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Kooperatywna gra zręcznościowa dla 1-4 
osób od 4-99 lat 

Kristin MückelAutorka: 
Ilustracje: Stephanie Roehe
Czas rozgrywki: około 15 min

Małe jednorożce Błyskotek, Rozalia, Czar nocy, Magiczny księżyc i Gwiezdny pył mieszkają 
w swoim zamku w chmurach. Codzienne odwiedzają ich przyjaciele. W zamku zawsze 
panuje wielkie zamieszanie, brakuje miejsca dla kolejnych gości. Odrobina magii i 
dodatkowe chmurki wystarczą, żeby dobudować kolejne wieże zamku. 
Celem gry jest powiększenie zamku w chmurach, zebranie magicznych kryształów i 
ulokowanie wszystkich jednorożców w nowym domu! 

Zawartość 
4 jednorożce: Błyskotek (różowy), Gwiezdny pył (żółty), Czar nocy (fiolet), Magiczny księżyc 
(turkusowy), 1 mały jednorożec Rozalia (różowy), 1 zamek w chmurach, 5 białych i 5 
niebieskich drewnianych chmurek, 1 kostka, 1 plansza do gry w kształcie chmurki, 16 kart 
chmurek, 10 magicznych kryształów, instrukcja do gry.

Przygotowanie
Planszę w kształcie chmurki ułóżcie po środku stołu, zamek ustawcie w wycięciu po środku 
(patrz obrazek poniżej). Karty chmurki odwróćcie jasną stroną do góry tworząc z nich krąg 
dookoła planszy. Małego jednorożca Rozalię ustawcie na dowolnej karcie chmurce. 
Przygotujcie: kostkę do gry, drewniane chmurki białe i niebieskie, pozostałe jednorożce, 10 
magicznych kryształów, tak, aby były w zasięgu ręki. 

Magiczny zamek
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Cloud Stacking

Przebieg gry: 
Grajcie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Rozpoczyna ten, kto ostatnio widział 
chmury z samolotu.

Co pokazuje kostka?

• Jedną, dwie lub trzy chmurki
Przesuń Rozalię zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, o tyle
chmurek ile pokazała kostka.

• Gwiazda
Ustaw Rozalię na dowolnej chmurce.

Gdzie dotarła Rozalia?

Na białą chmurkę
Weź z rezerwy jedną białą chmurkę i ustaw ją na zamku.

Na niebieską chmurkę
Weź z rezerwy jedną niebieską chmurkę i ustaw ją na zamku. 



3

Na symbolu jednorożca
Weź z rezerwy dowolnego jednorożca i ustaw go na zamku. 

Uwaga:  chmurki i jednorożce możesz ustawiać również po bokach zamku, 
ale tylko w wycięciu na planszy. 

Na magicznym krysztale
Ułóż kryształ w jednym, dowolnym okrągłym wycięciu na planszy. 

Jeśli dotrzesz na pole z symbolem, którego rezerwa jest już pusta nie możesz wykonać 
żadnego ruchu. Rozalia pozostaje nieruchomo w miejscu.
Grę kontynuuje kolejna osoba, wykonuje rzut kostką.

Co się dzieje, kiedy elementy konstrukcji zamku spadną?

Elementy, które spadły odłóż do rezerwy ogólnej. Kryształy znajdujące się na planszy 

pozostają na swoich miejscach. 

Wybierz jedną z kart z białą lub niebieską chmurką i odwróć ją.

Co znajduje się na karcie?

Burza
Uwaga! Burza zniszczyła waszą konstrukcję.
Odkrywając trzy karty z burzą oznacza to, że gra się kończy i 
przegrywacie.

Słońce  
Co za szczęście, możecie spokojnie kontynuować grę.

Odkrytą kartę weźcie i ułóżcie z boku, obok kręgu.
Krąg kart z chmurkami wokół planszy możecie zwęzić, tak aby nie zostało puste miejsce 
po karcie.  
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Drogie dzieci i rodzice, 
Jeśli się zdarzy, że po wesoej zabawie któryś element gry Haba się zgubi i nie będzie go można nigdzie znaleźć, to żaden 
problem. Na stronie www.haba.de/ersatzteile można się dowiedzieć, czy ta część jest jeszcze dostępna.

Koniec gry
W momencie kiedy uda nam się zebrać wszystkie 10 magicznych kryształów i ustawić na 
zamku 4 jednorożce, nie musicie już więcej rzucać kostką. Dziecko, które jako ostatnie 
wykonywało rzut kostką, na samym szczycie ukończonej konstrukcji ustawia Rozalię. Jeśli 
konstrukcja się nie przewróci, gra się kończy i wspólnymi siłami zwyciężacie grę. 
Gratulujemy nowego dużego zamku w chmurach!

Jeśli natomiast spadną elementy konstrukcji kontynuujcie grę, w sposób opisany powyżej.

lub

Jeśli przed ukończeniem zamku odkryjecie 3 karty z burzą, niestety oznacza to, że przegraliście. 

Warianty
• Gra stanie się łatwiejsza, jeśli założycie, że zamiast trzech, cztery karty z burzą oznaczają koniec 

gry. Dodatkowo możecie zrezygnować z ustawiania Rozalii na szczycie zamku na sam koniec.

• Gra stanie się trudniejsza, jeśli zamiast trzech kart z burzą, dwie takie odkryte karty 
będą oznaczały koniec gry.




