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Karuba Junior 

Een coöperatief legspelavontuur voor 1 tot 4 spelers van 4 tot 8 jaar.

 
Auteurs: Rüdiger Dorn, Tim Rogasch
Illustraties: Studio Vieleck
Duur van het spel:   5-10 minuten

 
Hebben jullie wel eens van het geheimzinnige eiland Karuba gehoord? Diep in de jungle van 
het eiland zijn waardevolle schatten verborgen. Drie moedige avonturiers banen zich een 
weg door de jungle op zoek naar kisten met goud en edelstenen. Kunnen jullie hen helpen 
om alle schatten te vinden?
Jullie hebben echter niet veel tijd. Aan de horizon zien jullie het schip van de gemene piraten 
al naderen. De piraten willen jullie schatten stelen! Bovendien liggen in de jungle gevaarlijke 
tijgers op de loer, die jullie de pas afsnijden. Lukt het jullie om op tijd de weg naar de drie 
schatten te vinden, voordat het piratenschip het eiland bereikt?
In dit spel spelen jullie samen! Als jullie winnen, dan winnen jullie samen. En als jullie 
verliezen, dan verliezen jullie ook samen. Help elkaar bij het spelen, overleg en geef elkaar 
tips waar een kaartje goed past. Alleen zo kunnen jullie van de gemene piraten winnen!

Inhoud van het spel
 28 kaartjes
 2 spelbordonderdelen
 3 avonturiers
 1 piratenschip
 1 handleiding
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Voorbereiding van het spel 
Voordat jullie van start gaan, kunnen jullie samen overleggen hoe de avonturiers heten. 
Puzzel het spelbord in elkaar en leg het in het midden van de tafel. Zet de drie avonturiers 
op het strand. Vanaf daar leiden later vier paden naar de jungle. Zet het piratenschip op het 
eerste schipveld, dat het verst van het strand verwijderd is. 
Meng alle kaartjes en leg ze met de afbeelding naar beneden rond het spelbord. Laat aan 
het strand voldoende plaats vrij om later kaartjes te kunnen aanleggen.

Verloop van het spel
Speel om de beurt met de wijzers van de klok mee. De jongste speler begint.
Draai een willekeurig kaartje om. Wat staat erop? 

Pad:  
Prima! Je hebt een weg door de  
jungle gevonden. Leg het kaartje  
aan een open uiteinde van een  
willekeurig pad, zodat het pad op  
het nieuwe kaartje doorloopt. Je  
mag het kaartje daarbij draaien hoe  
je wilt, om te  
zorgen dat het  
past. 3 3Paden mogen na 

het aanleggen ook 
afgesneden zijn.
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Tijger:  
Oh jee, een gevaarlijke tijger! Leg het kaartje  
met de wegkant aan een open uiteinde van  
een weg. Hij verspert het pad op deze plaats.  
Vanaf hier kunnen jullie je weg niet vervolgen.  
 
 
 
 
 
Schat:  
Super, jullie hebben een schat ontdekt!  
Leg dit kaartje met de padkant aan een  
open uiteinde van een weg en beweeg een  
avonturier naar keuze naar deze schat toe.
Maar let op! Je kunt de schat alleen  
bereiken als er een ononderbroken pad van het strand naar de  
schat ligt. En let op! Ook vanaf hier kunnen jullie je weg niet  
vervolgen. 
 
 
Piratenschip:  
Pas op, piraten! Zet het schip zoveel velden in  
de richting van het strand als er schepen op  
het kaartje zijn afgebeeld. Neem vervolgens  
het kaartje uit het spel en leg het terug in de  
doos. 

 
Daarna is het de beurt aan de volgende speler.

Einde van het spel
Jullie hebben de spannende jacht op de kostbare schatten gewonnen, als ...
• jullie alle schatten bereikt hebben!  
 Hoera! Hebben jullie de drie schatkaartjes via ononderbroken paden met het strand   
 verbonden en staat op ieder schatkaartje een avonturier? Geweldig! Dan hebben jullie de  
 waardevolle kaartjes voor de neus van de piraten weggekaapt en het spel gewonnen! 
 
Jullie hebben de spannende jacht op de kostbare schatten helaas verloren, als ... 
• jullie verdwaald zijn in de jungle! O nee! Is er geen open paduiteinde meer en kunnen  
 jullie geen kaartjes meer aanleggen? Dan hebben jullie helaas verloren! Onderneem maar  
 meteen een nieuwe poging!  
• de piraten het eiland overvallen!  
 Verdorie! Heeft het piratenschip het laatste schipveld aan het strand bereikt, voordat jullie  
 de drie schatten hebben gevonden? Dan hebben de piraten gewonnen en jullie verloren.  
 De volgende keer zijn jullie vast sneller!
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Kinderen zijn wereldontdekkers!
We begeleiden ze op al hun zoektochten  
met uitdagende en stimulerende, maar  
vooral erg leuke spelletjes en speelgoed.  
Bij HABA vindt u alles waarvan kinderogen 
gaan stralen!

Children are world explorers! 
We accompany them on their journey with 
games and toys that challenge and foster  
new skills, as well as being above all lots of 
fun. At HABA you will find everything that 
brings a special glint to your child’s eyes!

Kinder sind Weltentdecker!
Wir begleiten sie auf all ihren Streifzügen –  
mit Spielen und Spielsachen, die fordern,  
fördern und vor allem viel Freude bereiten.  
Bei HABA finden Sie alles, was Kinderaugen 
zum Leuchten bringt!

Les enfants sont des explorateurs
à la découverte du monde !
Nous les accompagnons tout au long de  
leurs excursions avec des jeux et des jouets  
qui les invitent à se surpasser, les stimulent  
et surtout leur apportent beaucoup de plaisir.
HABA propose tout ce qui fait briller le  
regard d’un enfant ! 

¡Los niños son descubridores del 
mundo! Nosotros los acompañamos en sus 
exploraciones con juegos y juguetes que les 
ponen a prueba, fomentan sus habilidades  
y, sobre todo, les proporcionan muchísima  
alegría. ¡En HABA ustedes encontrarán todo 
eso que pone una lucecita brillante en los  
ojos de los niños!

I bambini esplorano il mondo!
Noi li accompagniamo nelle loro scorribande con 
giochi e giocattoli che ne stimolano la curiosità, 
ne aumentano le potenzialità, e che, soprattutto, 
li rendono felici! Da HABA troverete tutto quello 
che fa brillare gli occhi di un bambino!
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CHOKING HAZARD - 
Small parts. Not for  
children under 3 years.

WARNING:!


