
Игра с карти „Пиратите и островът на съкровището“, номер 303294 
2-4 играчи на възраст 4-99 години. 
Илюстрации: Кристин Фауст 
Времетраене:10-15 минути 
 
Идея на играта: 
Четири смели пирати са на състезание до Островът на съкровището.  Всеки играч се опитва да 
бъде първият,  който ще се отърве от картите си.  Само този,който е  спечелил кръга,може да 
закара кораба си до острова. Кой ще спечели три кръга и ще успее да отиде до острова? 
  
Съдържание: 
36 пиратски карти в 4 различни цвята,  16 специални карти,  1 карта  с „островът на 
съкровищата”,  4 пиратски дървени кораба (в 4 различни цвята),  1 книжка с инструкции 
 

Подготовка за играта 
Поставете картата с О строва на съкровищата в центъра на масата.Всяко дете получава по 5 
карти,които взима в ръце, без да ги показват на другите играчи.Останалите карти се поставят с 
лицето надолу,като купчина за теглене.Обърнете най -горната карта от купчината за тегле не и я 
обърнете с лицето нагоре . Ако картата е специална,  тя се поставя най -отдолу в купчината и 
нова карта се обръща  (докато не се появи пиратска карта) . Всяко дете си избира кораб и го 
поставя върху картата с маршрута на съответният цвят. 
 (Стр.9-картинка) 
  
Как се играе? 
Играе се по посока на часовниковата стрелка.  Който последно е плувал в морето може да 
започне. Погледнете внимателно най-горната карта от купчината. 

Имате ли карта,която да е същият цвят или със същият пират като най -горната карта 
от купчината? 

- Да?-страхотно! Поставете картата си с лице нагоре върху купчината. 
- Не?-жалко! Изтеглете карта от купчината. Ако тази карта може да я поставите върху 

обърнатата, може да го направите веднага. Ако ли не,запазвате картата в ръцете си. 
(Стр.10-картинка) 
Ред е на следващото дете. 
Ако купчината е свършила,разбъркайте обърнатите карти и ги направете нова 
купчина.Внимание!Най-горната карта не се разбърква заедно с останалите,остава там където е! 
 
Има 4 специални карти : Всяка една от картите имат различна функция  (Внимание: всяка от 
тези карти,с изключение на картата”папагал”,се поставя върху карта със същият цвят): 

Кораб- Когато тази карта се постави,  редът на играчите се сменя.  При двама играчи това 
означава , че другият пропуска своя ход. 
(Стр.10-картинка) 
Писмо в бутилка -Ако тази карта се постави,  тогава следващият играч трябва изтегли две карти 
от купчината.  Ако детето, което е изтеглило картите може да сложи една от тях върху 
купчината, то може да го направи веднага.  Но ако играча, който трябва да тегли две карти има 
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в него карта „писмо в бутилка”,  той може да я постави и да не тегли нищо.  Но след това,  
другото д ете трябва да изтегли 4 карти от купчината.  Какъв късмет,нали?   
(Стр.11 -картинка ) 
Заспал пират -Ако тази карта е поставена,  следващият играч пропуска своя ход.  
(Стр.11 -картинка ) 
Папагал -Тази карта е единствената,  която може да поставена върху всяка карта.  Но единствено   
не може да бъде поставена върху друга карта с папагал.  Играчът,който е поставил папагал  
може да смени цвета по негов избор. Следващият играч трябва да постави карта с цвета,който е 
казан.Ако няма карта с посочения цвят,той трябва да изтегли карта от купчината.  
(Стр.11-картинка ) (Стр.11-картинка ) 
 
Край на кръга  
Когато играч е останал  без карти в ръцете си,  кръгът приключва.  Той може да премести 
корабът си до картата с острова.  Тогава започва нов кръг.  Разбъркайте картите и ги раздайте 
отново по 5 на всеки игра ч. 
(Стр12 -картинка ) 
 
Край на играта  
Първият играч,който е достигнал острова с неговия кораб -печели играта.  
 
Съвет  за по -лесна игра : Играта става по -лесно,когато махнете някоя от специалните карти и 
играйте само с основните.  

Варианти  на игра  Варианти  на игра  
Играе се с правилата като в основната игра.  Когато играч остане само с една карта в ръка ,той 
трябва да каже „Мау”.  Кръгът приключва,  когато играч каже „мау -мау”след като остане без 
карти.  Ако детето забрави да каже „мау” или „мау -мау” ,тогава то трябв а да  изтегли карта от 
купчината , като за наказание.  
 

- Тази инструкция е предоставена на бълг.език от ИЛИНОР  
- С Благодарност към  Божидара Георгиева за предоставения превод  

- ИЛИНОР е  официален партньор на HABA Germany за България  
- www.haba.ilinor.bg  
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