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Jakten på Guldosten

Ett spel för 2-5 deltagare från 5 år

Välkommen till ett spännande äventyr med syskonmössen Musse & Helium! De har ett mycket
viktigt uppdrag, och det är att finna Guldosten och på så vis rädda sitt Kungarike. Ni måste
hjälpa dem!

Spelet i korthet

Musse och Helium, är på jakt efter Guldosten. Spelet börjar med att vi måste hitta deras
vänner, som ska hjälpa dem. I spelet följer sedan olika utmaningar fram till sista momentet –
att hitta Guldosten före alla andra och på så sätt vinna spelet!
Gör dig redo för ett roligt speläventyr!

Förberedelser

• Lägg ihop de olika spelplanerna som ett pussel (se bild på sid 1).
• Sätt plastfötterna på de fem spelpjäserna och välj varsin pjäs.
• Placera era spelpjäser på det svarta hålet på Äventyr 1.
• Sätt ihop de fyra kanterna till ramen på Äventyr 4.
Dela försiktigt på bitarna och placera slumpvis ut dem
med gula sidan uppåt i ramen. Ingen får veta var Guldosten
är placerad, så ni får inte lov att tjuvkika!
• De röda vän-markerna lägger ni ut på Äventyr 1,
med bildsidan uppåt på markerade platser.
• Varje spelare tar sedan tre slumpvis utvalda vän-marker med blå baksida,
om ni är 2-4 deltagare. Är ni fem deltagare tar ni två vän-marker,
som placeras på bordet framför er.
• Lägg sten, sax och ryggsäcks-markerna intill fängelseön.
• Blanda Duvjägarkorten noga och placera intill Äventyr 3.
Nu kan ni låta spelet börja! Sätt er runt bordet och bestäm vem som börjar.
Turen går sedan medurs. Hjälp varandra flytta spelpjäserna,
om någon inte når att göra det själv.

Äventyr 1 - Hitta dina vänner!

Dina vänner kommer hjälpa dig under hela spelet i jakten på Guldosten.
Målet är att snabbt hitta vännerna på spelplanen och matcha dem med
de som du har liggandes framför dig, dvs du ska hitta dubbletterna.
• Du får flytta fram och tillbaka på valfri stig men inte i samma drag och alltid
det antalet steg som tärningen visar.
• Hamnar du på en stjärna har du turen att få ta din vän direkt,
utan att vara på rätt plats!
• Flera spelare kan stå på samma runda tassavtryck.
• Så fort du har hittat alla dina vänner, ska du hoppa vidare till Äventyr 2. Behåll de röda
vän-markerna och lägg undan de blå dubbletterna, de ska inte längre vara med i spelet.
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Äventyr 2 - Passa dig för snömonstret Galaha och
det iskalla vattnet.

Vad än tärningen visar måste du alltid stanna på någon av de två röda cirklarna
i början av spelplanen.
Nästa gång det är din tur händer följande:
• Slår du 1, 2 eller 3, så får du tyvärr stå kvar och vänta tills det är din tur igen.
• Slår du 4, 5 eller 6, så får du hoppa över isflaket till nästa tass. Du kan i samma drag hoppa
tass till tass så länge du slår 4, 5 eller 6. Du kan alltså flytta väldigt långt i ett och samma drag.
När du är klar med banan hoppar du till Äventyr 3, och stannar på rödmarkerade cirklar tills
det är din tur igen.

Äventyr 3 - Hysch, nu måste du viska
så du inte väcker de elaka Duvjägarna!

