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Cel gry
Wybudujcie na plaży jak największą liczbę zamków z piasku, 
zanim kolejna Wielka Fala przerwie tę doskonałą zabawę. 

Za ukończone zamki z piasku otrzymacie punkty na koniec gry, 
a może i dodatkowe bonusy. Ale strzeżcie się, inni gracze mogą 
zaatakować i podebrać cenne fragmenty Waszego zamku.

Gdy pojawi się Wielka Fala, gracze mają jeszcze tylko jedną turę. 

Zamki, które nie zostały ukończone, nie są punktowane.

Gracz z największą liczbą punktów w swoim „grajdołku” wygrywa.
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Przygotowanie głównej talii
Odszukaj kartę Wielkiej Fali i odłóż ją na bok. 
Jeżeli gra 2 lub 3 graczy, odłóżcie do pudeł-
ka wszystkie karty oznaczone bursztynem i po 
4 karty ataku kraba, mewy i wiaderka.

Potasuj talię główną i  rozdaj każdemu z graczy po 
3 karty awersem do dołu. Gracze mogą obejrzeć 
swoje karty. Następnie wyłóż 3 odkryte karty z talii 
na środek stołu. To strefa Plaży, z której gracze 
mogą pobierać karty, aby uzupełnić rękę. Pozo-
stałe karty utworzą stos dobierania. Jeżeli grają 1, 2 lub 3 osoby, wtasuj Wielką 
Falę pomiędzy 5 kart znajdujących się na spodzie stosu. Jeśli gra więcej graczy, 
wtasuj Wielką Falę pomiędzy 10 spodnich kart. Tak przygotowany stos ustaw 
obok strefy Plaży (rewersem do góry).

Przygotowanie kart bonusowych
Umieść karty bonusowe: „Największy zamek” i „Najwyższa wieża” na środku, 
tak aby wszyscy mogli je widzieć. Rozdziel pozostałe karty bonusowe na dwa 
stosy: kształtu i  zawartości. Wyłóż po jednej karcie bonusu zawartości i po 
dwie karty bonusu kształtu.

PRZYKŁAD ROZŁOŻENIA KART
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Rozgrywka
Rozpoczyna gracz, który ostatnio chodził boso po plaży.

Zagraj JEDNĄ kartę, aby wykonać JEDNĄ AKCJĘ.

Po zakończeniu tury UZUPEŁNIJ rękę do 3 KART, biorąc je z odkrytych kart 
na Plaży lub z talii głównej. Jeśli to konieczne, dołóż karty z głównej talii do 
strefy Plaży, aby były tam 3 karty, zanim kolejny gracz rozpocznie swoją 
turę.

W TURZE GRACZA można wykonać 3 akcje. Wybierz jedną:

1. Budowanie zamku z piasku
ZAGRAJ 1 kartę z ręki. Wyłóż ją przed sobą, rozpoczynając budowę nowego 
zamku, lub dodaj do jednego z Twoich już rozpoczętych zamków. 

- Po zagraniu karta nie może być przesuwana ani obracana. 

- W swojej strefie możesz budować więcej niż jeden zamek, ale nie możesz 
ich później w żaden sposób łączyć. 

- Każda dobudowywana część zamku musi być z nim połączona murami.

- Kraby, wiaderka i mewy możesz mieszać w obrębie jednego zamku.

- Karty krabów i wiaderek możesz układać tyko w jednej warstwie, bezpo-
średnio w strefie gry.

- Karty mew możesz zagrywać tak samo jak pozostałe albo kłaść na in-
nych kartach, budując wieże. 

- Wieża mew może mieć inny kształt niż karta pod nią, ale musi prawidło-
wo łączyć się z murami zamku. Budować w górę można dowolną liczbę 
wież mew. Jest to sposób na zdobycie bonusu: „Najwyższa wieża”.

Mury zamków muszą się łączyć (chyba że rozpoczyna się budowę nowego 
zamku). 

