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Pelin tarkoitus Pirater pelissä yritetään saada aarre omaan laivaan ja kuljettaa se kotisataman 
ankkuripaikkaan. 

Sisältö  

� 12 Merirosvolaivaa ja tarrat niihin  
� 1 Aarre-pelimerkki  
� 2 arpakuutiota  
� säännöt  
� pelilauta  

Pelin aloitus  

 

Tarrat liimataan alusten syvennyksiin. Pelaajat valitsevat, minkä 
lipun alla haluavat purjehtia ja sijoittavat 3 laivaansa 
kotisataman ankkuripaikan viereisiin ruutuihin. Aarre sijoitetaan 
Aarresaarelle. Pelaajat heittävät molempia arpakuutioita ja 
korkeimman yhteenlasketun silmäluvun saanut aloittaa pelin. 
Pelivuoro siirtyy myötäpäivään oikealta vasemmalle. 

Pelin tarkoitus  

Siirrot  

 

Pelaajat heittävät yhtäaikaisesti molempia arpakuutioita. 
Arpakuution silmäluku kertoo, montako ruutua laivaa saa siirtää 
yhteen suuntaan. Kahdella arpakuutiolla laiva voi siirtyä kaksi 
kertaa: suorakulmaisesti, kahdesti samaan suuntaan tai 
kahdesti vastakkaisiin suuntiin. Kahdella arpakuutiolla voi myös 
siirtää kahta eri laivaa, kumpaakin yhteen suuntaan. Laivaa ei 
voi siirtää samalla reitillä purjehtivan toisen laivan yli. Pelissä 
pyritään käyttämään siirtoihin molempia arpakuutioita. Jos tämä 
ei ole mahdollista, käytetään vain toista. Jos mitään siirtoa ei 
pysty tekemään, vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.
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Avomerta ovat kaikki ruudut kotisatamaa, pasaatituulia ja salmia lukuunottamatta. Avomerialueilla 
laivat voivat siirtyä vain pelilaudan viivojen suuntaisesti. Niitä ei voi siirtää kulmittain viistoon eikä 
maa-alueiden kautta. 

Pasaatituulet Pasaatituulialueita ovat ne 20 tummaa, "aaltoilevaa" ruutua, jotka sijatsevat 
pelilaudan keskialueella kulmittain jonossa Aarresaaren molemmin puolin. Näihin ruutuihin laivat 
pääsevät vain tasaluvulla. Pasaatituulialueella ollessaan laivat voivat purjehtia myös viistoon 
pasaatituuliruudulta toiselle, tai ulos pasaatituulialueelta. Laivat eivät voi poistua eivätkä ylittää 
pasaatituulialuetta yhden arpakuution avulla. 

Salmia ovat kaksi kolmioruutuparia, jotka sijaitsevat pelilaudan pitkien sivujen keskellä. Salmet 
ovat väyliä, joiden kautta laivat voivat siirtyä, "siftata", laudan reunalta toiselle. Salmiruutu "liittyy" 
vastareunan ruutuun ja muodostaa sen kanssa kokonaisen neliön eli väylän läpi salmen. Kun laiva 
on tasaluvulla saapunut toiseen kolmioruutuun, se voi halutessaan siirtyä vastapäiseen 
kolmioruutuun, jota sen katsotaan myös hallitsevan. Laivat voivat purjehtia suoraan kohti 
salmiruutujen sivuja tai niistä ulos. Laivat eivät voi purjentia kulmittain salmiruutuihin tai niistä pois. 
Salmen läpi ei voi purjehtia yhdellä arpakuutiolla. 

Avomeri  

 
 

Pasaatituulet  

 
 

Salmet  

 

 

Aarre  
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Laiva voi lastata aarteen Aarresaarelta "laskemalla maihin" johonkin kahdeksasta ankkuriruudusta. 
Siirron saa tehdä yhden tai molempien arpakuutioiden silmäluvun mukaan. Aarteen voi 
halutessaan lastata milloin tahansa pelivuoron aikana, mutta sen voi myös jättää saarelle. Kun 
laiva on lastannut aarteen, tulee siirtymiseen rajoituksia. Aarrelaiva voi kulkea vain joko suoraan 
kotisatamaansa kohti tai samansuuntaisesti sen kanssa. Aarrelaiva ei voi siirtyä poispäin omasta 
satamastaan. Aarrelaiva voi myös kulkea pasaatituulissa kohti satamaansa ja se voi myös käyttää 
salmia siirtyäkseen samansuuntaisesti sen kanssa. Aarrelaiva voi myös ryöstää vastustajien 
laivoja. 

Peli päättyy kun pelaaja siirtää aarteen kotisatamansa ankkuriruutuun yhden tai molempien 
arpakuutioiden silmäluvulla. Peli päättyy myös silloin, kun pelaaja rosvoaa viimeisen vastustajansa 
viimeisen laivan. 

