
“Ląd na horyzoncie!” skrzeczy papuga Coco, krążąc wysoko nad 
Twoim statkiem. Przed tobą leżą wyspy Catan: wiele małych wysp 
z bujnymi lasami, złożami złota, polami trzciny cukrowej i 
wulkanicznymi skałami pełnych tajemniczych jaskiń -idealnego 
domu dla odważnych piratów! Niezwłocznie wybuduj swoje 
pierwsze kryjówki oraz statek, gdyż te wyspy pełne są cennych 
towarów i skarbów, dzięki którym zbudujesz więcej kryjówek i 
statków.
Będziesz odkrywał co raz dalsze zakątki wysp Catan, poszukując 
skarbów. Kiedy każdy z was będzie zajęty budowaniem nowych 
kryjówek oraz statków , papuga Coco wróci z lotu rozpoznawczego 
krzycząc Duch Kapitana! Duch Kapitana!.
Co tak strasznego papuga Coco ujrzała w fortecy na Upiornej 
Wyspie, otoczonej skałami i zdradliwymi wodami. Duch Kapitana 
zauważył, że nie jest już jedynym władcą wysp Catan. Będzie 
próbował przeszkodzić wam w dalszej eksploracji wysp. Ale kto 
wie, jeśli kapitan będzie za bardzo wam przeszkadzał, może Coco, 
Twoja papuga, przyjdzie ci z pomocą...  
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Zasady



Przygotowanie gry Duch Kapitana     – Połóż 
Kapitana na Upiornej Wyspie   

Kość – Połóż kość obok planszy 

Płytki zasobów -
posortuj płytki za-
sobów na pięć 
rodzajów-szable, 
kozy, drewno, złoto, 
i melasę i umieścić je 
w składowisku obok 
planszy.

Rynek - Weź jedną 
płytkę z każdego z 
pięciu stosów płytek i 
umieścić te płytki na 
pięciu stoiskach na 
rynku, przedstawiony 
po prawej stronie 
(jedną płytkę na 
każdym stoisku).

Wreszcie, każdy z 
was otrzyma żeton 
zasobów drewna i 
melasy z zasobów 
ogólnych. Umieścić te 
płytki zasobów przed 
sobą.

Teraz jesteś gotowy, aby rozpocząć
swoją przygodę!
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Płytki Coco - Dokładnie potasuje 
płytki i umieścić je w stosie obok 
planszy, papugą, skierowaną do 
góry.

Pionki– Każdy z was wybiera ko-
lor. Weź 7 kryjówek piratów i 8
statków. W grze 3 osobowej białe
elementy nie są używane.
Niektóre koła na planszy są ko-
lorowe. To są startowe miejsca.
Połóż po 1 kryjówce na każde pole
w swoim kolorze. 
Miejsca na statek to przerywane
linie. Położ swój statek na
przerywanej lini w swoim 
kolorze.
Następnie umieść pozostałe
kryjówki i swoje statki przed 
sobą. 
Każdy z was bierze żeton 
kosztów budowlanych i
umieszcza go odkrytego 
przed sobą.

Plansza– Połóż 
planszę na środku 
stołu

W grze 3-4 osobowej 
użyj strony z 4 
żółwiami ,natomiast 
w grze 2 osobowej 
użyj strony z 2 
żółwiami

Przed pierwszą rozgrywką wyjmij os-
trożnie wszytkie elementy z wypraski. 



Na czym to polega?
Celem gry jest wybudowanie jako pierwszy 7 swoich 
kryjówek piratów. Można zbudować kryjówkę piratów na 
dowolnym pustym miejscu kryjówki na planszy 
przylegającym do jednego z twoich statków. Można 
zbudować statek na dowolnym pustym miejscu na statek 
przylegającym do jednego z miejsc gdzie jest twoja 
kryjówka piratów.
Musisz posiadać odpowiednie zasoby, aby zbudować 
statki i kryjówki piratów. Koszty te są pokazane na płytce 
kosztów budowy. Podczas tury rzucasz koscią.
Każda wyspa posiada numer, która pokazuje numer z 
kości i gracz, który ma tam swoją kryjówkę otrzymuje ten 
produkt. Na przykład, jeżeli “4” jest na kości to jaskinie 
(dolny lewy róg)przyniosłby szable, a pole trzciny  (w 
prawym dolnym rogu) melasę. 

