
PL
rodzina

lat graczy minut
2–4 30+7 +

Instrukcja 
Zawartość: plansza, 55 kart (44 karty zamku, 9 kart 
cmentarza i 2 karty „Mamy cię!”), 4 figurki duchów 
+ plastikowe podstawki, klepsydra, 64 żetony, notes 
intruza i kartonowe okulary.

Karty zamku

Karty cmentarza

Przygotowanie gry
1. Wypchnijcie z ramek wszystkie kartonowe elementy i umieśćcie 

figurki duchów na plastikowych podstawkach.

2. Oddzielcie karty zamku od kart cmentarza oraz dwóch kart 
„Mamy cię!”, potasujcie stosy i umieśćcie je rewersem ku górze 
we właściwych polach na planszy. Dwustronne karty „Mamy cię!” 
połóżcie obok planszy. 

3. Dookoła planszy porozkładajcie żetony tak, by każdy gracz miał do 
nich dostęp.

4. Wybierzcie, kto ukrywa się jako pierwszy! Intruz dobiera okulary, 
notes, klepsydrę oraz ołówek (niezawarty w zestawie). 

5. Pozostałe osoby stają się duchami. Każdy z graczy wybiera postać 
i dobiera trzy karty zamku! 
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„Mamy cię!” 

„Gdyby zdarzyło wam się 
kiedyś spacerować po słynnych 
wrzosowiskach w Yorkshire, 
być może natknęlibyście się na 
wiekową posiadłość...”

Posłuchaj całej historii tutaj:

Cel gry
Na pewną rodzinę rzucono klątwę… W jej 
wyniku członkowie rodziny zmuszeni 
są do błąkania się po swojej posiadłości 
jako duchy, póki jakaś ciekawska osoba 
nie przestąpi progu ich domostwa. 
Jeśli rodzinie uda się złapać intruza, 
klątwa zostanie zdjęta. Jednak w tym 
przeklętym zamku aż nazbyt łatwo 
można się ukryć…
Jeden z graczy wciela się w intruza 
ukrywającego się w zamku, a pozostałe 
osoby stają się polującymi na niego 
duchami! W trakcie poszukiwań zarówno 
intruz, jak i duchy zbierają punkty, 
ale zwycięzcę poznacie dopiero po 
rozegraniu wszystkich rund – wygrywa 
osoba z największą liczbą punktów!



Czas znaleźć kryjówkę! 
Instrukcja dla intruza
Aaaa! Jesteś w niezłych tarapatach! Duchy depczą ci po 
piętach, więc lepiej przygotuj sobie plan ucieczki: znajdź 
kryjówkę w zamku oraz na cmentarzu i spróbuj uciec 
dręczącym cię zjawom! 

1. Intruz zakłada okulary i wybiera jedno miejsce 
w zamku oraz jedno miejsce na cmentarzu. 
Ukrywa się w zamku do czasu, aż znajdą go duchy 
albo uda się mu czmychnąć na cmentarz.

2. Intruz zaznacza swoje kryjówki, zapisując swoje 
inicjały na wybranych polach w notesie. Nie 
pokazuje ich nikomu! Intruz zawsze może wybrać 
kryjówkę, która w poprzednich grach była już 
wykorzystana. 

3. Intruz odwraca klepsydrę. Czas zacząć łowy! 
Duchy starają się znaleźć intruza jak najszybciej 
– im dłużej trwają poszukiwania, tym więcej 
punktów zdobywa intruz! 
 

Uwaga! Gdy piasek w klepsydrze się przesypie, 
intruz musi o tym powiedzieć duchom!

Gdy masz na sobie 
okulary, nikt nie wie, 
na którą część planszy 
patrzysz!

Cmentarz

Zamek

Karty cmentarzaKarty zamku



Czas ucieka – szukajmy!
Rodzina duchów przenika przez ściany zamku 
w poszukiwaniu ukrywającego się intruza. Czy uda 
im się zdjąć klątwę? Czas ucieka…

1. Duchy przeszukują włości za pomocą swoich 
kart zamku. Osoba rozgrywająca swoją turę 
odkrywa jedną z kart i umieszcza swojego ducha 
w pasującym do niej miejscu na planszy. 

 
Przykład: umieść figurkę swojego ducha w 
dowolnym miejscu na planszy gry i zapytaj 
intruza, czy ukrywa się na tym polu lub na 
którymś z czterech otaczających je pól.

• Jeśli intruz znajduje się na jednym z pól, 
o które pytał duch, duch może dodać kartę 
zamku do swojego stosu punktacji. Duch 
otacza żetonami miejsce, które wskazuje 
karta. Intruz czai się na jednym z pustych 
pól... Na koniec duch bierze z talii nową kartę 
zamku.

