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«Казкові пригоди»
Для 2–6 гравців віком від 6 років

МЕТА ГРИ
Дістатися до секретного місця з сундуком  із дублонами раніше, 
ніж Капітан Крюк дожене одного з видимих персонажів, або 
пережене одного з невидимих персонажів.

ПІДГОТОВКА ДО ГРИ
Розкладіть ігрове поле з картою острова. Всі п’ять фішок 
персонажів покладіть на клітинці біля причалу. Гравці можуть 
переміщувати будь-яку з фішок персонажів вперед до секретного 
місця з сундуком із дублонами.

Поставте пісочний годинник Капітана Крюка на клітинку з його 
зображенням на ігровому полі. Ви можете обрати будь-яку одну 
з трьох клітинок. Чим ближче Капітан Крюк, тим складніша гра.

Перетасуйте 16 ігрових карток з помилками в магічних 
заклинаннях. Покладіть колоду «сорочкою» догори поряд з 
ігровим полем.

Покладіть поряд з полем золоті дублони.

Жеребкуванням оберіть гравця, який ходитиме першим. Далі 
хід переходить за годинниковою стрілкою.

ПОЧАТОК ГРИ
Переверніть пісочний годинник. Почався відлік часу! Капітан 
Крюк починає наздоганяти!

У свій хід обов’язково зробіть три дії:

1. Перевірте, як справи у Капітана Крюка. Подивіться на пісоч-
ний годинник.

2. Чаклуйте, тобто киньте ігровий кубик. Подивіться на карту 
чародійств яку дію треба зробити відповідно до числа, що ви-
пало на кубику.

3. Виконайте результат заклинання.

Якщо на клітинці ігрового поля , на яку потрапив один з 
персонажів є дублон чи дублони, то візьміть таку саму кількість, 
що зображено на клітинці. Тепер вони ваші!

ЯК СПРАВИ У КАПІТАНА КРЮКА 
На початку свого ходу подивіться на пісочний годинник. Якщо 
весь пісок вже пересипався у нижню частину, то треба крикнути 
«Скоріш вперед!», перевернути годинник і перемістити   його на 
наступну клітинку ігрового поля.

СКЛАД ГРИ:

Ігровий 
 кубик
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1

Один з піратів згоден Вам
допомогти. Переставте героя,

що знаходиться позаду
всіх на одну поділку вперед.

2

Запрошуємо до клубу
аквалангістів! Наступний

гравець робить усі дії
затримавши дихання.

3

По дорозі Вам зустрілася
кішка. Наступний хід гравця
коментуйте наче Ви кішка,
мурликайте  та мявкайте.

4

Ви зненацька натрапили на
крокодила! Мерщій оббіжіть

навколо столу по колу,
щоб утікти від нього.

5

Час для гучної вечірки!
Пробарабаньте або

простукайте улюблену
мелодію піратів.

6

Дракон! Величезний дракон!
Щоб він утік, треба його
налякати. Щосили гарчіть

та залякуйте його.

7

Ось так несподіванка!
Ви натрапили на заховані
скарби. Поповніть свою

скарбничку на 2 золоті дублони.

8

Ви знайшли лист із
старовинною картою острова.

Пересуньте всі фішки на
одну поділку вперед.

9

Ви натрапили на засідку піратів!
Щоб уникнути неприємної

зустрічі, пересуньте свою фішку
на одну поділку назад.

10

Завжди приємно зустрічати
старих друзів!

Всі встаньте та  обніміться.

11

Над островом пролетіла
повітряна куля з мандрівниками.

Пострибайте якомога вище
та помахайте рукою.

12

На піратському кораблі
готуються до пострілу

з гармати. Усі присядьте,
та затуліть вуха.

Настав час для веселого
прибирання! Уявіть, що у Вас

в руках мітла. Обметіть
навколо столу тричі.

13 14

Вам допомагає величезний
морський коник. Переведіть

фішку одного з героїв
через міст у джунглях.

15

Влаштуйте справжні
карибські танці. Потанцюйте

якомога запальніше!

16

Вам відкрився казковий
краєвид на море.

Замріть і десять секунд
нічого не робіть.
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ЩО МОЖЕ БУТИ:

• Якщо Капітан Крюк наздоганяє персонажа, то гра закінчуєть-
ся. Усі гравці програли.