Sekwencja Tury
Najmłodszy gracz rozpoczyna grę i wykonuje turę. 

Rozpoczyna swoją kolej, rzucając kostką. W zależności od 
tego, co wyrzuci,  to niektórzy gracze otrzymują nowe 
płytki zasobów. Po rzucie, ponieważ jest to twoja kolej, 
możesz budować i handlować w dowolnej kolejności. Po 
zakończeniu budowy i handlu, twoja kolej się kończy.

Rzut kością
Kiedy jest twoja kolej, rzucasz kostką. Mimo, że wciąż 

jest twoja kolej, inni gracze mogą otrzymać płytki 
zasobów. Dla każdej z kryjówek przyległych do wyspy z 
numerem wyrzucony na kości, gracze otrzymują odpow-
iednie produkty. 

Miejsce na 

kryjówkę 

piratów.

Startowe pole na 
kryjówkę białego 

gracza.

Startowe pole na 
kryjówkę  
białego gracza.

Startowe pole na 

kryjówkę i statek 

czerwonego  gracza

Startowe pole na 
kryjówkę 

czerwonego 
gracza.

Startowe pole 
na kryjówkę 
niebieskiego 
gracza.

Startowe pole na 
kryjówkę i statek 
pomarańczowego 
gracza.

Startowe pole na 
kryjówkę 

pomarańczowego 
gracza.

Startowe pole na 

kryjówkę i statek 

niebieskiego gracza.

Po wyrzucie 6
,porusz Ducha 
Kapitana.

Miejsce na 

statek.

R
y

n
ek

Z trzciny 
cukrowej, można 
produkować 
melasę.

W jaskiniach ,
znajdziesz
szable.

treasure

cutlasses.

W lesie,
znajdziesz
drewno.

.

Na pas-
twiskach, 
znajdziesz 
kozy.

p

W rzece, można 
znaleźć złoto.

Duch
Kapitan
rozpoczyna
na Upiornej
Wyspie Is

3
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Po rzucie kością musisz poczekać ,aż każdy z graczy 
otrzyma zasoby.Spójrz na poniższy rysunek. Jesteś białym 
graczem i wyrzuciłeś “4.” Ty i gracz czerwony  macie 
kryjówkę dla piratów obok wyspy z trzciną cukrową z 
“4”, więc każdy z was dostaje płytki melasy. Na planszy 
jest jeszcze wyspa z “4”, która produkuje szable. Więc 
gracz niebieski i żółty otrzymują żeton szably.

Budowa

⚔ Kryjówka piratów : szabla. melasa, owca, drewno 

⚔ Statek : owca i drewno 

⚔ Płytka Coco: szabla , melasa, złoto  

Zawsze, gdy chcesz coś zbudować sprawdź płytkę kosztów
budowlanych, aby przypomnieć sobie, co możesz zrobić ze swoimi
zasobami.
Kryjówka Piratów:  Możesz zbudować kryjówkę dla 
piratów na pusty polu kryjówki, ale tylko wtedy gdy jeden 
z twoich statków przylega do niej.

Statek:  Możesz zbudować statek na dowolnym pustym 
miejscu dla statków, ale tylko wtedy, gdy znajduje się w 
sąsiedztwie jednej z  twoich własnych kryjówek piratów.

Jeśli wypadnie “6”, nikt nie odbiera płytek zasobów. Za-
miast tego, można przenieść Ducha Kapitana na jakąkolwiek 
wyspę. Następnie bierzesz 2 płytki produkowane przez tę 
wyspę z zasobów ogólnych. Tak długo, jak Duch Kapitan 
znajduje się na wyspie, nikt nie odbiera płytek zasobów za 
kryjówki przylegające do tej wyspy, gdy numer tej wyspy 
zostanie wyrzucony przez kość.