Här kan du välja mellan två stigar. Den gröna stigen är lite längre, men mindre
farlig. Väljer du i stället den lite kortare, svarta stigen så har du valt den farligare
vägen! När det är din tur slår du med tärningen och hoppar framåt.
Hamnar du på en kortsymbol måste du vända på ett Duvjägarkort
direkt. Har du tur händer ingenting - Musse och Helium är glada
och du kan fortsätta framåt i nästa drag. Har du otur och vänder
ett av korten med de elaka Duvjägarna, måste du följa med dem
till Duvjägarnas fängelsehåla (den lilla spelplanen i mitten). Osis!
Nu är det nästa spelares tur.
Så här flyr du ut från fängelset, när det är din tur:
Du måste vinna i en ”Sten, sax och ryggsäck (påse)”-duell. Du tar de tre
runda markerna med samma baksidesfärg och ger de andra tre till valfri
motståndare. Du får två försök och sedan kan du ta hjälp av en vän-marker för
en sista tredje omgång.
”Sten, sax och ryggsäck (påse)”-duell går till så här:
Du och din motspelare väljer varsin marker som ni lägger framför er på bordet
med bildsidorna neråt. (Visa inte motståndaren vilken bild du väljer!) Är det
stenen, ryggsäcken eller saxen? Sten slår sax, ryggsäck slår sten och sax slår
ryggsäck. Samtidigt vänder ni upp era bilder. Vem vann? Har ni samma bild,
då blir det en ny duell. Dessa oavgjorda dueller räknas inte, dvs det kan bli lika
hur många gånger som helst i rad, det spelar ingen roll.
Har du otur och förlorar får du göra ett nytt försök. Behöver du göra ett tredje
försök får du ta hjälp av en av dina vän-marker. Vännen är sedan borta ur spel
och markern läggs åt sidan. Förlorar du även denna gång får du stanna kvar och det är nästa
spelares tur. När det är din tur igen får du två nya försök och ta hjälp av ännu en vän om du vill.
När du vunnit flyttar du direkt från fängelset till valfri röd startpunkt på Äventyr 3,
sen slår du med tärningen och flyttar framåt i samma drag.
När ni är framme vid Äventyr 4 stannar ni alltid på bron.
Glömmer du att viska, och de andra spelarna påminner dig, måste du flytta ett steg bakåt.
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Äventyr 4 - Nu är det bra att ha dina vänner kvar,
de ger dig en extra fördel.

För att börja leta efter Guldosten måste du först vinna en ”Sten, sax och
ryggsäck (påse)”-duell. Det är samma regler som tidigare. Du får två försök
och sedan kan du ta hjälp av en vän.
När du vunnit en duell får du direkt vända på korten för att försöka hitta
Guldosten. Ett kort för dig själv och lika många kort som du har vän-marker kvar,
det kan alltså bli 1-4 kort. Hittar du inte Guldosten så vänds korten tillbaka och det är nästa
spelares tur. Nästa gång får du bara vända på ett kort om du inte har några vänner kvar.
Försök att komma ihåg vilka kort som har blivit vända. Den som har både lite tur och bäst
minne vinner!

Tips

• Så fort alla spelare har passerat en spelplan, kan ni ta bort den ur spelet,
så får ni bättre plats kring bordet.
• De 20 memorykorten bildar ett fint motiv. Du kan också använda dem som ett pussel!

Alternativa regler

• Vill ni ha ett kortare spel kan ni spela utan Äventyr 2 eller 3.
• Ni kan också ta bort ”Sten, sax och ryggsäck (påse)”-duellen innan ni börjar leta efter
Guldosten.
• Tycker ni det blir för många fängelsebesök i Äventyr 3 är det bara att sortera bort
valfritt antal Duvjägarkort.

Jakten på GulLosten

Et spill for 2–5 deltakere fra 5 år

Velkommen til et spennende eventyr med søskenmusene Musse & Helium! De har et svært
viktig oppdrag, og det er å finne Gullosten og på den måten redde sitt Kongerike. Dere må
hjelpe dem!

