Tropicano
Varenr. 22510
Alder: 5 +
Spillere: 2 til 4
Innhold: 1 spillbrett i tre,
4 pirater, 1 palmestamme, 2 palmeblad,
1 symbolterning, 35 enkle brodeler, 35 doble
brodeler, 10 tredoble brodeler

Langt ut på havet er det en liten mystisk øy hvor det blir sagt at det finnes en nedgravd skatt. 4
eventyrlystne pirater ønsker å finne skatten og grave den opp. De unge piratene kan imidlertid ikke
komme seg ut til øya direkte, fordi havet rundt øya er for tøft og farlig – og de vil da bli sjøsyke! De
kommer da på ideen om å bygge en bro. Dette vil hjelpe dem å nå målet sitt trygt, selv om de høye
bølgene gjør byggingen vanskelig. Hold hodet kaldt og bruk dine bygningsferdigheter, og piraten din
kan bli den første til å bygge en stabil bro så han kan krysse broen ut til øya og finne skatten
Spillerne skal etter tur kaste symbolterningen og gradvis konstruere en bro med de bitene som vises
på terningen. Den første spilleren som avslutter byggingen av en komplett bro ut til den lille øya, får
lov til å krysse broen og grave opp skatten
Spill-forberedelse:
Før spillet begynner plasseres spillbrettet på midten av bordet så det blir innen rekkevidde for alle
spillerne. Palmetreet blir satt sammen og satt opp på midten av øya. Så må en voksen finne en liten
skatt (f.eks. en gummibjørn, en liten skattekiste e.l.) og gjemme under palmetreet. Nå kan hver
spiller velge seg en pirat og plassere den på sin øy med samme farge på spillbrettet. Terningen og
brodelene må også gjøres klar. Tips: Når man forbereder spillet, er det lurt å sortere brodelene etter
lengde, så det blir lettere å se hvilke deler som er ledige.
Spillets gang:
Spillerne spiller etter rekkefølge etter klokken. Den yngste spilleren starter, og kaster symbolterningen. Han skal da ta den brodelen som vises på terningen og plassere den på plass ved sin øy med en
gang. Brodelene kan bli plassert på et «nivå» eller på flere nivå, men man må følge følgende regler:
• Det kan ikke være noen opperom/hull i broen
• Brikker på øverste nivå kan ikke stikke ut lenger enn delene under
• Bitene kan ikke bygges om/flyttes under spillet, hvis da ikke «bølgen» vises på terningen
• Det kan bli en situasjon hvor det ikke er plass i broen for den biten som vises på terningen.
Hvis det er tilfelle, kan ikke spilleren ta noen brodel, kastet teller ikke, og det er neste spillers
tur.
• Hvis det ikke er noen flere igjen av den brodelen som vises på terningen, mister spilleren sin
tur, og må vente til «bølgen» vasker vekk noen av de andre spillernes deler. Eller han kan
eventuelt ta bare en del av de delene som vises på terningen.

Hva hender når «bølgen» er kastet?:
Bølgen vasker vekk deler av den delvis bygde broen. Når en spiller kaster «bølgen», må han kaste
terningen en gang til for å bestemme hvor mange deler som blir vasket bort. Spilleren må da fjerne
disse delene fra broen sin og legge dem tilbake ved siden av spillbrettet. Når dette skjer, har spilleren
lov til delvis eller helt bygge om broen sin med de delene han har igjen. Hvis broen han har bygd så
langt ikke inneholder de delene som vises på terningen er han heldig, og må ikke legge noen deler
tilbake. Hvis bare en av delene i broen korresponderer med en av delene på terningen, må han legge
den delen tilbake. Så kan han bygge om broen sin. Hvis «bølgen» blir kastet i første runde av spillet,
kan terningen kastes igjen, så byggingen kan starte.

Spillets slutt:
Vinneren er den spilleren som først klarer å bygge en bro ut til øya som er komplett på alle fem nivå.
Spilleren har da lov til å krysse broen ut til øya med en gang, og grave opp «skatten». Hvis terningen
viser flere deler enn han trenger for å fullføre broen, kan spilleren ta kun den delen han trenger, og
bygge ferdig broen. Resten av delene blir bare liggende på siden av brettet.

Spillversjon: Riving av broer
I denne versjonen av spillet har spillerne allerede fullført sine broer. Denne versjonen er fin å spille
etter at det normale spillet er ferdig. De ferdigbygde broene skal da tas fra hverandre del for del
etter det terningen viser. Vinneren er den som komplett demonterer broen sin først

Variasjon: Lagspill
Et lag består av 2 barn. Vi anbefaler at de bør ha naboøyer. Begge barna samarbeider om å bygge
begge sine broer, og må begge fullføre dem før de har lov til å krysse dem ut til Skatteøya sammen.
Spill som beskrevet i de vanlige spillregler, med følgende unntak: Deler som ikke lenger passer i
broen til en spiller fordi det ikke er plass, kan bli brukt i spillpartnerens bro. Så hold øynene åpne, og
ta beslutninger sammen!

Det går an å spille med flere variasjoner. Se flere tips i det vedlagte heftet.

