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Cód.: 2043
2a4
Jogadores

Conteúdo do Jogo:
1 Barco Pirata
4 Velas de navio
1 bandeira pirata
1 Espada da Fortuna
4 Capitães
16 Marinheiros
4 Barris

INSTRUÇÕES:

Montagem:
Encaixe a vela maior no mastro do barco, siga introduzindo uma a uma até completar as 4 velas. Observe que as
velas devem seguir uma ordem de tamanho, sendo a maior em baixo e a menor em cima. No topo coloque a
bandeira pirata. Coloque todos os adesivos, cada um em seu local correspondente na popa e na proa do barco,
nos canhões, da bandeira pirata, nos capitães, nos marinheiros e na espada da fortuna,
Atenção para não
misturar as cores dos
marinheiros. Numa
mesma peça deve
conter os dois lados
com adesivos da
mesma cor.
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Objetivo do jogo:
O Tomba Pirata é um apaixonante jogo de habilidade. O objetivo do jogo é tomar a embarcação com toda a tripulação. Para isso terá que colocar os
piratas nos locais indicados pela espada da fortuna, sem deixar cair nenhum dos piratas que já estivem na embarcação.
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Como Jogar:
Para determinar quem começa o jogo, cada jogador deve girar a espada da fortuna. O primeiro que a espada parar no barril poderá escolher o capitão e
sua tripulação. (* leia abaixo no caso de jogar com menos de 4 participantes). O próximo será quem estiver a sua direita e assim por diante. Cada
jogador terá um barril pesado que deverá subir a bordo. O primeiro jogador deverá girar a espada e colocar um pirata num local do barco que coincida
com a cor indicada pela espada da fortuna. Ao tentar colocar o pirata no navio e algum cair dos que estavam a bordo, o jogador deverá recolher todos
os que estiverem caido, mesmo não sendo da sua tripulação. Deverá conservá-los contigo e colocá-los no barco nas suas próximas rodadas. Ganhará
quem primeiro colocar todos os piratas e seu barril.
Opções da Espada da Fortuna:
- Cor: Quando a roleta indica uma cor, o jogador deverá colocar umpirata num
local do barco que coincida com esta cor.
- Barril: O jogador deverá colocar o barril deitado no convés do barco. Se o
jogador não tem nenhum barril, deverá retirar um que já esteja no convés do
barco. Ao retirar o barril deixar cair algum pirata deverá recolhê-lo para fazer
parte da sua tripulação.
Cofre do Tesouro: Boa Sorte! O jogador deverá girar novamente a espada.
A Caveira: Má sorte! O jogador perderá a vez.
Pirata: O jogador deverá tentar recolher qualquer um dos piratas colocados no
barco. se durante a tentativa cair algum, terá que recolhe-lo. Se não houver
piratas no navio o jogar gira a espada da fortuna novamente.
Dicas:
Se o número de jogadores for 4, deve-se repartir 5 tripulantes para cada jogador
(1 capitão e seus 4 piratas)
Se o número de jogadores for 3, deve-se repartir 5 tripulantes para cada jogador
(1 capitão e seus 4 piratas) e uma equipe (1 capitão e seus 4 piratas) fica fora do
jogo.
Se o número de jogadores for 2, deve-se repartir 10 tripulantes para cada jogador
(2 capitão e seus 8 piratas)
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"ATENÇÃO: Não recomendável para
crianças menores de 3 anos por conter
partes pequenas que podem ser engolidas."