Spillet i korthet

Musse og Helium er på jakt etter Gullosten. Spillet begynner med at vi må finne vennene
deres, som skal hjelpe dem. I spillet følger det deretter ulike utfordringer fram til det siste
momentet – å finne Gullosten før alle andre og på den måten vinne spillet!
Gjør deg klar til et morsomt spillevenetyr!
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Forberedelser

• Legg sammen de ulike spillebrettene som et puslespill (se bilde på side 1).
• Sett plastføttene på de fem spillebrikkene og velg hver deres brikke.
• Sett spillebrikkene deres på det svarte hullet på Eventyr 1.
• Sett sammen de fire kantene til rammen på Eventyr 4. Del bitene
forsiktig og plassér dem tilfeldig med den gule siden opp i rammen.
Ingen skal vite hvor Gullosten er plassert, så det er ikke lov å sniktitte!
• De røde venn-merkene legger dere ut på Eventyr 1, med bildesiden opp,
på markerte plasser.
• Hver spiller tar deretter tre tilfeldig utvalgte venn-merker med blå bakside
dersom dere er 2–4 deltakere. Er dere fem deltakere, tar dere to venn-merker
som plasseres på boret foran dere.
• Legg stein-, saks- og ryggsekk-merkene inntil fengselsøya.
• Bland Duejegerkortene godt og plassér dem ved siden av Eventyr 3.
Nå kan dere la spillet begynne! Sett dere rundt bordet og bestem hvem
som skal begynne.
Deretter går turen med urviseren. Hjelp hverandre å flytte spillebrikkene
dersom noen ikke når fram til å gjøre det selv.

Eventyr 1 - Finn vennene dine!

Vennene dine kommer til å hjelpe deg under hele spillet i jakten på Gullosten.
Målet er å finne vennene på spillebrettet raskt og matche dem med de du har liggende
foran deg, dvs. du skal finne dublettene.
• Du kan flytte fram og tilbake på valgfri sti, men ikke i samme trekk,
og alltid det antall steg som terningen viser.
• Havner du på en stjerne, er du så heldig at du kan ta vennen din med det samme,
uten å være på riktig sted!
• Flere spillere kan stå på samme runde poteavtrykk.
• Så snart du har funnet alle vennene dine, skal du hoppe videre til Eventyr 2. Behold de røde
venn-merkene og legg de blå dublettene til side, de skal ikke lenger være med i spillet.

Eventyr 2 - Pass deg for snømonsteret Galaha og 			
det iskalde vannet.

Uansett hva terningen viser, så må du alltid stanse på en av de to røde sirklene
på begynnelsen av spillebrettet.
Neste gang det er din tur, skjer følgende:
• Kaster du 1, 2 eller 3, må du dessverre bli stående og vente til det er din tur igjen.
• Kaster du 4, 5 eller 6, kan du hoppe over isflaket til neste pote. Du kan hoppe fra
pote til pote i samme trekk, så lenge du kaster 4, 5 eller 6. Du kan altså flytte veldig langt
i ett og samme trekk.
Når du er ferdig med banen, hopper du til Eventyr 3 og stanser på rødmarkerte sirkler
til det er din tur igjen.
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Eventyr 3 - Hysj, nå må du hviske så
du ikke vekker de fæle Duejegerne!

