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Zasady gry Wariant 1

Zasady gry Wariant 2

W tym wariancie gracze używają jedynie kart ze skrzatami. Na początku wyjmowana jest z talii jedna karta i odkładana 
na planszę na napis Skarbek w sposób uniemożliwiający podgląd numeru. Pozostałe karty są umieszczane w stosie (także z 

zakrytymi numerami). Potem każdy z graczy ustawia swój pionek na polu Start. Następnie kolejno umieszczają go na 
wybranej przez siebie kopalni (tam, gdzie spodziewają się spotkać Skarbka) i odkrywają jedną kart ze stosu. Odkryta 
karta pokazuje, gdzie Skarbka nie ma. Jeśli gracz jest pewny, że Skarbek jest na polu, które wybrał może sprawdzić 

kartę odłożoną na środku planszy. Jeśli zgadł to pokazuje ją innym graczom i wygrywa. Jeśli nie, odkłada kartę i odpada z 
gry.

W tym wariancie gracze używają jedynie kart z górnikami oraz kostki do gry. Karty są umieszczane obok planszy z 
odkrytymi liczbami. Potem każdy z graczy ustawia swój pionek na polu Start. Następnie gracze kolejno przesuwają swoje 

pionki o tyle pól, ile oczek wypadło na kostce (pola ze strzałkami i napisem Start też są liczone). Po zatrzymaniu się na polu 
obok kopalni gracz odszukuje kartę z wartością taką samą, jak liczba na kopalni przy, której zakończył ruch. Jeśli taka 

karta jest jeszcze wolna to gracz zabiera ją. Jeśli nie ma takiej, to ma prawo do kolejnego ruchu. (Gracz ma prawo 
pomylić się i wykonać dodatkowy ruch nawet jeśli karta o odpowiedniej wartości istnieje). Jeśli ten ruch zakończy się na 

polu, do którego nie ma wolnej karty to kolejka przechodzi na następnego gracza. Grę można zakończyć po upływie 
określonego czasu np.: 10 minut (wtedy wygrywa osoba z największą liczbą kart) lub gdy pierwszy z graczy zbierze 

odpowiednią liczbę kart np.: 10 szt.
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