
Fra 5 til 99 år

2 til 4 spillere 

Indhold: 55 kort: 4 x 6 = 24 "båd"-kort, 20 
"guldmønt"-kort, 8 "pirat"-kort, 3 "kanon"-kort.

Spillet formål: At være den første, der bygger 
båden i sin farve.

Forberedelse af spillet: Bland kortene og læg dem i 
en bunke på bordet med billedsiden nedad.

Spilleregler: Der spilles efter tur i urets retning. Den yngste 
spiller tager et kort op fra bunken og viser det til de øvrige 
spillere. Under hele spillet skal spillerne tage et kort op 
fra bunken mindst én gang (undtagen ved køb af et kort). 
Derefter kan de vælge at fortsætte med at tage kort op fra 
bunken eller springe over ...
Når der tages kort op fra bunken, er der 4 muligheder:
-  Spilleren trækker et "båd"-kort: Hvis spilleren endnu ikke 

er ved at bygge en båd, lægger han/hun kortet foran sig, og 
han/hun skal så bygge båden i den farve, der er taget op 
(undtagen hvis en anden spiller allerede er ved at bygge en 
båd i den farve). I de næste omgange kan han/hun bruge 
alle "båd"-kort i samme farve til at bygge sin båd. "Båd"-kort 
i andre farver lægges til højre for spilleren (som kan skille sig 
af med dem eller sælge dem senere i spillet). Efter at have 
trukket et "båd"-kort kan spilleren fortsætte med at tage kort 
op fra bunken.

-  Spilleren trækker et "kanon"-kort: Han/hun lægger det til 
højre for sig og kan fortsætte med at tage kort op fra bunken.

-  Spilleren trækker et "guldmønt"-kort: Han/hun lægger 
det til højre for sig og kan fortsætte med at tage kort op fra 
bunken.

PIRATATAKPIRATATAK

DJ05113-RDJ.indd   17DJ05113-RDJ.indd   17 05/05/2021   11:5705/05/2021   11:57



-  Spilleren trækker et "pirat"-kort: Det var uheldigt! For 
spilleren skal så lægge 3 af sine kort ved siden af bunken 
(guldmønt-kort, dele af andre spilleres eller sin egen båd!) + 
"pirat"-kortet. Hvis han/hun har færre end 3 kort på hånden, 
skal han/hun lægge alle dem, han/hun har. Hvis spilleren har 
et "kanon"-kort, kan han/hun bruge det til at bekæmpe piraten 
ved at lægge "pirat"-kortet ved siden af bunken + "kanon"-
kortet og uden at aflevere 3 af sine kort. Når spilleren har 
trukket et "pirat"-kort, kan han/hun ikke længere tage kort op 
fra bunken, og det er den næste spillers tur.

Køb af kort: Spilleren kan anvende "guldmønt"-kortene til at 
købe et "båd"-kort fra en modspiller til at bygge videre på sin 
egen båd (3 "guldmønt"-kort i bytte for et "båd"-kort). 
-  Hvis spilleren beslutter at købe et "båd"-kort, tager han/hun 

ikke noget kort op fra bunken, når det er hans/hendes tur. 
-  Man kan kun købe ét kort i hver omgang.
- Modspilleren kan ikke nægte at sælge et "båd"-kort.
-  Spilleren kan ikke købe et "båd"-kort, som ikke er i hans/

hendes farve.

Når der ikke er flere kort i bunken, tager en spiller alle 
kortene, blander dem og lægger dem som en ny bunke. 

Hvem vinder? Vinderen er den første spiller, der har bygget en 
hel båd (6 kort i samme farve).
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Et spil af Grégory Kirszbaum  
og Alex Sanders.
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