Her kan du velge mellom to stier. Den grønne stien er litt lengre, men mindre
farlig. Velger du i stedet den litt kortere, svarte stien, har du valgt den mer
farlige veien! Når det er din tur, kaster du terningen og hopper forover.
Havner du på et kortsymbol, må du snu et Duejegerkort med en gang.
Har du flaks, skjer det ikke noe som helst – Musse og Helium er glade,
og du kan fortsette forover i neste trekk. Har du uflaks og snur et av
kortene med de fæle Duejegerne, må du bli med dem til Duejegernes
fangehull (det lille spillebrettet i midten). Uflaks!
Nå er det neste spillers tur.
Slik rømmer du fra fangehullet når det er din tur:
Du må vinne i en ”Stein, saks, ryggsekk (papir)-duell. Du tar de tre
merkene med samme baksidefarge og gir de andre tre til en valgfri
motspiller.
Du får to forsøk, deretter kan du benytte deg av et venn-merke for en siste
tredje omgang.
”Stein, saks og ryggsekk (papir)”-duell foregår slik:
Du og din motspiller velger hvert deres merke som dere legger foran dere
på bordet med bildesiden ned. (Ikke vis motstanderen hvilket bilde du
velger!) Er det steinen, ryggsekken eller saksen? Stein slår saks, ryggsekk
slår stein og saks slår ryggsekk. Snu bildene deres samtidig. Hvem vant?
Har dere samme bilde,
blir det en ny duell. Disse uavgjorte duellene telles ikke, dvs. det kan bli likt hvor
mange ganger som helst på rad, det spiller ingen rolle.
Har du uflaks og taper, får du gjøre et nytt forsøk. Må du gjøre et tredje forsøk, kan du få hjelp
av et av venn-merkene dine. Deretter er vennen din ute av spillet, og merket legges til side.
Taper du også denne gangen, må du bli hvor du er, og det er neste spillers tur. Når det er din
tur igjen, får du to nye forsøk og kan få hjelp av enda en venn hvis du vil.
Når du har vunnet, flytter du direkte fra fengselet til valgfritt rødt startpunkt på Eventyr 3,
deretter kaster du terningen og flytter forover i samme trekk.
Når dere er fremme ved Eventyr 4, stanser dere alltid på broen.
Glemmer du å hviske, og de andre spillerne påminner deg, må du flytte ett steg tilbake.

Eventyr 4 - Nå er det godt å ha vennene dine,
de gir deg en ekstra fordel.

For å begynne å lete etter Gullosten må du først vinne en ”Stein, saks og ryggsekk
(papir)”-duell. Det er de samme reglene som tidligere. Du får to forsøk, deretter
kan du få hjelp av en venn.
Når du har vunnet en duell, kan du snu kortene omgående for å forsøke å finne
Gullosten. Ett kort til deg selv og like mange kort som du har venn-merker igjen,
det kan altså bli 1–4 kort. Finner du ikke Gullosten, snus kortene tilbake, og så er

6

det neste spillers tur. Neste gang får du bare snu ett kort dersom du ikke har noen venner igjen.
Forsøk å huske hvilke kort som er blitt snudd. Den som har både litt flaks og best hukommelse
vinner.

Tips

• Så snart alle spillere har passert et spillebrett, kan dere fjerne det fra spillet,
slik at dere får bedre plan rundt bordet.
• De 20 memorykortene danner ett fint motiv. Du kan også bruke dem som et puslespill!

Alternative regler

• Vil dere ha et kortere spill, kan dere spille uten Eventyr 2 eller 3.
• Dere kan også fjerne ”Stein, saks og ryggsekk (papir)”-duellen før dere begynner
å lete etter Gullosten.
• Synes dere det blir for mange fengselsbesøk i Eventyr 3, er det bare å
sortere ut valgfritt antall Duejegerkort.

JaGten på Guldosten

Et spil for 2-5 deltagere fra 5 år

Velkommen til et spændende eventyr med søskendemusene Musse & Helium! De har en
meget vigtig mission, og det er at finde Guldosten og dermed redde deres kongerige.
Og I skal hjælpe dem!

Spillet i korte træk

Musse og Helium er på jagt efter Guldosten. Spillet starter med, at vi skal finde deres venner,
som skal hjælpe dem. I spillet følger der herefter en række forskellige udfordringer frem til det
sidste moment – at finde Guldosten før alle andre og på den måde vinde spillet!
Gør dig klar til et morsomt spilleeventyr!

