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Чували ли сте някога за магическия остров Каруба ? Казват, че има скрити съкровища 
дълбоко в джунглата.  Ето защо изпратихме трима смели ава нтюристи да намерят 
сандъците.Може ли да им помогнете да ги намерят всичките? 
Нямате много време.  Пиратски кораби се подават на хоризонта и искат да вземат 
богатствата също! Внимавайте и бъдете опасни като тигри в джунглата,  които правят 
мисията на пиратите невъзможна.  Ще успеете ли да намерите и трите сандъка,  преди 
пиратския кораб да е дошъл на острова? 

В тази игра трябва да играете заедно!  Ако спечелите,печелите заедно!  Ако 
загубите,губите всички!  Помагайте си взаимно по време на игра.  Оказването на 
помощ и задружността са ключовете към печеленето на играта! 
 
Съдържание: 28 карти,2 игрални полета,3  дървени фигурки  ,1 пиратски кораб,1 
книжка с инструкции 

Подготовка 
Преди да започн ете да играете може да дадете имена на тримата авентюристи.  
Съединете двете игрални полета в центъра на масата. Поставете трите фигурки на брега 
на плажа. На брега на острова има четири различни пътя , които водят до джунглата.  
Поставете пиратския кораб на стар та (полето,което е най -отдалечено от острова) . 
Разбъркайте картите и ги разпределете с лицето надолу около острова.  Оставете 
достатъчно място около плажа, за да може по-късно в играта да се сложат съкровищата. 
(Стр.6-карт.) 
 

Как се играе 
Играе се по посока на часовниковата стрелка. Най-младият играч започва. 
Обърнете карта по избор. Какво има на нея? 
***Пътека: Страхотно! Намери пътека през джунглата.  Поставете картата и ***Пътека: Страхотно! Намери пътека през джунглата.  Поставете картата и 
продължете пътеката през джунглата,за да може след това да се постави и друга карта.  
Може да обръщате картата,  колкото искате и както искате ,за да може тя да продължи 
пътеката. 
(Стр.6-карт.) 
***Тигър: О,не! Трябва да сложите картата на някоя от пътеките .Тигърът застава на 
пътя. Това означава, че не може да се продължи по тази пътека повече. 
(Стр.7-карт.) 
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*** Сък ровище:  Браво!  Намерихте съкровище!  Сложете картата на някоя от пътеките.  
Преместете някой от ава нтюристите по ваше желание до съкровището.  
(Стр.7 -карт .)  
Внимание! : След като сте поставили картата не може повече да се продължи по 
пътеката.  
*** Пиратски кораб:  О,не!  Пиратски кораб!  Преместе те кораба напред,  колкото полета 
са показани на картата.  След това премахнете картата от играта и я върнете обратно в 
кутията.  
(Стр.7 -карт .)  
След това е ред на следващия играч да обърне карта.  
 
Край на играта  
Побеждавате в играта,ако:  

- съберете всички съкровища! -страхотно!  Вие спасявате съкровищата от пиратите 
и печелите играта!  

Губите играта,ако:  
-  се загубите в джунглата! -няма повече карти.  За съжаление гъбите тази игра.  

Защо не опитате да изиграете още една игра?  
- пиратите пристигнат на брега! -Пиратския кораб е преминал и последното поле 

до брега,  преди да сте намерили трите съкровища?  Тогава пиратите печелят,  а вие за 
съжаление губите.  Трябва да сте по -бързи в следващата игра.  
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