  

Kaappaus  

 

Laiva voi kaapata vastustajan laivan siirtymällä samaan ruutuun 
tasaluvulla yhden tai molempien arpakuutioiden yhdistetyllä 
silmäluvulla. Rosvottu laiva upotetaan meren syvyyksiin eli se 
joutuu pois pelistä loppupelin ajaksi. Pelaajat eivät rosvoa omia 
laivojaan. Jos joku pelaajista menettää kaikki laivansa, on 
hänen "haaksirikkoutuneena" poistuttava pelistä. Kun joku 
kaappaa laivan, jolla on aarre, laiva upotetaan ja aarteen ottaa 
kaappaava laiva. 

Pelin voittaminen  

Muita Pirater -pelejä:  

 

Paholaisen saari  

Tavanomaista alkuasetelmaa ei ole, vaan pelaajat laittavat 
aluksi yhden laivan kotisatamansa ankkuriin ja kaksi muuta 
laivaansa kahteen lähimpään ankkuripaikkaan Aarresaaren 
viereen. Tässä pelissä riittää jännitystä alusta alkaen. 

 

Hurrikaani!  

Lisää peliin ylimääräinen arpakuutio, kun haluat toimia todella 
nopeasti. Mutta jos heität hurrikaanin (kolme samaa 
silmälukua), menetät kauimpana kotisatamasta olevan laivasi. 
Muista tiivistää lastiluukut, meripoika! 

 

Kaksi pelilautaa (5 - 8 pelaajaa)  

Peliin tarvitaan kaksi kokonaista Pirater-peliä, joiden pelilaudat 
asetetaan yhteen pitkät reunat vastakkain. Pelaajat, joita voi olla 
kahdeksan, asettavat laivansa kotisatamiin. Ennen pelin alkua 
päätetään asetetaanko aarteet yhdelle aarresaarelle vai 
molemmille. Vastakkain keskellä olevia sisäreunoja pitkin 
pääsee salmen kautta siirtymään laudalta toiselle ja ulkoreunoja 
pitkin pääsee kokoonpanon yhdeltä sivulta toiselle. Parasta 
tässä muunnoksessa on, että kaikkia neljää arpakuutiota 
heitetään yhtä aikaa. 
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SULJE IKKUNA   

  

 

Haaksirikko  

Laskuvesi on pelissä hallitsevana tekijänä. Kaapattuja laivoja ei 
järjestellä eikä siirrellä, ne vain käännetään ympäri ja jätetään 
kaappauspaikoille. Laivan hylyistä (käännetty pelinappula) ei 
päästä yli eikä ympäri ja rosvoukseen tuleekin aivan uusia 
mielenkiintoisia käänteitä.  

 

Ruutilaiva  

Pelivuorosi alussa ennen noppien heittoa, voit ilmoittaa, että 
yksi laivoistasi on ruutilaiva, joka on lastattu 
ruutitynnyreillä.Päätät uhrata laivan ja jättää siirron käyttämättä. 
Heität molempia arpakuutioita. Niiden silmäluvusta näet, millä 
alueilla laivat uppoavat. Laivasi on tuhon keskipisteessä, alempi 
silmäluku rajaa joka suunnalta alueen. Kaikki tämän alueen 
sisäpuolella oleva tuhoutuu pelin ajaksi, myös kaikki laivat ja 
aarre. Hyvä opetus, vai mitä?  

 

Yksi -kaksi  

Tässä muunnos, jossa sovelletaan muuten kaikkia tavallisia 
sääntöjä, mutta pelaajan heittäessä yhdistelmän ³1² ja ³2² hän 
saa käyttää heittoa siirtoon, ja sitten heittää uudestaan 
arpakuutioita ja siirtää. Onnenpotku!  

 

Vastakkaiset valtakunnat (2 pelaajaa)  

Kaksi pelaajaa valvoo kuutta laivaa, molemmilla on kaksi 
kotisatamaa pasaatituulien suuntaisesti. Pelaajat voivat siirtää 
mitä tahansa haluamaansa laivaa, mutta aarre täytyy viedä sitä 
kuljettavan laivan kotisatamaan. Taitavat ja kokeneet pelaajat 
osaavat käyttää hyväkseen lisälaivoja ja tehdä oikeita valintoja. 
Aloittelijankin tuurilla voi voittaa.  

 

Vastatuulten valtakunnat (2 pelaajaa)  

Myös tässä on kuusi liittolaislaivaa. Tällä kertaa ne ovat 
satamien välillä pasaatituulten reunoilla. Taktiikan, strategian ja 
arpakuutionheiton merkitys korostuu pelaajien ollessa laudalla 
vastakkain. Täysin purjein eteenpäin!  

 

Laivasto  

Pelin alussa pelaajat järjestävät kaikki kolme laivaansa torniksi 
kotisatamansa ankkuripaikkaan. Niitä voi siirtää yhtenä 
laivastona, erillisinä laivoina tai järjestellä uudelleen torniksi 
sovitulla arpakuution luvulla.  
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