4
Gracz może

postawić tu statek

Gracz nie
może

postawić
tu

kryjówki
bo nie ma

statku
obok. 

Gracznie może postawić
w tych miejscach statku-
nie ma obok kryjówki

Gracz może postawić
tu kryjówkę.
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“Czy zauważyłeś? Nie ma ‘6 ‘w ogóle na
planszy, bo jeśli ‘6’ zostaje wyrzucona,
zdarza się coś zupełnie innego ... “

“Tak więc, jeśli wyrzucić ‘6 ‘,to zasoby 
nie są przyznawane. Zamiast tego,
można przenieść Ducha Kapitana na inną
wyspę. Również można wziąć dwie 
płytki zasobów produkowanych

przez tę wyspę. Oczywiście, najlepszym, co można 
zrobić w tym przypadku jest umieszczenie kapitana 
na wyspie, gdzie tylko przeciwnicy zbudowali swoje 
kryjówki piratów. Lub, gdzie można podjąć zasoby,
które można natychmiast wykorzystać do
zbudowania czegoś. “

W swojej turze, możesz korzystać z
zasobów, aby kupić płytki Coco i
budować kryjówki i statki piratów.
Możnesz budować / kupować, tak
długo, o ile masz zasoby.

“Musisz zawsze budować w
naprzemiennie.Albo kryjówka, a
następnie statek lub statek, a następnie
kryjówka. Również, nie możesz budować,
obok kryjówki lub statku innego gracza i
nie możesz umieszczać kryjówki i statku
na startowe miejsca na innych graczy. “
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Zakup płytki Coco
Kupując płytkę Coco natychmiast otrzymujesz pomoc od 

papugi. Obróć płytkę i wykonaj akcję, która jest pokazana.

Umieść swoje użyte płytki przed tobą, z boku. Użyte 
płytki są wykorzystywane do śledzenia, ile płytek Coco 
kupiłeś.

Handel
Nie zawsze możesz mieć zasoby potrzebne do budowy

w swojej turze. Jednak masz szansę na handel na rynku
lub z puli ogólnej. Możesz handlować tylko swojej turze.

Rynek
Jeśli zdecydujesz się na handel na rynku, możesz wziąć

dowolny z towar z jednego  stoiska. W zamian należy 
umieścić jeden z własnych towarów z powrotem na tym 
stoisku. W ten sposób na rynku nie zawsze jest 5 różnych 
produktów.

Można handlować na rynku tylko raz podczas swojej
tury. Jeśli chcesz handlować trochę więcej, musisz hand-
lować z puli ogólnej lub poczekać do następnej tury.

Rynek: 
5 takich 

samych płytek.

Usuń wszytkie Rynek: każda 
inna płytka

 

Tył płytki Coco

Przesuń kapitana tak 
jakbyś wyrzucił “6”

Wybuduj statek lub
kryjówkę.

Weź 4 pokazane za-
soby z puli ogólnej
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“Płytka Coco może być bardzo
przydatna. Możesz otrzymać płytki
zasobów, statek, lub kryjówkę dla
piratów jako prezent. Możesz też dostać 
szansę, aby poruszyć Ducha Kapitana. “

Kryjówka piratów na Upiornej Wyspie
Jeśli kiedykolwiek masz najwięcej płytek Coco przed 
sobą, umieść jedną z niewykorzystanych kryjówek 
piratów na Upiornej Wyspie. Jeżeli jesteś pierwszym 
graczem, który kupił płytkę Coco, to masz najwięcej 
płytek do teraz. Jeżeli inny gracz ma taką samą liczbę 
płytek Coco, jak ty,musisz usunąć swoją kryjówkę 
pirata z Upiornej Wyspy. Gdy nie ma już remisu i po 
raz kolejny pojedynczy gracz ma najwięcej płytek Coco, 
to gracz umieszcza kryjówkę dla piratów na Upiornej 
Wyspie.

