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PIRATES CROSSFIRE : КАКО СЕ ИГРА? 

 

Игра „У унакрсној ватри гусара“ има 4 начина игре. Изазови подразумевају да сви гусарски 

бродови (са црним једрима) и сви морнарички бродови (са белим једрима) буду постављени 

на таблу за игру, али се циљ игре разликује зависно од начина на који се игра: 

 

 НАЧИН 1: МИР (нико не губи) 

Поставите бродове тако да морнарички и гусарски бродови не могу пуцати једни на друге. 

 НАЧИН 2: ГУСАРИ ПОБЕЂУЈУ 

Поставите бродове тако да гусарски бродови могу пуцати на морнаричке бродове, али да 

ниједан морнарички брод не може пуцати на гусаре.  

 НАЧИН 3: МОРНАРИЦА ПОБЕЂУЈЕ 

Поставите бродове тако да морнарички бродови могу пуцати на гусарске бродове, али да 

ниједан гусарски брод не може пуцати на морнаричке бродове.  

 НАЧИН 4: ПОТПУНИ РАТ (нико не побеђује) 

Сви бродови могу бити погођени од стране макар једног непријатељског брода.  

 

ПРАВИЛА ИГРЕ ЗА СВЕ НАЧИНЕ: 

1) Одабери изазов. Постави 2 стене на таблу за игру онако како је назначено. Ови делови не 
     могу да се померају.  
 
   • Лакши изазови могу показивати где треба поставити неке од бродова. Ови савети показују  
      место и боју брода, али НЕ и где га треба окренути 
 
   • Бели круг са сидром значи да се ту МОРА поставити морнарички брод. То може бити било  
      који од 4 морнаричка брода.  
 



   • Црни круг са лобањом показује да се ту МОРА поставити гусарски брод. То може бити било  
      који од 3 гусарска брода. 
 
2) Поставите све делове слагалице са бродовима на таблу за игру. Сви бродови морају бити 
     искоришћени, чак и ако се у савету помиње мање од 7 бродова.  
 
  A) Бродови имају топове са леве и са десне стране. Они не могу пуцати с предње или задње  
       стране. Стога, треба нишанити увек са стране брода. 
 
  Б) Бродови могу отворити ватру на било који непријатељски брод који је на нишану њихових 
       топова. Бродови могу пуцати са било које раздаљине (од 1 до 5 квадрата) у правој линији, 
       хоризонтално или вертикално.  
 
  Ц) Бродови могу пуцати на непријатеља само ако нема препрека на линији ватре њихових 
       топова. Препреке могу бити други бродови или 3 високе стене. Бродови могу пуцати преко  
       ниских стена поред палми. 
 
  Д) Бродови могу пуцати само на непријатељске бродове. Бродови исте боје се могу безбедно 
       поставити на линију ватре пријатељских бродова.  
 
  E) Неки бродови ће понекад пуцати са обе стране (потапајући 2 непријатељска брода у исто 
       време).  
 
  Ф) У НАЧИНУ „ПОТПУНИ РАТ“ сви бродови отварају ватру истовремено. 
  
3) Постоји само једно решење, које можете пронаћи на крају књижице са изазовима. 

 

САВЕТИ: 

Можете одабрати да најпре завршите одређени начин за игру (од почетног до мастер нивоа), 

пре него што пређете на следећи. Или, можете решавати лакше нивое на сваком начину за 

игру, пре него што се опробате на тежим нивоима. Који год начин да вам одговара, молимо 

вас да најпре проверите у ком начину за игру се налазите пре него што покушате да решите 

изазов! 

Често постоји више начина да се испуни табла за игру, али само једно од тих решења је тачно.  

Пажљиво проверите да ли су испоштовани сви услови: 

• Да ли се морнарички бродови и гусарски бродови налазе на свакој позицији наведеној у 
    изазову? 
 
• Да ли се сви бродови који треба да буду потопљени налазе на линији ватре непријатељских 
    топова? 
 
• Да ли се сви бродови који треба да буду победници налазе на безбедном месту (односно, да  
   ли су ван линије ватре непријатељских бродова, или су заштићени иза високих стена)? 
 
 