1. BUDOWANIE 
ZAMKU Z PIASKU

2. ATAKOWANIE
INNEGO GRACZA

3. WYMIANA
KARTY
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Kończenie budowy zamku z piasku

Kiedy tylko zostanie dołożony element kończący budowę zamku, należy 
sprawdzić, czy zdobyto jakieś bonusy (patrz: Zdobywanie bonusów). Zbierz 
należne bonusy, będą dawały dodatkowe punkty na koniec gry.

Uwaga: Natychmiast po ukończeniu budowy nie można zmieniać ułożenia 
zamku ani dokładać do niego nowych elementów. Po przyznaniu bonusów 
karty tworzące zamek zbiera się w celu zaznaczenia punktów.

Zbierz WSZYSTKIE karty tworzące zamek (również zakryte mewami), odwróć 
je rewersem do góry i odłóż do „grajdołka”. Na koniec gry za każdą kartę 
otrzymasz 1 punkt.

2. Atakowanie innego gracza

Są 3 rodzaje kart ataku: kraby, mewy i wiaderka.

Karty ataku można wykorzystać do:

- przechwycenia wyłożonej karty zamku od innego gracza LUB 

- zagrania przeciwko karcie ataku przeciwnika (zarówno do kontrataku, jak 
i do wzmocnienia ataku).

Niezwykle ważna zasada działania kart ataku: 
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KRAB ZAWSZE 
POKONUJE WIADERKO 

(robi w nim dziurę)

WIADERKO ZAWSZE 
POKONUJE MEWĘ 

(rzucone trafia w mewę)

MEWA ZAWSZE 
POKONUJE KRABA  

(łapie go i odlatuje w siną dal)
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Objaśnienie kart ataku

„Ataku krabem” można dokonać przeciw każdej karcie z ikoną wiaderka.

Jeżeli atak się powiódł, gracz zabiera zaatakowaną część zamku przeciwnika 
i dokłada do swojego zamku (lub tworzy nowy zamek z tej karty). Użytą kartę 
ataku gracz odkłada do swojego „grajdołka”, da mu ona dodatkowy punkt 
na koniec gry.

Uwaga: Nie można atakować tych części zamków, których zabranie spowo-
dowałyby przerwanie ciągłości zamku.

Kontratak, czyli odpowiedź na atak

Na atak można odpowiedzieć kontratakiem. Gdy zaatakowany gracz ma na 
ręce kartę ataku, która pokona kartę przeciwnika – może jej użyć w obronie. 

Gdy kontratak się powiedzie, gracz broniący się nie traci zaatakowanej karty 
zamku, jednocześnie zdobywając użyte w tej potyczce karty ataku jako punk-
ty na koniec gry. 
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Dłuższa potyczka

Dopóki pozwalają nam karty na ręce, możemy wzmacniać nasz atak lub kontr- 
atak (oczywiście tylko w odpowiedzi na wzmocnienie przeciwnika). Najwięk-
sza pojedyncza potyczka może więc składać się łącznie z 6 kart. 

Uwaga: Gdy zaatakujemy wiaderkiem mewę, która tworzy wieżę, i wygramy 
pojedynek, to zabieramy tylko widoczną kartę (a nie całą wieżę). Jeżeli jed-
nak po zabraniu górnej karty kształt zamku będzie niedozwolony, zabieramy 
kolejną kartę z wieży – do momentu, kiedy kształt zamku będzie prawidłowy.

Uzupełnianie ręki po ataku

Gracz, który został pokonany w potyczce, pierwszy dobiera karty z Plaży lub 
stosu dobierania. W tym czasie nie uzupełnia się jeszcze Plaży. Dopiero gdy 
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pokonany gracz ma na ręce 3 karty, Plaża zostaje uzupełniona i karty dobie-
ra zwycięzca potyczki. Następuje tura gracza po lewej stronie.

3. Wymiana karty

Jako ostatnią możliwą akcję gracz może wymienić kartę na jedną z  3 od-
krytych kart na Plaży lub podmienić wierzchnią kartę stosu dobierania bez 
pokazywania jej innym graczom. Wymiana karty kończy turę gracza.   

