
Vem vinner?
Den spelare med flest guldmynt när spelet är 
slut vinner. Skicka gärna runt kistorna utan att 
lyfta på locket och gissa vilken kista som är 
tyngst. Kontrollräkna mynten för att utse 
vinnaren.

Förberedelser
• Sätt ihop delarna till spelplanen

• Lägg ett guldmynt på varje ruta men lämna 
rutorna med fotsymbolen tomma. Lägg 
resterande guldmynt i mitten av spelplanen.

• Varje spelare tar vars en kista och 
placerar vid det kryss man sitter närmast 
på spelplanen.

• Välj antingen papegojan eller Jolly Roger 
och ställ pjäsen i mitten av spelplanen 
vid guldmynten.

• Varje spelare väljer sedan en spelpjäs 
och ställer denna på närmsta ruta med 
fotsymbol.

Så här spelar man!
• Spelet börjar med den yngsta spelaren som 
snurrar på spinnern och turen går sedan 
medsols.

• Om spinnern stannar vid en siffra flyttas 
spelpjäsen lika många steg framåt. Finns det 
ett mynt på rutan läggs det i spelarens kista.

• Om spinnern stannar på ett guldmynt får 

spelaren ta ett mynt från högen som ligger i 
mitten av spelplanen. Om det inte finns några 
mynt kvar tar spelaren 1 mynt från valfri 
motspelare. Spelaren snurrar sedan en gång 
till på spinnern.

• Om spinnern stannar på papegojan/Jolly 
Roger tar spelaren den spelpjäsen och 
placerar vid valfri spelares kista. Den utvalda 
spelaren måste ta ett av sina mynt och lägga 
i högen på spelplanen. Sedan flyttas   
papegojan/Jolly Roger åter till mitten av 
spelplanen.

• Om  en ruta redan är upptagen flyttar 
spelaren sin pjäs till nästa lediga ruta.

• När inga mynt finns kvar på spelplansru-
torna men det finns fortfarande mynt kvar i 
mitten av spelplanen fortsätter spelet tills 
någon av spelarna hamnar på ett mynt på 
spinnern. Den spelaren får ta alla mynt som 
ligger kvar på spelplanen. På detta sätt 
avslutas spelet.

Innehåll: Fyra kistor, 36 guldmynt, 4 spelpjäser, 1 papegoja spelpjäs, 
1 Jolly Roger spelpjäs, 5 plastfötter, 1 spelplan (4 delar), 1 spinnerplatta.

Spelregler
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Kuka voittaa?
Pelaaja, jolla on eniten kultarahoja pelin 
päättyessä, voittaa pelin. Ennen arkkujen 
avaamista pelaajat voivat yrittää arvata kenen 
arkku on painavin. Voittaja saadaan selville, kun 
pelaajat laskevat keräämänsä kultarahat. 

Alkuvalmistelut
• Yhdistä pelilaudan osat toisiinsa ja kiinnitä 
pelihahmot jalustoihin.

• Aseta yksi kultaraha pelilaudan tyhjiin 
ruutuihin. Älä laita rahaa ruutuun, jossa on 
jalkojen kuvia. Aseta loput kultarahat pelilaudan 
keskelle. 

• Jokainen pelaaja ottaa itselleen aarrearkun ja 
asettaa sen itseään lähimpänä olevan rastin 
päälle pelilaudalle. 

• Pelaajat valitsevat yhdessä joko papukaijan tai 
merirosvon ja se asetetaan pelilaudan keskelle 
kultarahojen viereen. 

• Jokainen pelaaja ottaa itselleen pelihahmon ja 
asettaa sen itseään lähimpänä olevaan 
jalkaruutuun pelilaudalle. 

Pelin kulku
• Nuorin pelaaja aloittaa pelin pyöräyttämällä 
nuolihyrrää. Vuoro siirtyy myötäpäivään. 

• Jos nuoli pysähtyy numeron kohdalle, pelaaja 
siirtyy yhtä monta askelta eteenpäin pelilaudalla. 
Jos pelaaja pysähtyy ruutuun, jossa on 
kultaraha, hän saa laittaa rahan aarreark-
kuunsa. 

• Jos nuoli pysähtyy kultarahan kohdalle, 

pelaaja saa ottaa itselleen kultarahan pelilaudan 
keskellä olevasta pinosta. Jos kultarahoja ei ole 
enää jäljellä, pelaaja pyytää kultarahan 
haluamaltaan vastapelaajalta. Pelaaja saa 
pyöräyttää nuolta toisen kerran. 

• Jos nuoli pysähtyy papukaijan/ merirosvon 
kohdalle, pelaaja ottaa kyseisen pelihahmon ja 
asettaa sen haluamansa vastapelaajan 
aarrearkun viereen. Tämä pelaaja joutuu 
laittamaan yhden kultarahoistaan pelilaudan 
keskellä olevaan pinoon. Tämän jälkeen 
papukaija/ merirosvo siirretään takaisin 
pelilaudan keskelle. 

• Jos ruutu, johon pelaajan pitäisi siirtyä, on 
varattu, pelaaja siirtyy seuraavaan vapaana 
olevaan ruutuun. 

• Kun pelilaudan ruuduissa ei ole jäljellä yhtään 
kultarahaa ja niitä on vielä jäljellä pelilaudan 
keskellä, peli jatkuu kunnes joku pelaajista 
pyöräyttää nuolihyrrän kultarahan kohdalle. 
Tämä pelaaja saa ottaa itselleen kaikki pelilau-
dan keskellä olevat kultarahat. Peli päättyy. 

