INNEHÅLL
12 st djurﬁgurer – katt, ko, hund, åsna, anka, groda, mus, uggla, gris,
tupp, får och orm, 97 st bildkort – 8x12 djurkort samt 1 pilkort,
8 st djurstall, tygpåse till djurﬁgurerna, spelregler
SPELET I KORTHET
Du och de andra spelarna lägger – i tur och ordning – ut ett bildkort
på bordet. Så fort två av er får likadana kort, ska ni härma varandras
djur... men stopp, vänta lite! Ingen av er ska låta som djuret på bilden.
Ni måste härma djuret som den andre spelaren har gömt i sitt stall! Och
det gäller att vara snabb och skrika först – annars får du bara ta upp ﬂer
kort. Ju ﬂer som spelar och ju fortare korten läggs ut, desto vildare blir
Quackle! Den som först blir av med sina kort vinner.
SPELFÖRBEREDELSER
Ställ ett stall framför varje spelare. Lägg alla djurﬁgurerna i tygpåsen
och låt alla ta var sitt djur utan att titta ner i påsen. Ställ djuret bredvid
stallet.
Nu är det dags att i tur och ordning härma sitt djurs läte. Kortgivaren
börjar härma, och sedan fortsätter spelarna medsols bordet runt. Det är
viktigt att lägga varandras djurläten på minnet. Repetera tills alla har
lärt sig dem. När detta är klart ställer spelarna stallen över djuren så att
ingen kan se dem mer.
Blanda kortleken och dela ut lika många kort till alla spelarna. Samla
ihop korten (utan att titta på dem!) och håll sedan högen i handen
med bildsidan nedåt. De kort som eventuellt blir över, läggs undan och
används inte mer i spelomgången.
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SPELSTART!
Kortgivaren inleder spelomgången med att lägga ut sitt översta bildkort
framför sig med bildsidan upp. Sedan går turen medsols vidare till nästa
spelare som gör samma sak. Tänk på att vända korten från er, så att alla
samtidigt ser vilket djur som läggs upp.
I takt med att korten läggs ut, får varje spelare en egen hög med kort
framför sig. Ha högarna väl synliga på bordet. Spelet fortsätter tills två
spelare lägger ut likadana kort.
HÄRMA VARANDRAS DJUR!
De båda spelarna med samma djurkort ska nu så fort som möjligt härma
sin motspelarens djur – alltså inte djuret som visas på kortet – utan det
djur som ﬁnns gömt i motspelarens lada. Om spelarna härmar fel djur,
får de fortsätta härma tills en av dem gissat rätt. Övriga spelare får
naturligtvis inte delta i duellen.
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Exempel:
Spelare A lägger ut ett kort
med en uggla på. Spelare E har
redan en uggla på sitt översta kort.
Eftersom båda korten är likadana,
ska spelare A skynda sig att
säga ”kvack” innan spelare E
hinner säga ”nöff”.
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Nöff!!!
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KVACK!
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Den som först lyckas härma motspelarens djur vinner. Förloraren tvingas
ta upp både vinnarens och sin egen korthög. (Lägg alla korten underst i
högen du har i din hand.) Spelaren till vänster om den som senast lade
ut ett kort fortsätter spelet.
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PILKORTET (BYT UT DJURET)
Det ﬁnns ett pilkort med i kortleken. När en spelare lägger ut detta
kort, måste han/hon byta ut sitt djur i stallet mot ett nytt från
tygpåsen. Spelaren härmar det nya djurets läte inför övriga spelare
och placerar det sedan i sitt stall. Nu gäller det för övriga spelare
att komma ihåg det nya djurlätet.
VEM VINNER?
Den spelare som först blir av med sina kort på hand vinner hela spelet
oavsett hur många kort denne har kvar på bordet. Om en spelare lägger
ut sitt sista kort och det blir ett par på bordet, måste denne spelare
givetvis hinna först med att härma motspelarens djur för att vinna hela
spelet.

DOMAR-REGLER I QUACKLE:
Hur ska man låta? När ett par bildas får spelarna använda vilken
typ av ljud man vill som passar till djuret i stallet. En hund kan
t ex härmas med läten som ”voff” eller ”rrrff”.
Missat ett par? Upptäcker du ett missat par, ska du börja härma
direkt! Hinner spelet gå vidare, kan det bli ﬂera par och en massa
olika djurläten på samma gång!
Tre likadana kort? Det gäller att vara kvick och härma så fort
som möjligt. Om spelarna missar ett par och ett tredje likadant
kort spelas ut, är det bara de två första spelarna som får tävla
mot varandra.

ANPASSA QUACKLE EFTER ÅLDER OCH FÖRMÅGA
I originalversionen ska samtliga spelare spela med dolda djur. Men det
är inget som hindrar att ni förenklar spelet genom att helt enkelt låta
djuren stå synliga utanför varje spelares stall.
