
1

2

3

4

Naklejenie płytek specjalnych 

Zawartość: Plansza, arkusz z naklejkami.

12 kart trasy 6 kart postaci 6 drewnianych statków 147 fragmentów 
kanałów 6 drewnianych płytek specjalnych

Port początkowy 

Porty pośrednie 

Port końcowy

6 żetonów postaci

Cel gry 
Aby wygrać, należy zbudować kanał łączący cztery porty 
i jako pierwszy ze stawki dopłynąć swoim statkiem do 
miejsca docelowego.

Przygotowanie gry
Przed pierwszą grą wyjąć z ramek płytki  i żetony. Puste 
płytki odkładamy na bok – nie są używane w grze. Na 
drewniane płytki przylepiamy naklejki – na jedną stronę 
szare, a na drugą kolorowe. (obrazek 1)

Przed kazda gra…
1.  Planszę położyć na stole. 

2. Starannie potasować płytki kanałów, podzielić na stosy 
i rozłożyć wokół planszy – obrazkami ku dołowi (tak, 
aby każdemu wygodnie było po nie sięgać). Każdy 
gracz otrzymuje po 5 takich płytek i kładzie na stole – 
obrazkami ku górze. 

3. Specjalne płytki drewniane potasować i rozłożyć na 
stole – kolorową stroną ku dołowi. Każdy gracz bierze 
jedną z nich i sprawdza, jaki kolor skrywa, nie 
pokazując go pozostałym. Będzie to jego kolor. 

4. Jeśli w grze uczestniczy czterech lub mniej graczy, 
kolory niewykorzystanych płytek specjalnych 
należy ujawnić. Wiedza ta będzie przydatna podczas 
rozgrywki. 

5. Każdy zawodnik wybiera kartę postaci i bierze 
związany z nią żeton.

6. Każdy dostaje po jednej karcie trasy. Nie ujawnia 
jej zawartości pozostałym, jednak sprawdza port 
początkowy, porty pośrednie oraz cel podróży – 
wskazane przez tę kartę (obrazek 2)! 
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Przebieg gry
Budowanie kanalu
Za pomocą swoich płytek gracz buduje kanał łączący port 
wyjściowy, porty pośrednie i miejsce przeznaczenia. Kanał 
musi być tak zbudowany, aby można było przepłynąć całą 
jego długość (zobacz: Poruszanie się kanałami, strona 4).

–  W swojej kolejce gracz kładzie płytkę kanałów w 
wybranym przez siebie, wolnym miejscu na planszy. 

•  Płytka nie może być położona tak, żeby kanał 
wlewał się na przyległy „teren”. „Teren” stanowią 
zielone części każdej płytki, a także krawędzie 
planszy (obrazek 3). 
Tak więc nowy fragment kanału musi mieć puste 
obszary wokół i łączyć się jedynie z już istniejącymi 
kanałami. 

•  Na niektórych płytkach kanałów są flagi w różnych 
kolorach. Te, na których jest flaga w kolorze danego 
gracza, spowolnią go, gdy będzie się po nich 
przemieszczał (obrazek 4)!

– Po umieszczeniu płytki na planszy gracz bierze ze stosu 
kolejną (zawsze ma 5 płytek).

- Zamiast wyłożenia płytki, jak opisano powyżej, gracz 
może również:

•  Zamienić płytkę, która już jest na planszy. Zamiana 
jest możliwa tylko wówczas, gdy płytka ta – oprócz 
nowych części kanału – zawiera także wszystkie jego 
części, które zawierała poprzednia (obrazek 5). Poza 
tym obowiązują ją wszystkie zasady opisane powyżej 
dla układania płytek.

• Wymienić 1-5 płytek na nowe. 

• Zagrać płytką specjalną (patrz Płytki specjalne). 

–  Trasa jest skończona kiedy możliwe jest jej 
przepłynięcie od portu początkowego, poprzez porty 
pośrednie do portu końcowego  (obrazek 6). Po drodze 
można również odwiedzać inne porty!