Forberedelser

• Udlæg de forskellige spillebrætter som et puslespil (se billede på side 1).
• Sæt plastfødderne på de fem spillebrikker og vælg en brik hver.
• Anbring jeres spillebrikker på det sorte hul i Eventyr 1.
• Saml de fire kanter til rammen på Eventyr 4. Del forsigtigt
brikkerne og anbring dem tilfældigt med den gule side opad i rammen.
Ingen må vide, hvor Guldosten er placeret, så det er forbudt at smugkigge!
• De røde venne-jetoner lægges ud på Eventyr 1 med billedsiden opad på
de markerede felter.
• Hver spiller tager derefter tre tilfældigt valgte venne-jetoner med blå
bagside, hvis I er 2-4 deltagere. Er I fem deltagere, tager I to venne-jetoner,
som anbringes på bordet foran jer.
• Læg sten-, saks- og rygsæk-jetonerne ved siden af fængselsøen.

7

• Bland Duejægerkortene grundigt og anbring dem ved siden af Eventyr 3.
Nu kan I starte spillet! Sæt jeg omkring bordet og beslut, hvem der skal
begynde. Turen går derefter med uret rundt. Hjælp hinanden med at flytte
spillebrikkerne, hvis der er nogen som ikke selv kan.

Eventyr 1 - Find dine venner!

Dine venner vil hjælpe dig gennem hele spillet i jagten på Guldosten. Målet er hurtigt at finde
vennerne på spillebrættet og parre dem med dem, du har liggende foran dig, dvs. at du skal
finde dubletterne.
• Du må rykke frem og tilbage på en valgfri sti, men ikke i samme træk,
og altid kun det antal trin, som terningen viser.
• Havner du på en stjerne, er du så heldig, at du kan tage din ven
med det samme, uden at stå på det rigtige felt!
• Flere spillere kan stå på det samme runde poteaftryk.
• Så snart du har fundet alle dine venner, skal du hoppe videre til Eventyr 2. Behold de røde
venne-jetoner og læg de blå dubletter væk; de skal ikke længere være med i spillet.

Eventyr 2 - Pas på sneuhyret Galaha og det iskolde vand.

Uanset hvad terningen viser, skal du altid standse på en af de to røde cirkler
i starten af spillebrættet.
Næste gang det er din tur, sker følgende:
• Slår du 1, 2 eller 3, bliver du desværre nødt til at blive stående og vente, til det er din tur igen.
• Slår du 4, 5 eller 6, kan du hoppe over isflagen til den næste pote. Du kan hoppe fra pote
til pote inden for samme tur, så længe du bliver ved med at slå 4, 5 eller 6. Du kan altså rykke
vældig langt under en og samme tur.
Når du er færdig med banen, hopper du til Eventyr 3 og standser på en af de rødmarkerede
cirkler, til det bliver din tur igen.

Eventyr 3 - Tys, nu er du nødt til at hviske
for ikke at vække de onde Duejægere!

Her kan du vælge mellem to stier. Den grønne sti er lidt længere, men mindre farlig. Vælger
du i stedet den lidt kortere, sorte sti, så har du valgt den farligste vej! Når det er din tur, slår du
med terningen og rykker fremad.
Havner du på et kortsymbol, skal du straks vende et Duejægerkort. Hvis du er
heldig, sker der ingenting – Musse og Helium er glade, og du kan fortsætte
fremad, næste gang det er din tur. Er du uheldig og vender et af kortene med
de onde Duejægere, skal du følge med dem til Duejægernes fangehul (det
lille spillebræt i midten). Surt show! Nu er det næste spillers tur.
Sådan flygter du fra fængslet, når det er din tur:
Du skal vinde en duel på ”sten, saks, rygsæk (pose)”. Du tager de tre runde
jetoner med samme bagsidefarve og giver de andre tre til en valgfri modstander.
Du får to forsøg og derefter kan du få hjælp fra en venne-jeton til en sidste tredje runde.
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Duellen på ”sten, saks, rygsæk (pose)” foregår sådan her:
Du og din modstander vælger hver sin jeton, som I lægger foran jer på bordet
med billedsiden nedad. (Vis ikke modstanderen, hvilket billede du vælger!)
Er det stenen, rygsækken eller saksen? Sten slår saks, rygsæk slår sten og saks
slår rygsæk. I vender begge jeres billeder samtidigt. Hvem vandt? Har I samme
billede, gentages duellen. Disse uafgjorte dueller tæller ikke, dvs. at der kan
være lige så mange af dem i træk, det spiller ingen rolle.
Er du uheldig og taber, får du lov at prøve igen. Og har du brug for et tredje
forsøg, må du få hjælp af en af dine venne-jetoner. Vennen er derefter ude af
spillet, og jetonen lægges til side. Taber du også denne gang, må du blive stående,
og turen går videre til næste spiller. Når det er din tur igen, får du to nye forsøg
og kan få hjælp af endnu en ven, hvis du vil.
Når du har vundet, rykker du direkte fra fængslet til et valgfrit rødt startfelt i Eventyr 3,
derefter slår du med terningen og rykker fremad i samme tur.
Når I er fremme ved Eventyr 4, standser i altid på broen.
Hvis du glemmer at hviske, og de andre spillere gør dig opmærksom på det,
må du rykke et trin tilbage.