Karty bonusowe
Gdy tylko budowa zamku zostanie ukończona, sprawdź, czy należą Ci się bo-
nusy. Umieść zdobyte bonusy obok „grajdołka”, wskazana na karcie liczba 
w muszelce to zdobyte punkty na koniec gry. Jeżeli jest to możliwe, to wyłóż 
nowe bonusy na stół. 

 „Największy zamek z piasku”
Weź ten bonus, gdy ukończysz zamek złożony z co 
najmniej 7 elementów. Połóż tę kartę przed sobą, 
tak aby dolna krawędź karty wskazywała liczbę ele-
mentów ukończonego zamku. Jeżeli którykolwiek 
z graczy w trakcie rozgrywki ukończy zamek z więk-
szą liczbą elementów, zabiera ten bonus i kładzie 
go przed sobą, wskazując liczbę elementów ukoń-
czonego zamku. W  momencie ukończenia przez 
któregokolwiek z  graczy po raz pierwszy zamku 
składającego się z  10 (lub więcej) elementów, bo-
nus ten trafia do niego już do końca gry.

 „Najwyższa wieża”

Weź ten bonus, gdy ukończysz zamek, w którym 
co najmniej 3 karty są położone jedna na drugiej 
(np. 1 krab i 2 mewy, 3 mewy itd.). Zabierz bonus 
i obróć kartę do siebie właściwą krawędzią. 

Uwaga: Gdy gracz zdobył bonus „Największy za-
mek” lub „Najwyższa wieża”, inny gracz może go 
przechwycić jedynie w przypadku pobicia tego 
wyniku. Przykład: Nowy, 7-elementowy zamek nie może odebrać bonusu 
przyznanego za zbudowanie 9-elementowej budowli.

Bonusy za kształt

Weź ten bonus, gdy 
ukończony zamek jest 
dokładnie takiego sa-
mego kształtu, jak po-
kazany na karcie. Na ko-
niec wyłóż do gry nowy 
bonus za kształt.
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Bonusy za zawartość

Weź je, gdy ukończony 
zamek ma wskazaną na 
karcie (lub większą) licz-
bę elementów. Na ko-
niec wyłóż do gry nowy 
bonus za zawartość.

Uwaga: Kończąc jeden 
zamek, można zdobyć 
kilka bonusów. Karty z wieży mew również liczą się do bonusu zawartości.

W  tym wypadku gracz zdobywa aż 3 bonusy: za kształt, za zawartość i  za 
największy zamek. 

Zakończenie gry
Gdy tylko pojawi się Wielka Fala, następuje ostatnia runda gry. Umieść tę 
kartę przed graczem, który właśnie rozgrywał swoją turę. Wszyscy pozostali 
gracze mają jeszcze jedną turę. Gra kończy się, gdy ponownie nastąpi kolej 
gracza z kartą Wielkiej Fali (ten gracz nie rozgrywa już swojej tury). W ostat-
niej rundzie gracze nie dobierają już kart na rękę.

Wygrywa gracz, który zdobył najwięcej punktów w swoim „grajdołku”. Każ-
da karta zamku i ataku jest warta 1 punkt. Wartość bonusów zapisana jest 
w muszelkach. W przypadku remisu wygrywa gracz, który zdobył najwięcej 
bonusów. Jeżeli dalej jest remis, podzielcie się wygraną.

PRZYKŁAD
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Wariant dla 2 graczy
W  tym wariancie wprowadzono „wspólny” zamek do użytku obu graczy. 
W swojej turze można go rozbudowywać lub atakować, a przeciwnik może 
wybrać, czy kontratakować czy nie. 

Przygotowujemy grę w standardowy sposób, z  tą jednak różnicą, że każdy 
gracz otrzymuje po 4 karty, a do „Największego zamku z piasku” i „Najwyższej 
wieży” należy dołożyć 2 bonusy za zawartość i 2 za kształt. Gracz ma teraz 
2 akcje do wykonania w swojej turze.  