Sisältö: 4 aarrearkkua, 36 kultarahaa, 4 merimiestä, papukaija, 
merirosvo, 5 muovijalustaa, pelilauta (4 osaa), nuolihyrrä

Pelisäännöt



Hvem vinder?
Vinderen er den spiller, der har flest guldmøn-
ter, når spillet er slut. Lad gerne kisterne gå 
rundt til alle deltagerne uden at åbne låget 
og gæt, hvilken kiste der er tungest. Tæl 
guldmønterne for at kontrollere, hvem 
vinderen er.

Forberedelser
• Sæt delene til spillepladen sammen.

• Læg en guldmønt på hvert felt, dog ikke på 
felterne med fodspor. Læg de resterende 
guldmønter midt på spillepladen. 

• Spillerne tager hver en skattekiste og sætter 
den på det kryds på spillepladen, der er 
nærmest spilleren.

• Vælg enten papegøjen eller Jolly Roger og 
stil brikken midt på spillepladen ved 
guldmønterne.

• Hver spiller vælger til sidst en spillebrik og 
stiller den på det nærmeste felt med fodspor.

Sådan spiller man!
• Den yngste deltager begynder spillet ved at 
dreje på spinneren, og turen fortsætter 
derefter i urets retning. 

• Hvis pilen lander på et tal, flyttes spillebrik-
ken lige så mange felter frem. Ligger der en 
guldmønt på feltet, lægges den i spillerens 
skattekiste.

• Hvis pilen lander på en guldmønt, må 
spilleren tage en guldmønt fra bunken, der 
ligger midt på spillepladen. Hvis der ikke 

er flere guldmønter tilbage, må spilleren tage 
en guldmønt fra en valgfri modspiller. 
Spilleren må derefter dreje på spinneren en 
gang til.

• Hvis spinneren lander på papegøjen/Jolly 
Roger, tager spilleren den pågældende 
spillebrik og sætter den ved siden af en valgfri 
spillers kiste. Den valgte spiller skal derefter 
tage en af sine guldmønter op af sin kiste og 
lægge den i bunken midt på spillepladen. 
Derefter flyttes papegøjen/Jolly Roger tilbage 
igen på sin plads midt på spillepladen.

• Hvis et felt allerede er optaget, flytter 
spilleren sin spillebrik frem til næste 
ledige felt.

• Når der ikke er flere guldmønter tilbage på 
nogen af felterne på spillepladen, men der 
stadig er guldmønter tilbage i bunken midt på 
spillepladen, fortsætter spillet indtil en af 
spillerne lander på guldmønten på spinneren. 
Denne spiller må tage alle de guldmønter, der 
ligger tilbage i bunken på spillepladen. På 
denne måde afsluttes spillet.

Indhold: 4 skattekister, 36 guldmønter, 4 spillebrikker, 1 papegøje spillebrik, 
1 Jolly Roger spillebrik, 5 plastfødder, 1 spilleplade (i 4 dele) og 1 spinner.

Spilleregler
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Hvem vinner?
Den spilleren som har flest gullmynter når 
spillet er slutt har vunnet.  Send gjerne kistene 
rundt uten og åpne lokket og gjett hvilken 
kiste som er tyngst.  Alle myntene telles for å 
kåre en vinner.

Forberedelser
• Sett sammen delene til spillebrettet.

• Legg en gullmynt på hver rute men la 
rutene med fot symbol være tomme.  Legg 
resten av gullmyntene i

midten av spillebrettet.

• Hver spiller tar en kiste og plasserer den 
ved det krysset på spillebrettet man sitter 
nærmest.

• Velg enten papegøyen eller ”Jolly Roger” og 
plasser brikken i midten av spillebrettet 
sammen med resten av gullmyntene.

• Hver spiller velger så en spillebrikke 
(sjørøver) og plasserer den på nærmeste rute 
med fot symbol.

Slik spiller man!
• Spillet begynner med den yngste spilleren 
som snurrer på spinneren og det spilles 
deretter med solen.

• Hvis spinneren stopper ved et tall flyttes 
spillebrikken like mange plasser framover.  
Finnes det en mynt på ruten legges den i 
spillerens kiste.

• Hvis spinneren stopper på gullmynten får 
spilleren ta en mynt fra haugen som 

ligger i midten på spillebrettet.  Dersom det 
ikke er flere mynter igjen tar spilleren 1 mynt 
fra en av de andre spillerne.  Spilleren snurrer 
deretter en gang til på spinneren.

• Dersom spinneren stopper på 
papegøyen/Jolly Roger tar spilleren den 
spillebrikken og plasserer den ved kisten til 
en av de andre spillerne.  Den utvalgte 
spilleren må da ta en av sine mynter og legge 
i haugen på spillebrettet.  Deretter flyttes 
papegøyen/Jolly Roger tilbake til midten av 
spillebrettet.

• Hvis en rute allerede er opptatt flytter 
spilleren sin brikke til neste ledige rute.

• Når det ikke finnes flere gullmynter i rutene 
på spillebrettet men det finnes mynter i 
midten fortsetter spillet til en av spillerne 
lander på gullmynten på spinneren.  Den 
spilleren får ta alle myntene som ligger igjen i 
midten på spillebrettet. Slik avsluttes spillet..

Innhold: 4 kister, 36 gullmynter, 4 spillebrikker, 1 papegøyebrikke, 
1 Jolly Roger brikke, 5 plastføtter, 1 spillebrett (4 deler), 1 spinner.

Spilleregler