Man kan även låta vissa av djuren vara gömda i stallen medan andra
djur är fullt synliga. Förstagångsspelaren kan t ex låta sitt djur vara
gömt i stallet medan erfarna Quackle-spelare låter sina djur stå utanför.
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INNHOLD
12 stk. dyreﬁgurer – katt, ku, hund, esel, and, frosk, mus, ugle, gris,
hane, sau og slange, 97 stk. bildekort – 8 x 12 dyrekort samt 1 pilkort,
8 stk. dyrestaller, tøypose til dyreﬁgurene, spilleregler
SPILLET I KORTHET
Du og de andre spillerne legger – i tur og orden – ut et bildekort på
bordet. Så fort to av dere får like kort, skal dere herme etter hverandres
dyr ... men stopp, vent litt! Ingen av dere skal låte som dyret på bildet.
Dere må herme etter dyret som den andre spilleren har gjemt i stallen
sin! Og det gjelder å være rask og skrike først – ellers må du bare ta
opp ﬂere kort. Jo ﬂere som spiller og jo raskere kortene legges ut, desto
villere blir Quackle! Den som først blir kvitt kortene sine, vinner spillet.
SPILLFORBEREDELSER
Plasser en stall foran hver spiller. Legg alle dyreﬁgurene i tøyposen og la
alle trekke hvert sitt dyr uten å titte ned i posen. Plasser dyret ved siden
av stallen.
Nå skal spillerne i tur og orden etterligne lyden til det dyret de har
fått. Kortgiveren begynner, og deretter fortsetter spillerne med solen
bordet rundt. Det er viktig å huske hverandres dyrelåter. Repeter inntil
alle har lært seg dem. Når dette er klart, plasserer spillerne stallen over
dyrene slik at ingen kan se dem mer.
Bland kortene og del ut like mange kort til hver spiller. Samle
sammen kortene (uten å se på dem!) og hold deretter kortbunken i
hånden med bildesiden vendt ned. De kortene som eventuelt blir til
overs, legges bort og brukes ikke mer i spilleomgangen.
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SPILLESTART!
Kortgiveren innleder spilleomgangen med å legge ut sitt øverste
bildekort foran seg med bildesiden opp. Deretter går turen videre med
solen til neste spiller som gjør det samme. Husk å vende kortene fra
dere, slik at alle samtidig ser hvilket dyr som legges opp.
I takt med at kortene legges ut, får hver spiller en egen bunke med
kort foran seg. Ha bunkene godt synlige på bordet. Spillet fortsetter slik
inntil to spillere legger ut identiske kort.
HERME ETTER HVERANDRES DYR!
De to spillerne med samme dyrekort skal nå så raskt som mulig herme
etter motspillerens dyr – altså ikke dyret som vises på kortet – men
det dyret som er gjemt i motspillerens stall. Hvis spillerne hermer etter
feil dyr, må de fortsette å herme inntil en av dem har gjettet riktig. De
øvrige spillerne får naturligvis ikke delta i duellen.
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Eksempel:
Spiller A legger ut et kort med en
ugle på. Spiller E har allerede en ugle
på sitt øverste kort. Ettersom de to
kortene er like, må spiller A skynde
seg å si ”kvakk” før spiller E
rekker å si ”nøff”.
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Nøff!!!
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KVAKK!
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Den som først lykkes med å herme etter motspillerens dyr, vinner.
Taperen tvinges til å ta opp både vinnerens og sine egen kort. (Alle
kortene legges nederst i bunken som spilleren har på hånden.) Spilleren
til venstre for den som sist la ut et kort, fortsetter spillet.
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PILKORTET (BYTT UT DYRET)
Det ﬁnnes et pilkort i kortstokken. Når en spiller legger ut dette
kortet, må han/hun bytte ut dyret i stallen med et nytt dyr fra
tøyposen. Spilleren hermer etter det nye dyret for de øvrige
spillerne og plasserer deretter dyret i stallen sin. Nå gjelder det
for de øvrige spillerne å huske den nye dyrelåten.
HVEM VINNER?
Den spilleren som først blir kvitt kortene på hånden, vinner hele spillet,
uansett hvor mange kort vedkommende har igjen på bordet. Hvis en
spiller legger ut sitt siste kort og det blir et par på bordet, må denne
spilleren naturligvis være først til å herme etter motspillerens dyr for å
vinne hele spillet.

DOMMERREGLER I QUACKLE:
Hvordan skal man låte? Når det dannes et par, kan spillerne
bruke en hvilken som helst dyrelåt som passer til dyret i stallen.
En hund kan f.eks. etterlignes med ”voff” eller ”rrrff”.
