
Wave Breaker 

Leikreglur 

Rökleikur á rúmsjó! 

 

Innihald: 

• 9 bátar 

• 40 þrautaspjöld með lausnum 

• 8 tvíhliða öldur 

• Leikborð með skúffu 

 

Lykill 

 

• Byrjandi 

• Vanur 

• Þaulvanur 

• Sérfræðingur 

• Lausn 

 

Markmiðið: Að stýra rauða bátnum til heimahafnar yfir úfið haf! 

 

Undirbúningur:  

1. Veldu þrautaspjald. 

2. Taktu tvíhliða öldurnar af leikborðinu og raðaðu öldunum og bátunum upp eins og spjaldið 

segir til um. 

Ath: Öldurnar eru með litaða hringi öðru megin og þríhyrninga hinu megin. Láttu og lit og stöðu 

þessara merkja passa saman til að undirbúa borðið á réttan hátt. 

Litir og lögun táknanna sem eiga að snúa upp eru líka sýnd á þrautaspjöldunum. 

 

Leikreglur: 

1. Með því að fara eftir reglunum að neðan er alda færð til hliðar eða bátur upp eða niður. 

2. Færðu öldurnar og bátana til að búa til leið fyrir rauða bátinn í heimahöfn. 

3. Þegar rauði báturinn kemst í heimahöfn SIGRAR ÞÚ! 

Reglur um tilfæringar 

• Rauði báturinn getur aðeins siglt inn í heimahöfn með stafninn fram á við. 

• Báta má færa upp, niður, til vinstri eða hægri innan sunds. 



• Rauði báturinn er sá eini sem getur snúist. Til að snúa um 180 gráður, verður rauði báturinn 

að vera í hliðarrás sem er tveir reitir á breidd. 

• Bátar geta ekki færst á ská í breiðum sundum. 

• Bátar geta mæst í víðum sundum. 

• Nota má bát til að færa tvær eða þrjár öldur frá vinstri til hægri samtímis. 

 

Lestur Lausna 

Þegar ein alda er færð, sýna leiðbeiningarnar fyrst númer raðar. 

Þegar margar öldur eru færðar, sýna leiðbeiningarnar fyrst bókstaf. 

 

Um hönnuðinn: 

Hiroshi Yamamoto hannaði upprunalegu hugmyndina fyrir Wave Breaker, sem fyrst var gefinn út sem 

Stormy Seas. Harry Nelson bætti við frekari útbótum. Þrautirnar á spjöldunum voru afrakstur 

samstarfs margra aðila, m.a. Hiroshi Yamamoto, Harry Nelson, annarra starfsmanna NOBrain Corps 

og Har-e-brain Corps, ásamt Swight Porter og Bill RItchie. 


