
Seiklusmäng „Tropicano“ 
Art. 22510 

Vanusele: 5+ 

Mängijaid: 2-4 

Mängu kestus: 10 minutit  

Sisaldab:   
- 1 mängualus 
- 4 piraati 
- 1 palmitüvi 
- 2 palmilehed 
- 1 sümbolitäring 
- 35 väikest sillaplaati  
- 30 keskmist sillaplaati  
- 10 suurt sillaplaati  

Mängu idee 
Räägitakse, et kaugel-kaugel ookeanis asub väike saar, kuhu on peidetud varandus. Neli seiklushimulist piraati võtavad eesmärgiks 
saarele jõuda ja varandus välja kaevata, kuid suured ookeani lained ei lase neil laevaga sõita. Seetõttu otsustavad piraadid saarele 
pääsemiseks silla ehitada. Ole nutikas ja ehita oskuslikult, sest vaid nii jõuab sinu piraat esimesena saarele ja saab aarde endale!  

Mängijad veeretavad kordamööda sümbolitäringut ning ehitavad vastavalt veeretamistulemusele sildu. Esimesena silla valmis ehitanud 
mängijal on õigus üle silla minna ja aare välja kaevata!  
 
Mängu ettevalmistus 

 

- Aseta mängualus laua keskele  
- Ehita kokku palmipuu ja aseta mängulaua keskele  
- Peida palmipuu alla “aare” 
- Aseta mängunupud mängualuse nurkades olevatele 

stardiposistsioonidele  
- Pane valmis sillaplaadid ja sümbolitäring    
 
Nõuanne: Sorteeri sillatükid pikkuse järgi, nii on mängijatel hea 
ülevaade, milliseid sillatükke mängus parasjagu on.   

 

 
Kuidas mängida 
Mängu mängitakse kordamööda. Alustab noorim mängija, kes veeretab sümbolitäringut. Vastavalt täringu tulemusele võtab mängija 
sillaplaadid ja hakkab ehitama.  Näide:  

 
Veereta täringut  

 
Võta sillaplaadid  

 
Ehitamisvariant 1  

 
Ehitamisvariant 2 

 
Sillaplaate võib panna nii ühele tasemele kui erinevatele tasemetele. Siiski tuleb jälgida et:  

 

 
 
Sild peab olema tihe ning sellesse ei tohi jääda auke.  



 

 
 
Silla ülemised kihid ei tohi ulatuda kaugemale kui nende all olevad kihid.  

 Sillaplaate ei tohi ehitamise käigus ümber tõsta, välja arvatud juhul kui täringu veeratmistulemuseks on 
“merelaine”.  

 Olukorras, kus täringu tulemusena veeretatud plaatidele ei ole sillal ruumi, ei võta mängija sillaplaate ning 
mängujärg läheb edasi järgmisele mängijale.  

 Juhul kui täringuga veeretatud plaate laual pole, jääb mängija vahele  ning tal tuleb oodata kuni “merelaine” 
uhab teistel mängijatel sillaplaate vähemaks. Laualt võib võtta kahe asemel ka ainult ühe sillaplaadi.  

 

 

Mis juhtub kui veeretamise tulemuseks on “merelaine”?  
“Merelaine” uhab ehitamisel olevatelt sildadelt plaate minema. Selleks, et teada saada kui palju ja millised 
sillaplaadid tuleb eemaldada, veeretab mängija täringut veel korra. Ära võetud sillatükid pannakse tagasi 
mängualuse kõrvale. Nüüd on mängijal õigus oma sild osaliselt või täielikult uuesti üles ehitada, kasutades 
järelejäänud sillaplaate.   

Juhul kui sild ei sisalda täringu tulemusena eemaldatavaid plaate, ei anna mängija ühtegi sillaplaati ära. Juhul 
kui veeretatud kahe asemel on mängijal vaid üks plaat, tuleb tagasi panna vaid olemasolev plaat.  

Juhul kui “merelaine” veeretatakse esimesel mänguringil, on mängijal õigus uuesti veeretada.  

 
Mängu lõpp 
Võidab mängija, kellel õnnestub esimesena 5-korruseline sild valmis saada. Mängijal on õigus kohe üle silla kõndida ning varandus 
“välja kaevata”. 

Juhul kui täringu tulemuseks on rohkem sillaplaate kui sillaehituse lõpetamiseks vaja, võtab mängija vaid enda jaoks vajaliku plaadi.  

                              
 
MÄNGUVERSIOON 2 „SILDADE DEMONTEERIMINE“:  
Selles mänguversiooni mängimiseks peavad mängijatel olema sillad valmis ehitatud. Sildu hakatakse demonteerima vastavalt täringu 
veeretamistulemusele. Pea meeles, et eemaldada tohib vaid neid sillaplaate, mis ei ole ühegi teise sillaplaadiga kaetud. Reegel kehtib 
ka osaliselt kaetud sillaplaatidele.   

Juhul kui mängija veeretamistulemuseks on “merelaine”, heidab mängija täringut veelkord ning eemaldab oma sillalt 
veeretamistulemuseks saadud sillaplaadid.  

Võidab mängija, kellel õnnestub esimesena oma sild demonteerida.   
 
MÄNGUVERSIOON 3 MEESKONNAMÄNG   
Võistkond koosneb kahest mängijast kõrvuti saartel ning ehitavad oma sildu koos. Seetõttu on mängu võitmiseks vaja ehitada valmis 
mõlemad sillad. Mängureeglid on samad, mis esimeses mänguversioonis, kuid sillaplaate, mida mängijal endal vaja ei ole, võib 
kasutada meeskonnakaaslase silla ehitamiseks.  

 

Hoiatus! Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Väikesed osad. Lämbumisoht. 
Palun hoidke müüja andmed alles   

 

Tootja: 

Beleduc Lernspielwaren GmbH 

Heinrich - Heine - Weg 2 

09526 Olbernhau, Saksamaa 

Tel +49 37360 1620 

www.beleduc.de

Beleduc ametlik maaletooja Eestis: 

Taibutera OÜ 

Võidu 23a  

11212 Tallinn 

Tel. +372 528 5259 
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