pokazywania 
innym graczom. Z pozostałych odkrytych kart utwórzcie rezerwę 
kart do dobierania.  
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Odkryjcie pierwszą kartę z rezerwy, jeśli jest to karta specjalna 
włóżcie ją pod sam spód.  Odkryjcie nową kartę ( aż do 
momentu, kiedy pojawi się piracka karta). Każde z dzieci 
wybiera sobie jeden statek i ustawia go na krzyżyku 
odpowiedniego koloru na karcie szlak morski.

Rozgrywka
Grajcie w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara. Rozpoczyna ten, kto ostatnio nurkował w morzu. 
Przyjrzyjcie się odkrytej karcie na wierzchu rezerwy.

Trzymasz w ręku kartę takiego samego koloru lub z takim 
samym piratem jak karta leżąca na wierzchu rezerwy? 

• Tak! Wspaniale.
Ułóż swoją kartę na rezerwę zużytych kart.
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• Nie! Jaka szkoda.
Wylosuj kartę z rezerwy, jeśli możesz ją wyłożyć, zrób to; w 
przeciwnym razie dodaj ją do wachlarza kart, które trzymasz 
w ręku.

Kolej gry przechodzi na następną osobę.

Jeżeli podczas gry w rezerwie skończą się karty, wymieszajcie 
zużyte karty i utwórzcie z nich nową. 
Uwaga: pierwsza karta z wierzchu rezerwy pozostaje 
nienaruszona. Po wymieszaniu kart układamy ją z powrotem 
na wierzchu rezerwy.

W grze znajdują się 4 specjalne karty:
Karty przedstawiające żaglowiec, wiadomość w butelce i 
śpiącego pirata mogą zostać wyłożone na karty tego samego 
koloru lub symbolu. Te karty mają również specjalne funkcje:

• Żaglowiec
Wykładając kartę żaglowiec kierunek 
gry ulega zmianie ( z kierunku 
zgodnego z ruchem wskazówek 
zegara przechodzimy w ten 
odwrotny i na odwrót). Grając w 
dwie osoby oznacza to, że inny gracz 
czeka jedną kolejkę. 

X
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• Wiadomość w butelce
Losując kartę z wiadomością w 
butelce kolejny gracz będzie 
musiał wylosować dwie 
dodatkowe karty. Po tym może 
wyłożyć kartę, jeśli ją ma. 

Jeżeli gracz posiada kartę wiadomość w butelce wykłada ją 
i nie musi dobierać kart. Teraz kolejny gracz musi 
wylosować cztery dodatkowe karty, jeżeli również on nie 
posiada karty z wiadomością w butelce.

• Śpiący pirat
Wykładając tę kartę 
następny gracz musi 
przeczekać swoją kolejkę.

• Papuga
Karta papuga jest jedyną kartą, która może 
zostać wyłożona na dowolną kartę.  
Jedynym wyjątkiem jest druga karta papuga.  
Gracz, który wyłożył papugę wybiera kolor
kolejnej wyłożonej karty, może pozostać 
również przy kolorze poprzedniej karty. 
Kolejny gracz musi wyłożyć kartę o 
wyznaczonym kolorze, jeżeli jej nie  ma musi dobrać jedną 
kartę.
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Koniec rundy:
Runda kończy się w momencie, 
kiedy jeden z graczy wyłoży swoją 
ostatnią kartę.  Gracz może 
przesunąć swój statek jedno pole w 
stronę wyspy skarbów.
Rozpocznijcie nową rundę, 
wymieszajcie i rozdajcie karty. Każdy 
z graczy otrzymuje po pięć kart.

Koniec gry
Ten, kto jako pierwszy dotrze swoim statkiem do wyspy 
skarbów, wygrywa.

Wskazówka: ułatwicie grę usuwając z niej jedną lub dwie 
karty specjalne oraz grając z odkrytymi kartami.

Wariant gry
Obowiązują podstawowe zasady gry. Gracz, któremu 
pozostanie w ręku ostatnia karta musi powiedzieć ‘’Mau’’! 
Runda kończy się, kiedy gracz wyłoży ostatnia kartę i powie 
‘’Mau, mau’’! 
Jeżeli zapomni powiedzieć ‘’Mau’’ lub ‘’Mau, mau’’ za karę 
musi dobrać jedną kartę z rezerwy.
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OSRZEŻENIE:
RYZYKO  ZADŁAWIENIA 
Małe elementy. Nie nadaje się 
dla dzieci poniżej 3 lat. 