1. Jeżeli jako pierwszą akcję wybierzesz „Budowanie zamku z piasku”, możesz 
budować albo swój zamek albo wspólny. Natomiast druga akcja „Budowa-
nie zamku z piasku” musi być skierowana do wspólnego zamku, dzielonego 
między obu graczy.  

2. Jeżeli jako pierwszą akcję wybierzesz „Atak”, możesz zaatakować przeciw-
nika LUB wspólny zamek. Twoja druga akcja może być użyta wyłącznie do 
ataku na wspólny zamek. Twój przeciwnik może wybrać kontratak na nor-
malnych zasadach. Jeśli mu się powiedzie, zatrzymuje karty ataku, a zaata-
kowana karta pozostaje we wspólnym zamku. Jeżeli wygrałeś atak na wspól-
ny zamek, zabierz tę część zamku na swoją część Plaży. Żaden z graczy nie 
uzupełnia kart na ręce do momentu wykonania obydwu akcji.

Jeżeli gracz nie może wykonać żadnej akcji (np. ma same karty ataku kra-
bem, a w grze są tylko zamki z mewą), to może poświęcić swój ruch na wy-
mianę karty lub wcześniej zakończyć swoją rundę.

Kończenie budowy 
wspólnego zamku

Gracz, który ukończy 
wspólny zamek, otrzymuje 
za niego punkty tak jak za 
swój. Zbierz wszystkie karty 
zamku i wszystkie należne 
bonusy. 

Zakończenie gry 
i punktacja przebiegają na 
normalnych zasadach.

Akcje do wyboru

BUDUJ 
ZAMEK Z PIASKU

Swój lub
wspólny

Przeciwnika lub 
wspólny

Tylko wspólny Tylko wspólny

ATAKOWANIE
ZAMKU
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Wariant solo
Ten wariant polega na tym, aby zebrać wszystkie bonusy, zanim gra sypnie 
Ci piachem w oczy. W talii głównej znajdują się wszystkie karty zamku i ataku.

Usuń z gry bonusy: „Najwyższa wieża” i „Największy zamek z piasku”. Pota-
suj wszystkie karty bonusowe i wyłóż 4 z nich. Wygrasz, jeżeli zdobędziesz 
wszystkie te bonusy przed zakończeniem gry. Możesz zdobyć więcej niż 
jeden bonus za pojedynczy zamek (wciąż jednak nie za taki sam materiał 
budowlany, np. 2 bonusy za kraby).

Pociągnij dla siebie 3 karty. Następnie umieść 3 karty na Plaży i wtasuj do talii 
Wielką Falę jak w poprzednich wariantach. Na koniec swojej tury uzupełnij 
rękę, a potem odrzuć pozostałe na Plaży karty. Następnie zagraj „Turę gry”.

Wyłóż 3 karty  będzie to „Ręka gry”. Jeżeli co najmniej jedna z tych kart to 
karta ataku, natychmiast zagraj ją przeciw sobie. Ty wybierasz atak i jego cel. 
Możesz kontratakować jak zwykle. Jeżeli nie masz w  swoich zamkach kart, 
które można zaatakować, to atak się nie odbędzie. Po dokonaniu ataku lub 
kontrataku odrzuć pozostałe karty „Ręki gry” i pociągnij 3 nowe do swojej 
tury. Uzupełnij swoją rękę. 

Za każdy ukończony zamek należą Ci się bonusy jak zwykle. Jeżeli udało 
Ci się zdobyć wszystkie bonusy przed końcem gry, wygrywasz. Gra kończy 
się natychmiastowo, gdy pojawi się Wielka Fala. Jeżeli pozostały jakieś nie-
zdobyte bonusy na zakończenie gry, przegrywasz. Możesz zwiększyć poziom 
trudności, wykładając 5 lub więcej kart bonusowych. Ale zachowaj umiar  
przy pewnym poziomie pokonanie gry stanie się niemożliwe.
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