“Jak tylko 5 płytki tego samego typu jest
na rynku, należy usunąć te płytki i 
uzupełnić Rynek nowymi płytkami tak
jak na początku gry”



6

Koniec Gry
Jak tylko gracz wybuduje wszystkie 7 kryjówkek 

piratów (oczywiście kryjówki na Upiornej Wyspie liczą 
sie), Gra natychmiast się kończy i gracz wygrywa.

  

Przesuń kapitana tak
jakbyś wyrzucił “6”

Wybuduj statek lub
kryjówkę.

Weź 4 pokazane za-
soby z puli ogólnej

www.MayfairgaMes.coM

Kupiłeś grę w najwyższej
jakości. Jednakże, jeśli brakuje
części , należy skontaktować
się z nami 

 custserv@mayfairgames.com

Twórcy

Autor: Klaus Teuber 

Opracowanie: Benjamin Teuber, Guido Teuber

Rysunki: Patrica Raubo  

Grafiki: Pete Fenlon, Morgan Dontanville

Tłumaczenie: Gavin Allister  

Produkcja: Pete Fenlon, Coleman Charlton
Specjalne podziękowania: Peter Bromley, Robert T. Carty, Jr., 

Robert T. Carty, Sr., Marinda Darnell, Dan Decker, Nick Johnson, 
Kim Marino, Marty McDonnell, Brad McWilliams, Jim Miles, 
Chuck Rice,  Bridget Roznai, Larry Roznai, Loren Roznai, Brad 
Steffen,  Claudia Teuber, Bill Wordelmann, Elaine Wordelmann, 
Alex Yeager

Testerzy: Olivia Johnston, Niall Doherty-Magin, Siobhán Doherty-
Magin, Ron Magin, Al Roireau, Cooper Roireau, Rossdorf
playtest group

Copyrght © 2012 Catan GmbH. Catan, Catan Junior, and The Settlers of
Catan are trademark properties of Catan GmbH. All rights reserved. 
Produced under license from Catan GmbH. See www.catan.com.

59919_Chr Rules 032412.indd   6 3/27/12   5:12 PM

Handel z zapasami
Jest inna opcja handlu, bezpośrednio z zapasów ogól-
nych. Możesz wziąć dowolną płytkę jednego produktu z 
zapasów, ale w zamian, należy zastąpić go dwoma 
swoimi płytki produktu. Twoje dwie płytki muszą być 
takie same. Możesz handlować z pulą ogólną tyle razy, 
ile chcesz, albo ile jesteś w stanie.

“Na przykład, możnesz umieścić 2
płytki kóz do zapasów ogólnych i 
wziąć 1 drewno z zapasów ogónych “

Reguła dla zaawansowanych graczy: 
Handel z przeciwnikami 

Nie stosuje się rynku. Zamiast tego gracze mogą  hand-
lować płytkami między sobą. 
Jeśli jest twoja kolej, możesz handlować płytkami z 
innymi graczami. Załóżmy, że chcesz zbudować statek,
na który potrzebujesz 1 drewna i 1  kozę. Masz już 1  
płytki kozy, ale niestety nie masz drewna. Jednak masz 
szable, która nie jest ci trzeba w tej chwili. Teraz możesz 
poprosić innych graczy, czy ktoś chce się handlować na 
drewno w zamian za szable. Jeśli ktoś chce się
handlować, zamieniacie się płytkami. Sam decydujesz 
jak wieloma  płytkami chcesz pohandlować. Można 
handlować z innymi graczami , jak długo chcesz w swo-
jej turze. 

Ważne!!! Handel jest dozwolony tylko dla 
gracza, którego jest kolej.  Gracze, których
nie jest tura nie mogą handlować ze sobą. 

Opis płytek Coco.

Tłumacznie na j.polski: Rafał Bobryk “BoardGamesTV” 
dla Planszostrefa.pl




