
ПРАВИЛА ДОПОВНЕННЯ «ЗАПІЗНІЛІ ГОСТІ»
Ваші друзі, хоч і запізнившись, нарешті прибули на острів. А що більше 
людей досліджуватимуть острів, то більше відкриттів чекає на вас!

ВМІСТ
40 ПЛИТОК КОТІВ
Ці плитки треба додати в 
мішечок дослідження. До них 
застосовують ті самі правила, 
що й до решти плиток котів.

1 ФІГУРКА ОШАКСА
Коли граєте вшістьох, то шостий 
гравець зможе використовувати 
цю фігурку, щоб позначати свою 
позицію на треку черговості 
ходів на острові.

16 ПЛИТОК ЗВИЧАЙНИХ 
СКАРБІВ
Ці плитки треба додати до 
решти плиток звичайних 
скарбів у грі.

2 ПЛИТКИ ОШАКСІВ
Ці плитки треба додати до 
решти плиток ошаксів у грі.

20 ЖЕТОНІВ РИБИ
Додайте ці жетони до решти 
жетонів у грі.

10 ПЛИТОК РІДКІСНИХ 
СКАРБІВ
Ці плитки треба додати в 
мішечок дослідження. До них 
застосовують ті самі правила, 
що й до решти плиток 
рідкісних скарбів.

70 КАРТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Затасуйте ці карти в колоду 
дослідження, коли гратимете 
з 5 чи 6 гравцями. 

2 ПЛАНШЕТИ КОРАБЛІВ 
ГРАВЦІВ
Додайте ці планшети до 
решти планшетів кораблів у 
грі. Їх можна використовувати 
незалежно від кількості 
гравців.

КАРТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Доповнення «Запізнілі гості» вводить у гру 70 нових карт дослідження. 
Ці карти слід використовувати лише тоді, коли ви граєте вп’ятьох 
чи вшістьох. У грі з 1–4 гравцями ці карти треба прибрати з колоди 
дослідження.

МОДУЛІ ЗАВДАНЬ
70 нових карт дослідження містять 2 нові модулі завдань. Навіть коли 
в грі беруть участь 1–4 гравці, ви можете використовувати ці модулі, 
дотримуючись правил на сторінці 23 правил базової гри.

СИМВОЛ ДОПОВНЕННЯ 

«ЗАПІЗНІЛІ ГОСТІ»
На всіх картах цього доповнення в 
нижньому лівому куті зображено 
символ скрині зі скарбами.



ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА ДЛЯ 5–6 ГРАВЦІВ
Коли ви граєте в «Острів котів» із 5–6 гравцями, то правила залишаються ті 
самі, за винятком кількох змін.

ЗАГАЛЬНІ ПРИГОТУВАННЯ
3  Звичайні скарби.

По 13 плиток кожної форми для 5 гравців.

По 15 плиток кожної форми для 6 гравців.
4  Ошакси. Викладіть 8 плиток ошаксів під 

звичайними скарбами.

ЗАПОВНЕННЯ ЗОН
Плитки котів.

20 котів (по 10 у кожну зону) для 5 гравців.

24 коти (по 12 у кожну зону) для 6 гравців.

МОДУЛІ ЗАВДАНЬ
Граючи «Острів котів» з 5–6 гравцями, ви завжди 
будете використовувати 5 модулів завдань, а не 3. 
Додаючи до гри нові модулі завдань, дотримуйтеся 
вказівок на сторінці 23 правил базової гри. Однак не 
забудьте збільшити кількість модулів з 3 до 5.

ПЛИТКИ ОШАКСІВ
Граючи «Острів котів» з 5–6 гравцями, ви завжди 
будете використовувати 8 плиток ошаксів. Додаючи 
до гри нові плитки ошаксів, дотримуйтеся вказівок 
на сторінці 23 правил базової гри. Однак не забудьте 
збільшити кількість плиток ошаксів з 6 до 8.

СОЛО-ГРА
Якщо в соло-грі ви використовуєте модуль G,                   
то зверніть увагу на таке:

НАЙБІЛЬШЕ СКАРБІВ
Щоб виконати завдання карти «Засліплений», потрібно 
10 скарбів.