•  Kiedy gracz zakończy budowę trasy albo zrobi to 
za niego ktoś inny – następną kolejkę rozpoczyna 
od pokazania zawartości swojej karty trasy 
pozostałym i powiedzenia im, jak zamierza trasę tę 
przemierzać. Jeśli trasa jest zbudowana poprawnie i 
zaakceptowana przez pozostałych, gracz umieszcza 
swój statek w porcie początkowym. Zacznie swą 
podróż w następnej rundzie. Nie będzie już kładł 
na planszy żadnych płytek, jednak płytki leżące 
przed nim będą mogli wykorzystać pozostali do 
budowania swoich kanałów. W swojej kolejce mogą 
wziąć jedną z nich zamiast swojej i zagrać nią wedle 
zwykłych reguł. 
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Nieprawidłowe umieszczenie płytki 

Zastąpienie płytki kanałów

•  Płytki specjalne również są odwracane na tym etapie 
gry i kolory graczy zostają ujawnione. Żetony postaci 
pozostają na płytkach specjalnych. 

• Jeśli trasa okaże się zbudowana niewłaściwie, gracz 
kontynuuje budowę w następnej rundzie. 

Płytka kanałów z flagą 
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6 Przykład zakończonej trasy 

Port 
początkowy 

Porty 
pośrednie 

Port końcowy



Plytki specjalne
–- Płytkę specjalną można wykorzystać, umieszczając ją 

(zamiast płytki kanałów) w dowolnym pustym miejscu 
na planszy. Można nią również zastąpić płytkę kanałów 
– ale tylko taką z prostym odcinkiem (bez rozgałęzień).  
Kładziemy ją szarą stroną ku górze, stosując się do 
normalnych zasad budowy kanału (obrazek 7). Następnie 
oznaczamy ją żetonem postaci. Tym sposobem jest dla 
wszystkich widoczne, kto zagrał daną płytką specjalną. 

- Płytki specjalne nie mogą być umieszczane na 
ciemniejszych obszarach planszy  – takich, które są 
bezpośrednio połączone z portami  (obrazek 8).

- Kiedy płytka specjalna zostanie umieszczona na planszy, 
nie może być już stamtąd usunięta ani zastąpiona inną. 
Nie można również zmienić jej kierunku.

Poruszanie sie kanalami 
– Daną płytkę składającą się na kanał można przepłynąć na 

jeden z trzech sposobów: prosto, po delikatnym lub po 
większym łuku wzdłuż białej linii. Żadne inne obroty i 
ostre skręty nie są dozwolone (obrazek 9)! 

- Każdy zakręt posuwa statek dalej wzdłuż kanału, aż do 
momentu, gdy natrafi na płytkę oznakowaną flagą we 
własnym kolorze. Wówczas zatrzymuje się i czeka do 
następnej kolejki (obrazek 10). 

- Statek zatrzymuje się zawsze także wówczas, gdy zawija 
do portu. Kontynuuje podróż, wyruszając w dowolnym 
kierunku – w następnej rundzie. 

- Jeśli omyłkowo popłynęliśmy w złym kierunku, swoją 
kolejkę możemy wykorzystać na powrót do portu, z 
którego wyruszyliśmy.

- W czasie podróży można bez postojów przemierzać 
własne płytki specjalne, jednak na płytkach specjalnych 
przeciwników musimy się zatrzymać, tracąc przy tym 
także następną kolejkę! (obrazek 11)

Zwyciezca 
Zawodnik, który dotrze do portu końcowego, zawijając po 
drodze do portów pośrednich, wygrywa! 
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Poprawne umieszczenie płytki specjalnej 

Niepoprawne umieszczenie płytki specjalnej

Przykłady niepoprawnych 
skrętów 

Przykłady poprawnych 
skrętów  

Postój na płytce oznakowanej flagą 
przeciwnika i utrata następnej kolejki 

Postój na płytce oznakowanej flagą własnego koloru 

Więcej gier znajdziesz na: 56576 A