Oversett et par? Hvis du oppdager et par som er oversett, skal
du begynne å herme direkte! Hvis spillet rekker å gå videre, kan
det bli ﬂere par og en rekke forskjellige dyrelåter på én gang!
Tre like kort? Her gjelder det å være rask og herme så fort som
mulig. Hvis spillerne overser et par og et tredje identisk kort
legges ut, er det bare de to første spillerne som får konkurrere
mot hverandre.

TILPASSE QUACKLE ETTER ALDER OG FERDIGHETER
I originalversjonen skal samtlige spillere spille med skjulte dyr. Men det
går an å gjøre spillet lettere ved ganske enkelt å la dyrene stå synlige
utenfor hver spillers stall.
Man kan også la noen av dyrene være gjemt i stallen, mens andre dyr
er fullt synlige. Nybegynnere kan f.eks. la dyret være gjemt i stallen,
mens erfarne Quackle-spillere lar dyrene sine stå utenfor.
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SISÄLTÖ
12 eläinﬁguuria – kissa, lehmä, koira, aasi, ankka, sammakko, hiiri,
pöllö, sika, kukko, lammas ja käärme, 97 kuvakorttia – 8x12 eläinkorttia
sekä nuolikortti, 8 eläintallia, kangaspussi eläinﬁguureille ja peliohjeet
PELI LYHYESTI
Kaikki pelaajat laittavat vuorotellen ja järjestyksessä yhden kuvakortin pelilaudalle. Heti kun kaksi pelaajaa saa samanlaiset kortit, täytyy
heidän matkia toistensa eläimiä... mutta seis, odota hetki! Kummankaan pelaajan ei tule kuulostaa kuvassa olevalta eläimeltä, vaan heidän
täytyy matkia eläintä, jonka toinen pelaajista on piilottanut talliinsa!
Pelaajien tulee siis olla nopeita ja huutaa ensin – muuten saa vain
nostaa ylimääräisiä kortteja. Mitä enemmän pelaajia ja mitä nopeammin
kortteja lyödään pöytään, sitä villimpää Quackle on! Ensimmäiseksi
korteistaan eroon päässyt pelaaja voittaa.
PELIVALMISTELUT
Aseta talli jokaisen pelaajan eteen. Laita kaikki eläinﬁguurit kangaspussiin ja anna jokaisen pelaajan ottaa eläimensä katsomatta pussiin. Aseta
eläin tallin viereen.
Nyt on aika matkia oman eläimensä ääntä vuorotellen ja järjestyksessä. Kortinjakaja aloittaa matkimisen, ja peli jatkuu myötäpäivään
pöydän ympäri. On tärkeää laittaa muiden eläinäänet muistiin. Toistakaa kunnes jokainen on oppinut ne. Kun kaikki ovat valmiita, laittavat
pelaajat tallin eläimensä päälle jotta kukaan ei voi nähdä niitä enää.
Sekoita korttipakka ja jaa kaikille pelaajille yhtä monta korttia. Poimi
kortit kasaan (katsomatta niihin) ja pidä ne sitten kädessäsi kuvapuoli
alaspäin. Kortit, jotka jäävät lopuksi yli, laitetaan pois, eikä niitä käytetä enää pelivuorolla.
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PELI ALKAA!
Kortinjakaja aloittaa pelivuoron laittamalla ylimmän kuvakorttinsa
eteensä kuvapuoli ylöspäin. Sen jälkeen vuoro vaihtuu myötäpäivään
eteenpäin seuraavalle pelaajalle, joka tekee samoin. Yrittäkää kääntää
kortit poispäin itsestänne, jotta kaikki voivat samanaikaisesti nähdä
mikä eläin laitetaan pöytään.
Samalla kun kortteja laitetaan pöytään, muodostuu jokaiselle pelaajalle korttikasa eteensä. Pidä kortit hyvin näkyvillä pöydällä. Peli jatkuu
kunnes kaksi pelaajaa laittaa pöytään samanlaiset kortit.
MATKIKAA TOISTENNE ELÄIMIÄ!
Kaksi pelaajaa, joilla on samat kortit alkavat nyt mahdollisimman nopeasti matkia vastapelaajansa eläintä – siis ei eläintä, joka näkyy kortissa
– vaan eläintä, joka on piilotettuna vastapelaajan ladossa. Jos pelaajat
matkivat väärää eläintä, saavat he jatkaa matkimista kunnes toinen
heistä arvaa oikein. Muut pelaajat eivät luonnollisesti saa ottaa osaa
kaksintaisteluun.
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Esimerkki:
Pelaaja A laittaa pöytään kortin,
jossa on pöllön kuva. Pelaaja E:llä
on jo pöllö ylimpänä korttina. Koska
molempien kortit ovat samanlaiset,
tulee pelaaja A:n sanoa mahdollisimman nopeasti ”kvaak” ennen kuin
pelaaja E ehtii sanoa ”nöf”.
