
Reguli de joc

                     „Pământ la orizont!”... După ani de căutări, am găsit-o în sfârşit: Tobago, insula comorilor 
                   uitate. Avem mai multe bucăţi de pergament atât de degradate, încât sunt aproape imposibil de 
               citit, dar care sigur sunt bucăţi ale unei hărţi de comori. Dar cum se pot pune împreună? Şi cine are 
          bucăţile lipsă? Doar adunând mai multe indicii vom ajunge la comoară. La volanul ATV-ului vom 
       traversa jungla deasă, vom urca înălţimi stâncoase şi vom traversa torente furioase. Dar, în momentul 
    în care ajungem la locul comorii, se va naşte competiţia între noi pentru a împărţi comoara. Ca să nu 
  mai vorbim de faptul că unele dintre comorile de pe insulă sunt blestemate.   mai vorbim de faptul că unele dintre comorile de pe insulă sunt blestemate. 
   O amuletă discretă este singura protecţie împotriva puterii devoratoare de 
                             aur a blestemului...

Obiectivul jocului

suplimentară.
organizăm

imagine de ansam
blu



Cum vom juca
A) Jucarea unei cărți cu indicii Fiecare indiciu elimină spaţii drept posibile locaţii ale comorii

albe albă

albe

uneia

albe

Zona 
comorii 
gri

Zona 
comorii 
maro

Zona 
comorii 
negre

Zona 
comorii 
albe



A) Jucarea unei cărți cu indicii B) Mutarea ATV-uluisau

Reguli pentru adăugarea indiciilor

Ana
Ana 

neagră

Ne putem muta ATV-ul în 3 reprize.
O repriză înseamnă:

Orice mişcare în 
interiorul unui 
teren 
 nu contează cât 

de departe.

Mutarea într-un spaţiu 
 al unui  

 de teren (ex. 
din junglă la spaţiul 
adiacent din zona 
lacului).lacului).

→

   →



I. Comorile
a) Dezgroparea unei comori

două
doar un indicator

cu faţa în jo

Atenţie!

b) Distribuirea unei comori
adiţională
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c) Comori blestemate
în timpul distribuirii

nu mai sunt distribuite

d) Începerea unei noi vânători de comori

ultima

Caz special:Caz special:
acela dintre noi care a dezgropat comoara

când este 
dezgropată o comoară.

b) Preluarea amuletelor

→

→

II. Amuletele
a) Apariţia misterioasă a amuletelor



Finalul jocului:

→

→



Organizarea jocului şi componentele

32 de insule diferite

4 colibe
3 palmieri
3 statuete

cel puţin 4 spaţii distanţăcel puţin 4 spaţii distanţă

39 cărţi cu comori 
+ 2 cărţi cu blesteme

20 de amulete ATV (All-Terrain Vehicle) 60 de roze - busolă

68 de indicatori 



Cum citim indiciile

Tufărișuri                  Junglă                        Râu                              Munte                       Lac                               Plajă                            Colibă                        Palmier                    Statuie                       Ocean

zona cea mai vastă.
De exemplu:

Cea mai mare 
plajă

Cel mai mare
râu

Cel mai mare 
munte

ÎNĂUNTRUL punctului de reper

LÂNGĂ punctul de reper

„În preajma punctului de reper”: LA EXACT 1 SAU 2 SPAŢII 
de reper

NU ÎN INTERIORUL reperului

punctul de reper

NU LÂNGĂ punctul de reper

„Nu în preajma punctului de reper”: NU LA 1 SAU 2 SPAŢII 
de punctul de reper. Altfel spus, comoara se poate regăsi MAI DEPARTE 
DE 2 SPAŢII de punctul de reper sau CHIAR PE acesta.

În râu                                                    În tufărişuri                                          În cea mai mare junglă Nu în munţi                                        Nu pe plajă                                        Nu în cel mai mare lac

Nu lângă ocean                               Nu lângă o statuie                          Nu lângă un râu

Nu în preajma unei colibe         Nu în preajma unui palmier       Nu în preajma unei statui

„Lângă junglă”

„Nu lângă o statuie”

Lângă tufărişuri                             Lângă un palmier                              Lângă cei mai mari munţi

În preajma oceanului                  În preajma unei colibe                 În preajma celui mai mare lac


