
Fra 5 år

2 til 4 spillere 

55 kort: 4 x 6 = 24 skibskort, 20 kort med guldstykker, 
8 sørøverkort, 3 kanonkort.

Spillets formål: At være den første, der samler et  
skib i en bestemt farve.

Spillets forløb: 
Læg de blandede kort i en bunke midt på bordet  
med billedsiden nedad. 

Sådan spilles en omgang:
Spillerne trækker et kort efter tur (med uret) og viser det 
til de andre. I løbet af omgangen, skal spillerne trække et 
kort mindst én gang. Derefter kan de vælge at fortsætte 
med at trække flere kort eller lade turen gå videre til 
næste spiller...  
4 muligheder:
- Spilleren trækker et skibskort:  
Hvis spilleren endnu ikke er begyndt at bygge sit skib, 
lægger han/hun dette kort ned foran sig og skal nu 
bygge et skib i denne farve (med mindre en anden spiller 
allerede er begyndt at bygge et skib i denne farve).
Når spilleren trækker et skibskort i denne farve, 
fortsætter han/hun med at bygge sit skib, men hvis han/
hun trækker et skibskort i en anden farve, lægges dette 
kort ned til højre (spilleren kan give afkald på disse kort 
eller sælge dem til en modspiller på et senere tidspunkt 
i spillet).
Efter at have trukket et skibskort, kan spilleren fortsætte med 

at trække kort.
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- Spilleren trækker et kanonkort:  
Spilleren lægger kortet ned til højre for sig og kan fortsætte 
med at trække kort.
- Spilleren trækker et guldstykke:  
Spilleren lægger kortet ned til højre for sig og kan fortsætte 
med at trække kort.
Kortene med guldstykker giver spilleren mulighed for  
at købe et skibskort i sin egen farve fra en modspiller for 
at samle sit skib (et skib koster 3 guldstykker).
Vigtigt:
- hvis spilleren vil købe et skibskort (et kort pr. omgang)  
må denne ikke trække et kort fra bunken.
- modspilleren kan ikke nægte at sælge et skibskort.
- Spilleren trækker et sørøverkort:  
- Det var uheldigt! Spilleren skal nu lægge 3 af sine egne 
kort ned ved siden af bunken + sørøverkortet, hvorefter 
turen går videre til næste spiller.
(Hvis spilleren ikke har 3 kort, giver han/hun alle sine 
kort).
- Hvis spilleren derimod har et kanonkort, skal han/
hun lægge sørøverkortet ned ved siden af bunken + 
kanonkortet, hvorefter turen går videre til næste spiller.
Bunken:   
Når der ikke er flere kort tilbage i bunken, tager en spiller 
alle kortene, blander dem, og lægger dem ned på bordet 
som en ny bunke. 
Hvem vinder?
Vinderen er den spiller,  
der har samlet et helt skib  
v(6 kort i den samme farve).

Danois

Indeholder små dele,
der kan sluges.


