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Gra udostępniona za darmo przez

Znajdź go szybciej niż inni.Znajdź go szybciej niż inni.

Gdzieś w pałacu lub ogrodzie czeka Gdzieś w pałacu lub ogrodzie czeka 
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24 karty podstawowe

4 karty zapasowe 
do dłuższego 

wariantu



Każdy z graczy startuje z pola z literą S we własnym kolorze.

Jeśli gracz kończy ruch na polu z kartą to odkrywa ją, wykonuje polecenie a następnie odkłada tę kartę z planszy:

* Pusta ramka oznacza przejście kolejki na następnego gracza.

Zakończenie ruchu na polu bez karty oznacza przejście kolejki na kolejnego gracza.

W grze wykorzystano grafiki na licencji Public Domain CC0 z poniższych źródeł:
pixabay.com/pl/isola-del-garda-wie%C5%BCa-natura-951550/
pixabay.com/pl/kwiatowiec-vintage-ramki-z%C5%82ota-1171147/

Zasady gry Ukryty Skarb:
Przed rozpoczęciem gry należy ułożyć po jednej karcie obrazkami do dołu na polach planszy. Nie można układać kart na polach z literą S. Do gry 
należy przygotować kostkę 4-ścienną. (W razie braku takiej kostki można przyjąć, że wyrzucenie 5 lub 6 oczek oznacza kolejny rzut) .

W swojej kolejce gracz przesuwa własny pionek w dowolnym kierunku o tyle pól, ile oczek wypadnie na kostce. Ruch można wykonać w linii 
prostej. Nie można wychodzić poza pola planszy. Jeśli ruch nie jest możliwy, kolejka przechodzi na następnego gracza.

* Ramka z + oznacza natychmiastowy dodatkowy ruch.

* Ramka z ? oznacza prawo odkrycia innej zakrytej karty. Ta karta zostaje na swoim polu aż do zakończenia na niej ruchu dowolnego z graczy     
a kolejka przechodzi na następnego gracza.

* Ramka z  oznacza skarb. Kto skończy ruch na polu z tą kartą wygrywa. Można też rozegrać wariant z kilkoma skarbami. W takim przypadku 
gra kończy się po odnalezieniu wszystkich skarbów.

Basiowe Gry Planszowe

http://basiowegry.wordpress.com/
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