Eventyr 4 - Nu er det godt stadig at have sine venner,
de giver dig en ekstra fordel.

For at starte jagten på Guldosten skal du først vinde en duel på ”sten, saks, rygsæk
(pose)”. Reglerne er de samme som før. Du får to forsøg og kan derefter få hjælp
af en ven.
Når du har vundet en duel, kan du straks vende nogle kort for at forsøge at finde
Guldosten. Et kort for dig selv og lige så mange kort, som du har venne-jetoner
tilbage. Det kan altså være mellem 1 og 4 kort. Finder du ikke guldosten, så vender
du kortene om igen, og turen går videre til næste spiller. Næste gang må du kun
vende ét kort, hvis du ikke har nogle venner tilbage.
Prøv at huske hvilke kort der har været vendt. Den spiller, som både er lidt heldig og husker
godt, vinder!

Tips

• Så snart alle spillere har passeret et spillebræt, kan I fjerne det fra spillet,
så der bliver bedre plads på bordet.
• De 20 memory-kort danner et fint motiv. Du kan også bruge dem som puslespil!

Alternative regler

• Hvis I ønsker et kortere spil, kan I udelade Eventyr 2 eller 3.
• I kan også udelade duellen på ”sten, saks, rygsæk (pose)”, før I begynder at lede efter Guldosten.
• Hvis I synes, der bliver for mange fængselsbesøg i Eventyr 3, kan I bare fjerne nogle
Duejægerkort efter eget valg.
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KULTAJUUSTON JÄLJILLÄ

2-5 pelaajalle, yli 5-vuotiaille

Tervetuloa jännittävään seikkailuun Mussen & Heliumin seurassa! Hiirisisaruksilla on tärkeä
tehtävä: löytää Kultajuusto ja pelastaa siinä samalla koko kuningaskunta. He tarvitsevat teidän
apuanne!

Peli lyhyesti

Musse & Helium ovat Kultajuuston jäljillä. Pelin alussa meidän on löydettävä heidän ystävänsä,
jotka voivat auttaa heitä. Erilaiset haasteet seuraavat toinen toistaan pelin loppuhetkille asti.
Löydä Kultajuusto ennen toisia pelaajia ja voita peli!
Olethan valmis hauskaan peliseikkailuun!

