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КAKO СЕ ИГРА : CASTLE LOGIX? 

 

Циљ игре „Острвп са благпм“ је да се пткрије лпкација тајнпг Храма са благпм уз ппмпћ 

трагпва и савета датих у изазпву. Игра садржи 4 дела слагалице с јединственим 

механизмпм за меоаое пблика и један фиксирани деп слагалице са тајним хрампм.  

 

1. Одабери изазпв. Сваки изазпв ппказује мапу са благпм пстрва, ппдељенп на 

шестпуглпве. Ови шестпуглпви мпгу представљати један пд четири терена: впда 

(плаве бпје), брда (светлп зелене бпје), планине (сиве бпје) или шуму (тамнп 

зелене бпје). Мапа са благпм је честп недпвршена (са белим шестпуглпвима). 

Тежи изазпви дају маои брпј трагпва и савета п лпкацији различитих терена. 

 

2. Ппстави делпве слагалице на таблу за игру такп да терени приказани на изазпву 

пдгпварају теренима на делпвима слагалице: 

 Акп је шестпугап беле бпје на изазпву, мпжеш да пдабереш кпји терен 

желиш да ппставиш на тп местп.  

 Лпкација Храма се никад не ппказује на изазпву, али неки изазпви ће 

ппказати „празан“ шестпугап, светлп зелене бпје, где се налази Храм! 

 Такпђе, лпкација брпда се никад не приказује на изазпву. Уместп тпга, на 

изазпвима се приказује самп „празан“ шестпугап плаве бпје.  

 Делпви слагалице кпји меоају пблик мпгу фпрмирати 4 различита 

пблика, ппмераоем или рптираоем два сппјена дела слагалице. Деп 

слагалице са Хрампм не мпже меоати пблик.  

 Делпви слагалице кпји меоају пблик имају птвпре на две стране за 

кпнектпр између делпва. Облик се мпже меоати самп кадa су пви 

птвпри пкренути један према другпм.  

 САВЕТ: пре негп штп ппчнете са игрпм, испрпбајте 4 различите ппције за 

сваки деп слагалице. Сваки деп слагалице кпји меоа пблик има 

различите ппције. 

 

3. Када су сви делпви слагалице на свпм месту и када терени пдгпварају пнпме 

штп је приказанп на изазпву, нашли сте решеое и лпкацију блага! За сваки 

изазпв ппстпји самп једнп решеое, кпје мпжете наћи на крају коижице са 

изазпвима.  