• Якщо Капітан Крюк наздоганяє невидимого персонажа, то він 
не помічає персонажа і гра продовжується.

• Якщо Капітан Крюк пережене невидимого персонажа хоча б 
на одну клітинку, гра закінчується, всі гравці програють.

ЯК ЧАКЛУВАТИ
Киньте ігровий кубик та подивіться яке число випало. На карті 
чародійств знайдіть дію, що відповідає цьому значенню.

 Ураган 
Покладіть фішку з магічним порошком на середину карти 
чародійств внизу. Подуйте на фішку, щоб її здути. Дути можна 
скільки завгодно раз, але час іде.

 Воротар 
Покладіть фішку з магічним порошком на середину карти 
чародійств внизу. Клацніть один раз по фішці вказівним паль-
цем, щоб фішка пересунулась.

 Камінь 
Візьміть фішку з магічним порошком на рівень очей та впу-
стіть її на карту чародійств.

 Санчата 
Покладіть фішку з магічним порошком на середину карти 
чародійств  внизу. Трохи підніміть поле так, щоб фішка з’їхала.

 Кьорлінг 
Покладіть фішку з магічним порошком на середину карти 
чародійств  внизу, покладіть палець на фішку та штовхніть 
її вперед. Будьте уважні, Ваш палець не може знаходитися на 
зображенні острова.

 Боулінг 
Візьміть фішку з магічним порошком у долоню та киньте її 
на карту чародійств . Ваша долоня не може знаходитися над 
картою чародійств.

МАГІЯ У ДІЇ
Подивіться, куди впала Ваша фішка з магічним порошком:

• Якщо фішка потрапила поза  картою чародійств, то чаклун-
ство зовсім не вдалося.  Відкладіть свою фішку з магічним 
порошком , хід переходить до наступного гравця.    Він бере 
наступну фішку та пробує почаклувати. 
Якщо всі три фішки з магічним порошком потрапили поза 
карту чародійств, гравець,  який ходить наступним пересуває 
годинник на одну клітинку вперед (не перевертаючи) та по-
вертає всі фішки з магічним порошком  у гру. Потім він робить 
свій звичайний хід.
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• Якщо фішка потрапила за межі клітинок із заклинаннями 
на карті чародійств , то Ви щось наплутали. Візьміть одну з 
ігрових карток  та зробіть те, що в ній написано. Пам’ятайте 
про час!

• Якщо фішка з магічним порошком потрапила на одну з дев’я-
ти клітинок заклинань, то все вдалося! Виконайте дію, що від-
повідає заклинанню. Якщо фішка потрапила між клітинами 
заклинань, то оберіть те, що Вам до вподоби.

Значення заклинань:
• Персонажі 

Пересуньте фішку з відповідним персонажем на одну клітин-
ку вперед. Якщо цей персонаж вже знаходиться у секретному 
місці, то пересуньте фішку будь-якого персонажу.

• Секретний хід 
Ви можете перевести будь-якого персонажа через міст, якщо 
його фішка стоїть на клітинці поряд з початком моста.

• Піратський капелюх 
Коли Ви потрапляєте на це поле, то можете зробити буть якого 
персонажа невидимим або ж навпаки, видимим. Для цього 
перемістіть його фішку поряд з клітинкою ігрового поля (неви-
димий) , або на саму клітинку (видимий). Подивіться уважно, 
чи здоганяє Капітан Крюк когось з персонажів. Щоб не програ-
ти, краще зробити його невидимим. 
Одночасно можуть бути невидимими усі персонажі, але для 

того, щоб добратися до сундука у секретному місці, мають дійти 
як мінімум чотири видимі персонажі.

• Пісочний годинник 
Переверніть годинник там, де він стоїть.

• Дзвіночок 
Пересуньте фішку персонажу, який найбільше відстав, на одне 
поле вперед.

КІНЕЦЬ ГРИ
Усі гравці виграють коли:

• Усі п’ять персонажів (видимі) дійшли до секретного місця.
• Якщо до секретного місця дійшли чотири видимі та один неви-

димий персонаж.

Усі гравці програють коли:

• Капітан Крюк наздогнав видимого персонажа.
• Капітан Крюк перегнав на одну клітинку невидимого персонажа.

Після закінчення гри треба порахувати зібрані дублони. 
Чим більше дублонів зібрали під час подорожі, тим краща партія!
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