Alkuvalmistelut

• Yhdistä pelilaudan osat toisiinsa palapelin tavoin (katso kuva s.1)
• Kiinnitä jalustat viiteen pelinappulaan. Jokainen pelaaja valitsee
itselleen pelinappulan.
• Pelaajat asettavat pelinappulansa Seikkailun 1 mustaan koloon.
• Kiinnitä Seikkailun 4 neljä reunapalaa kehykseksi. Sekoita kortit ja aseta ne
sattumanvaraisesti kehyksen sisään keltainen puoli ylöspäin. Kukaan ei saa
tietää, missä Kultajuusto on, joten eipäs kurkita!
• Aseta punaiset ystävämerkit Seikkailun 1 merkityille paikoille kuvapuoli
ylöspäin.
• Jos pelaajia on 2-4, jokainen pelaaja ottaa itselleen kolme sattumanvaraista
sinistä ystävämerkkiä. Jos pelaajia on viisi, jokainen pelaaja ottaa kaksi
ystävämerkkiä. Pelaaja asettaa ystävämerkit eteensä pöydälle.
• Aseta kivi, sakset, paperi -pelin merkit vankilasaaren viereen.
• Sekoita Kyyhkymetsästäjä-kortit ja aseta ne Seikkailun 3 viereen.
Peli voi alkaa! Pelaajat istuvat pöydän ympärille ja päättävät, kuka aloittaa
pelin. Vuoro siirtyy pelaajalta toiselle myötäpäivään. Jos joku pelaajista ei
yllä liikuttamaan nappulaansa, toiset auttavat häntä.

Seikkailu 1 - Etsi ystävät!

Ystävät auttavat pelaajaa pelin aikana. Tavoitteena on löytää nopeasti samat ystävät,
jotka pelaajalla on edessään pöydällä. Pelaaja etsii siis kaksoiskappaleita.
• Pelaaja liikkuu haluamallaan polulla eteen- tai taaksepäin nopan osoittaman
silmäluvun verran. Huom! Yhteen suuntaan vuoron aikana.
• Jos pelaaja siirtyy tähden päälle, hän saa ottaa ystävän heti olematta oikeassa paikassa!
• Saman pyöreän tassujäljen päällä voi olla useampi pelaaja samanaikaisesti.
• Kun pelaaja on löytänyt kaikki ystävänsä, hän jatkaa eteenpäin Seikkailuun 2. Pelaaja pitää
punaiset ystävämerkit itsellään ja siirtää siniset kaksoiskappaleet syrjään, niitä ei enää tarvita.
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Seikkailu 2 - Varo lumihirviö Galahaa ja jääkylmää vettä.

Mitä ikinä noppa osoittaakaan, pelaaja pysähtyy jompaan kumpaan
pelilaudan punaiseen ympyrään.
Seuraavalla pelivuorolla tapahtuu seuraavaa:
• Jos pelaaja heittää nopalla 1, 2 tai 3, hän jää ruutuun ja odottaa seuraavaa pelivuoroaan.
• Jos pelaaja heittää nopalla 4, 5 tai 6, hän hyppää jäälautan yli seuraavan tassunjäljen päälle.
Pelaaja saa hyppiä tassulta toiselle niin kauan kun hän heittää 4, 5 tai 6. Yhdellä vuorolla voi
päästä pitkälle.
Loppuun päästessään pelaaja siirtyy Seikkailuun 3 ja pysähtyy toiseen punaisista ympyröistä
odottamaan seuraavaa vuoroaan.

Seikkailu 3 - Hysss, nyt pitää kuiskatA
etteivät Kyyhkymetsästäjät herää!