• Jeśli intruz nie czai się w żadnym z miejsc, 
o które pytał duch, intruz może dołożyć kartę 
zamku, której użył duch, do swojego stosu 
punktacji. 
Wszystkie duchy szybko dokładają żeton na 
każde pole, które okazało się puste, a duch, 
który akurat rozgrywał kolejkę, bierze z talii 
nową kartę zamku.

Teraz kolej ma następnego ducha. Nie ma czasu do 
stracenia! 

 

Uwaga! Po każdym zapytaniu musicie dołożyć żeton 
na planszę. Kiedy duch zagrywa kartę, musi ona 
przynajmniej częściowo dotyczyć innego obszaru niż 
karty zagrane wcześniej. 

2. Kiedy piasek w klepsydrze się przesypie, intruz 
mówi: „Stop”! Duchy muszą natychmiast 
przerwać to, co robią! 
 
Intruzowi udało się pozostać w ukryciu, 
więc może dodać wierzchnią kartę z 
talii zamku do swojego stosu punktacji. 
Pospieszcie się, duchy!

3. Intruz ponownie obraca klepsydrę 
i gra toczy się dalej. Jeśli koniec czasu 
przerwał duchom dokładanie żetonów, mogą to 
teraz dokończyć.

4. Gdy w zamku zostaną nie więcej niż trzy pola, 
na których może skrywać się intruz, zastanówcie 
się, w którym miejscu może być jego kryjówka. 
Następny duch w kolejce zgaduje i zagrywa kartę 
„Mamy cię!”!

• Jeśli duch zgadnie 
poprawnie, intruz został 
złapany! Kartę „Mamy cię!” 
należy umieścić na stosie 
punktacji ducha, który 
zgadł. Runda dobiegła 
końca i nie odbywają 
się poszukiwania na cmentarzu – czas na 
podliczenie punktów!

• Jeśli duch nie zgadnie – to intruz otrzymuje 
kartę „Mamy cię!” i wymyka się na cmentarz! 
Duchy ruszają za nim i tam kontynuują swoje 
poszukiwania.
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Więcej gier znajdziesz na: 58505 A

Przeszukiwanie cmentarza
Intruzowi udało się zbiec na cmentarz! Możecie 
teraz odłożyć na bok karty zamku, ponieważ każdy 
duch otrzymuje w zamian trzy karty cmentarza. 
Poszukiwania są kontynuowane jak wyżej, nawet 
jeśli talia się wyczerpała!

1. Kiedy na cmentarzu pozostaną już tylko trzy 
pola, na których może skrywać się intruz, 
następny w kolejności duch zagrywa kartę 
„Mamy cię!” i zgaduje, gdzie jest jego kryjówka! 
 

• Jeśli duch zgadnie poprawnie, intruz został 
złapany, a duch, który zgadł, dokłada kartę 
„Mamy cię!” na swój stos punktacji.

• Jeśli duch nie zgadł, intruzowi udaje się na 
dobre uciec przed szponami zjaw – dokłada 
kartę „Mamy cię!” na swój stos punktacji.

2. Gracze sumują swoje wyniki i zapisują je 
w notesie. Każda karta zamku i cmentarza 
jest warta 1 punkt, a karta „Mamy cię!” – 
2 punkty. 

Karty zamku
1

1

1

Ciemne zakamarki 
Przeszukaj wszystkie pola z plamą, pajęczyną 
albo z jednym i drugim, ale nie pola ze 
zwierzętami ani z obiektami!

Skrzypiąca podłoga 
Przeszukaj obszar o kształcie, jaki widnieje 
na karcie (obszar pokazany na karcie może 
częściowo wychodzić poza obszar gry). 

Upiorne skarby 
Przeszukaj wszystkie 
miejsca z plamą, 
zwierzęciem albo 
przedmiotem pokazanym 
na karcie.

Czy to tu się skrywasz?
Te karty pozwalają na 
przeszukanie wszystkich pól 
w wybranym pomieszczeniu.
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Kolejne rundy i zwycięstwo
Po podliczeniu punktów czas na kolejną rundę. Następna 
osoba staje się intruzem, zakłada okulary i zaznacza swoje 
kryjówki, zapisując inicjały na wybranych polach w notesie.
Usuńcie wszystkie żetony z planszy i zbierzcie oraz 
potasujcie karty z obu stosów. Duchy otrzymują nowe karty 
zamku.

Gra toczy się, jak opisano powyżej, aż 
każdy z graczy raz zagra jako intruz. 
Wyniki są zapisywane po każdej rundzie, 
a zwycięzcą zostaje gracz z największą 
sumą punktów na koniec wszystkich 
rund!


