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1 statek piracki 
(kadłub i papierowy żagiel)

40 kart ze skrzynią skarbów 
(35 pełnych i 5 pustych)

42 złote monety

8 czarnych monet

13 kart z papugą

Wyspa skarbów 
(= dno pudełka 
z 2 ściankami 
dzielącymi + 1 
plansza do gry)

1 materiałowy worek

Klątwa pirackiego skarbu

Ekscytująca gra przygodowa dla 2-4 podróżników w wieku od 5 lat+
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On the mysterious “Black Island,” four bold adventurers find a bag with gold, which they 
divide among themselves. However, among the gold coins are also strange black coins.  
They look worthless to the adventurers, who carelessly set them aside. 
What they don’t know is that this treasure belongs to Captain Black, the most feared pirate 
of the seven seas! He has laid a curse on a portion of his coins. If ever someone dares to steal 
the treasure, then the cursed coins will summon him and his ship. The four adventurers are 
therefore in danger, because with each of the black coins that they pull from the bag, the 
pirate ship moves a bit closer.
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Przed pierwszą rozgrywką
Puste dno pudełka ustawcie pośrodku stołu. 
Dwie ścianki dzielące połączcie na krzyż 
i włóżcie do środka.

Wskazówka: po skończonej rozgrywce 
możecie pozostawić ścianki dzielące w 
pudełku. W poszczególnych przegródka 
rozłóżcie elementy gry. Przykryjcie planszą i 
instrukcjami,a następnie zamknijcie pudełko. 

Złóżcie statek piracki nakładając na kadłub żagiel.

Delikatnie wypchnijcie z planszy papierowe elementy zatykające otwory.
Wyrzućcie je, będą niepotrzebne. 

Przygotowanie 

Rozpoczyna najmłodszy z graczy: 
otrzymuje statek oraz worek z 
monetami.

Wszystkie monety 
wsypcie do worka i 
porządnie 
wymieszajcie.

Wymieszajcie karty z papugą,  
utwórzcie z nich zakrytą talię. 
Karty powinny być zwrócone 
papugą do góry. Talię ułóżcie 
obok kart ze skrzynią skarbów. 

Wymieszajcie karty ze skrzynią 
skarbów, utwórzcie z nich 
zakrytą talię. Karty powinny być 
zwrócone zamkniętą skrzynią do 
góry. Talię ułóżcie obok wyspy.

Złóżcie wyspę skarbów: planszę ułóżcie 
w pudełku na konstrukcji ze ścianek, 
stroną z wyspą do góry. Każdy z graczy 
wybiera sobie jedną skrzynię skarbów. 
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Rozgrywka
Ilość rund zależy od liczby graczy. Gracz początkowy swoim ruchem rozpoczyna pierwszą rundę.
Uwaga: zanim runda dobiegnie końca, każdy z graczy powinien mieć możliwość kilkakrotnie 
zagrać.

Każdy ruch składa się z następujących akcji:
1. Wylosowanie monet z worka
2. Sprawdzenie wartości monet i przekazanie worka następnemu z graczy!

1. Wylosowanie monet z worka
 Podczas swojego ruchu włóż rękę do worka i wylosuj z niego dowolną ilość monet. 
Uwaga! Podczas losowania nie można zaglądać do worka!

2. Sprawdzenie wartości monet i przekazanie worka następnemu z 
graczy!
Jakie monety udało ci się wylosować?
• Tylko złote monety?

Wspaniale! Włóż je do otworu w twojej 
skrzyni skarbów!

• Również czarne monety?
O nie! To przeklęte złoto piratów! Połóż 
jedną czarną monetę na polu depozytu 
znajdującym się pośrodku planszy. 
Wszystkie pozostałe monety odłóż z 
powrotem do worka.

Ważne:  Jeśli wylosowałeś więcej niż jedną 
czarną monetę, na polu depozytu możesz położyć tylko jedną. 
Pozostałe czarne monety wracają z powrotem do worka.