Pelaaja valitsee toisen kahdesta polusta. Vihreä polku on hieman pidempi,
mutta turvallisempi. Musta polku on lyhyempi, mutta vaarallisempi! Pelaaja
heittää vuorollaan noppaa ja hyppää eteenpäin. Jos pelaaja siirtyy
korttisymbolin päälle, hän kääntää Kyyhkymetsästäjä-kortin. Jos pelaajalla on
onnea, ei tapahdu mitään. Musse ja Helium ovat iloisia ja pelaaja
jatkaa matkaansa seuraavalla vuorollaan. Jos pelaajalla on epäonnea
ja hän kääntää esiin ilkeän Kyyhkymetsästäjän, on hänen siirryttävä
Kyyhkymetsästäjien vankilaan (keskellä oleva pieni pelilauta).
Huonompi juttu! On seuraavan pelaajan vuoro.
Näin pelaaja pakenee vankilasta omalla vuorollaan:
Pelaajan on voitettava kivi, sakset, paperi -peli. Pelaaja ottaa kolme
samanväristä pyöreää merkkiä ja antaa kolme muuta merkkiä valitsemalleen
pelaajalle. Pelaajalla on kaksi yritystä ja ottamalla avukseen ystävämerkin, hän saa
kolmannen yrityksen.
Kivi, sakset, reppu (paperi) -peli tapahtuu näin:
Pelaajat valitsevat pelimerkin ja asettavat sen eteensä pöydälle kuvapuoli
alaspäin (merkkiä ei näytetä vastustajalle). Onko merkissä kivi, sakset vai
reppu? Kivi lyö sakset, reppu lyö kiven ja sakset lyö repun. Pelaajat kääntävät
merkkinsä ympäri yhtä aikaa. Kumpi voitti? Jos molemmilla on sama kuva,
yritetään uudelleen. Tasapelejä ei lasketa ja niitä voi olla vaikka kuinka monta.
Jos vankilassa oleva pelaaja häviää, hän saa yrittää uudelleen. Ystävämerkin
käyttämällä pelaaja saa kolmannen yrityksen. Ystävämerkki poistetaan pelistä ja
siirretään syrjään. Jos pelaaja häviää tälläkin kerralla, hän jää vankilaan ja vuoro
siirtyy seuraavalla pelaajalle. Seuraavalla pelivuorollaan pelaajalla on kaksi uutta
yritystä ja hän voi halutessaan käyttää toisen ystävämerkin.
Jos pelaaja voittaa, hän siirtyy vankilasta suoraan valitsemaansa Seikkailun 3 punaiseen
aloitusympyrään. Hän heittää noppaa ja liikkuu eteenpäin saman vuoron aikana.
Kun pelaajat siirtyvät Seikkailuun 4, he pysähtyvät aina sillalle.
Muistakaa kuiskata! Jos pelaajaa pitää muistuttaa kuiskaamaan, hänen on siirryttävä yksi
askel taaksepäin.
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Seikkailu 4 - Nyt on hyvä olla ystäviä, heistä on paljon apua.
Aloittaakseen Kultajuuston etsimisen, pelaajan on voitettava ensin kivi, sakset, paperi
-peli. Säännöt ovat samat kuin aiemmin, kaksi yritystä ja ystävämerkin käyttämällä
saa kolmannen.
Kun pelaaja on voittanut taistelun, hän saa heti etsiä Kultajuustoa ja kääntää
kortteja. Yksi kortti pelaajaa kohti ja lisäksi niin monta korttia kuin pelaajalla on
ystävämerkkejä. Eli 1-4 korttia. Jos Kultajuustoa ei löydy, kortit käännetään
ympäri ja vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. Seuraavalla vuorolla pelaaja
kääntää vain yhden kortin, jos hänellä ei ole ystäviä jäljellä.
Nyt kannattaa muistaa, mitkä kortit on jo käännetty. Pelaaja, jolla on hyvää
onnea ja paras muisti, voittaa pelin!

Vihjeitä

• Kun kaikki pelaajat ovat kulkeneet pelilaudan läpi, pelilaudan voi poistaa
pöydältä, niin pelaajilla on enemmän tilaa.
• 20 muistipelikortista muodostuu hieno kuva. Siitä voi rakentaa palapelin!

Vaihtoehtoiset säännöt

• Jos pelaajat haluavat lyhentää peliaikaa, pelin voi pelata ilman Seikkailua 2 tai 3.
• Kivi, sakset, paperi -pelin voi jättää pois ennen Kultajuuston etsimistä.
• Jos vankilavierailuja on pelaajien mielestä liikaa Seikkailussa 3,
osan Kyyhkymetsästäjä-korteista voi jättää pois pelistä.
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