
Aurul Regelui 
(King’s Gold) 
 
Insulele Caraibe au fost odată un tărâm al bogăţiei, traversat de marinari care transportau comori imense. Piraţii acelor ape 
cristaline pline de rechini erau stăpânii supremi. Şi tu eşti unul dintre acei piraţi şi vei încerca să jefuieşti nenumărate corăbii şi alţi 
piraţi. Pentru fiecare pradă, Regele îşi va cere partea sa. Cât de departe vei merge în încercarea de a-l înșela pe Regele cel lacom și 
de a deveni cel mai bogat pirat de pe mare și de pe uscat? 
CONȚINUT: 
 Reguli ilustrate; 
 60 de jetoane cu aspect de monedă; 
 5 zaruri Pirat. 
 

OBIECTIVUL JOCULUI 
Câștigă cele mai multe monede prin obținerea celor mai bune combinații de zaruri.  
 

PREGĂTIREA JOCULUI 
Plasează toate jetoanele Monedă în cutia jocului și pune-o în centrul mesei, la îndemâna tuturor jucătorilor. Pe rând, fiecare jucător 
dă cu toate cele 5 zaruri Pirat. Jucătorul care obţine cele mai multe Cranii devine primul jucător. 
 

DESFĂŞURAREA JOCULUI 
În tura ta ia cele 5 zaruri și aruncă-le. Poți da din nou cu ele de încă 2 ori (trei aruncări în total). Dacă orice zar aruncat arată Oase 
Încrucișate, este blocat și nu mai poate fi folosit în restul turei tale. 
 

CÂND AI TERMINAT DE ARUNCAT ZARURILE, APLICĂ URMĂTOARELE REZULTATE PE BAZA COMBINAȚIILOR TALE DE ZARURI: 
 

1 zar Monedă + 1 zar Tun  
Ia din cutia jocului atâtea monede cât este indicat pe zarul Monedă. Dacă nu sunt destule mone de 
disponibile, ia ce a mai rămas în cutie. Apoi, ia un număr egal de monede din cutie şi pune-le într-o grămadă 
separată „pentru Rege”. Dacă nu au mai rămas destule monede, îţi împarţi câştigul cu Regele (se rotunjeşte 
întotdeauna în favoarea Regelui). 
 

1 zar Monedă + 1 zar Craniu: 
Fură de la ce jucător vrei tu atâtea monede cât este indicat pe zarul Monedă. 
 

Numai Monede: 
Fură tot aurul Regelui. Ia toate monedele din grămada Regelui (de lângă cutia jocului) și pune-le în grămada 
ta. Numărul de monezi de pe fiecare zar Monedă nu contează; singurul lucru care contează este că toate 
zarurile au pe faţa aflată în sus monede. 
 

Numai Cranii: 
Fură toate monedele unui alt jucător (la alegerea ta).  
 

Numai Tunuri: 
Fură toate monedele care au mai rămas în cutia jocului. Nu împarți cu Regele. Atunci,jocul se termină.  
 

Penalizare: 
Dacă obții 3 (sau mai multe) Oase Încrucișate pe parcursul turei tale SAU eșuezi în a forma oricare dintre 
combinațiile de mai sus, trebuie să iei 3 monede din grămada ta și să le pui în grămada de aur a Regelui 
(de lângă cutia jocului). 
 

Dacă nu ai destule monede, dă-i Regelui toate monedele tale.  
 

NOTE 
 Trebuie să te conformezi tot timpul rezultatelor zarurilor tale. Nu ai voie să folosești același zar pentru a forma două combinații 
diferite. 
 Dacă ai două combinații de Cranii, poți să le foloseşti pentru a ataca același jucător sau doi jucători diferiți. 
 Dacă ai două combinații de Tunuri, trebuie să iei de două ori monede din cutia jocului și să-l plătești pe Rege de două ori. 
 Dacă ai o combinație de Cranii și una de Tunuri (4 zaruri), ambele combinaţii se aplică. 
 

SFÂRȘITUL JOCULUI 
Jocul se termină în momentul în care nu mai sunt monede în cutie. Jucătorul cu cele mai multe monede câștigă. 
În caz de egalitate, mai jucați o rundă pentru a desemna un câștigător. 
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