Po wykonaniu ruchu przekaż worek z monetami graczowi, który jest następny w 
kolejce do gry. 
Uwaga: statek zostaje przekazany kolejnemu z graczy dopiero pod koniec rundy.
Koniec rundy
Runda kończy się w momencie, kiedy jeden z graczy położy ostatnią czarną monetę na 
planszy. Wszystkie czarne monety włóżcie z powrotem do worka, podnieście planszę. Teraz 
każdy z graczy podlicza swoje złote monety. Ten, kto wylosował ich najmniej może pobrać 
dwie karty z papugą. Jeśli więcej graczy zdobyło taką samą najmniejszą ilość monet, wszyscy 
mogą pobrać dwie karty z papugami. Gracz lub gracze sumują monety przedstawione na 
kartach z papugą i dodają do swoich złotych monet. 



4

Karty ze skrzynią skarbów
Czas na rozdanie kart ze skrzynią skarbów wszystkim graczom:

• Gracz lub gracze z najmniejszą ilością monet: 1 karta ze skrzynią skarbów.
• Gracz lub gracze z mniejszą ilością monet: 2 karty ze skrzynią skarbów.
• itd.

Uwaga: Maksymalną nagrodą dla gracza o największej ilości monet są 4 karty.

Karty przedstawiają wasz łup. Przyjrzyjcie się im i od nowa zakryjcie. Trzymajcie je 
ułożone przed sobą do końca gry.

Wskazówka: jeśli w grze biorą udział małe dzieci, zamiast liczyć 
monety można utworzyć z nich kolumny ustawiając jedną na drugiej. 
Dzieci porównają między sobą wysokość kolumn, żeby wiedzieć, kto 
uzbierał ich więcej. Jeśli gracz pobiera karty z papugami, za każdą 
monetę przedstawioną na karcie bierze jedną złotą monetę i układa 
na swojej kolumnie.  Gracz z najniższą kolumną otrzymuje jedną 
kartę ze skrzynią skarbu itd.

Przykład: Pola zdobyła 10 złotych monet. Eliza ma 13 
monet w swojej skrzyni. Kuba i Tomek zebrali po 8 
złotych monet, więc są graczami z najmniejszą ilością 
monet. Każdy z nich losuje po 2 karty z papugą. Na 
kartach z papugą Kuby znajdują się 2 złote monety, 
więc po dodaniu ma w sumie 10 monet. Na kartach z 
papugą Tomka są 3 złote monety, więc po dodaniu ma 
ich w sumie 11. Teraz czas na rozdanie kart ze skrzynią 
skarbów: Pola i Kuba mają po 10 złotych monet, 
najmniej z wszystkich graczy. Otrzymują po jednej 
karcie ze skrzynią skarbów. Tomek ma 11 monet, więc 
otrzymuje 2 karty, natomiast Eliza ma najwięcej 13 i 
otrzymuje w nagrodę 3 karty ze skrzynia skarbów.

Przygotowanie do kolejnej rundy
Wykorzystane karty z papugą odłóżcie na bok, nie będą już potrzebne. Wszystkie monety 
włóżcie z powrotem do worka i porządnie wymieszajcie. Planszę od nowa ułóżcie na 
pudełku. Statek piracki zostaje przekazany kolejnemu z graczy w kolejności zgodnej z 
kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Rozpoczyna się nowa runda.

Koniec gry
Gra kończy się w momencie, kiedy statek okrąży całą Czarną wyspę, czyli wróci do gracza 
początkowego. 
Teraz wszyscy gracze liczą zdobyte karty ze skrzynią skarbów pełne złota. Kart z pustą 
skrzynią nie należy liczyć. Wygrywa ten, kto zdobył największą ilość kart ze skrzyniami 
pełnymi złota. W przypadku remisu wygra ten, kto w sumie zdobył najwięcej kart ze 
skrzyniami złota, zarówno tymi pełnymi, jak i pustymi. 
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