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Nöf!!!
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KVAAK!
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Pelaaja, joka ensimmäisenä onnistuu matkimaan vastapelaajansa eläintä, voittaa. Häviäjän täytyy nostaa sekä oma, että voittajan korttipino.
(Laita kaikki kortit kädessäsi olevan pinon alimmaisiksi.) Viimeksi kortin
laittaneen pelaajan vasemmanpuoleinen pelaaja jatkaa peliä.

––– 8 –––

NUOLIKORTTI (VAIHDA ELÄINTÄ)
Pelissä on mukana myös nuolikortti. Kun pelaaja laittaa pöytään
tämän kortin, täytyy hänen vaihtaa tallissa oleva eläimensä pois ja
ottaa uusi kangaspussista. Pelaaja matkii uuden eläimensä ääntä
muiden pelaajien edessä ja laittaa eläimen sitten talliinsa. Muiden
pelaajien tulee nyt muistaa uusi eläinääni.
KUKA VOITTAA?
Pelaaja, joka ensimmäisenä pääsee eroon kädessään olevista korteista,
voittaa koko pelin, pöydässä olevien korttien lukumäärästä huolimatta.
Jos pelaaja laittaa pöytään viimeisen korttinsa ja pöydälle syntyy pari,
tulee hänen tietenkin ehtiä matkia vastapelaajansa eläinääntä ensin
voittaakseen koko pelin.
TUOMIOSÄÄNNÖT QUACKLESSA:
Miltä tulee kuulostaa? Kun pari muodostuu, saa pelaaja käyttää
minkälaista ääntä tahtoo, joka sopii tallissa olevaan eläimeen.
Koiraa voi esimerkiksi matkia äänellä: ”vuff” tai: ”rrrff”.
Menikö sinulta pari ohi? Jos havaitset, että sinulta on mennyt
pari ohi, tulee sinun välittömästi alkaa matkia! Jos peli ehtii
mennä eteenpäin, voi siitä muodostua useita pareja ja useita
erilaisia eläinääniä samalla kertaa!
Kolme samanlaista korttia? Silloin täytyy olla vikkelä ja matkia
niin pikaisesti kuin mahdollista. Jos pelaajat eivät huomaa paria
ja kolmas samanlainen kortti tulee pöytään, saavat vain kaksi
ensimmäistä pelaajaa kilpailla toisiaan vastaan.
SOVITA QUACKLE IÄN JA KYKYJEN MUKAISESTI
Alkuperäisversiossa kaikki pelaajat pelaavat piilotetulla eläimellä.
Mikään ei kuitenkaan estä pelin yksinkertaistamista sillä tavalla, että
annatte eläimen seistä näkyvissä jokaisen pelaajan tallin ulkopuolella.
Voitte myös antaa tiettyjen eläinten olla piilotettuina tallissa ja muiden eläinten olla täysin näkyvissä. Ensikertalainen pelaaja voi esimerkiksi antaa oman eläimensä olla piilossa tallissa samalla kun kokeneiden
Quackle-pelaajien eläimet seisovat tallin ulkopuolella.
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INDHOLD
12 dyreﬁgurer (kat, hund, ko, æsel, and, frø, mus, ugle, gris, hane, får
og slange), 97 billedkort (8 x 12 dyrekort samt 1 pilekort), 8 lader,
stofpose til dyreﬁgurerne og spilleregler.
KORT OM SPILLET
Du og de andre spillere lægger på skift et billedkort ned på bordet. Så
snart to af jer får ens kort, skal I sige som hinandens dyr. Men stop, vent
lidt! Ingen af jer skal sige som dyret på kortet! I skal sige som det dyr,
som den anden deltager har gemt i sin lade! Og det gælder om at være
hurtig og give lyd fra sig først – ellers skal du bare tage ﬂere kort op.
Jo ﬂere I spiller, og jo hurtigere kortene lægges ned, desto vildere bliver
Quackle! Den deltager, der først bliver af med sine kort, vinder spillet.
FORBEREDELSER
Sæt en lade foran hver spiller. Læg alle dyreﬁgurerne ned i stofposen og
lad alle deltagere tage et dyr hver uden at kigge ned i posen. Stil dyret
ved siden af laden.
I skal herefter på skift efterligne jeres dyrs lyd. Kortgiveren begynder, og derefter fortsætter deltagerne bordet rundt i urets retning. Det
er vigtigt at prøve at huske, hvilke dyr de andre deltagere har. Fortsæt
indtil alle har lært dem. Når dette er klart, sætter deltagerne laden ned
over deres dyr, så de ikke mere er synlige.
Kortgiveren blander kortene og deler lige mange kort ud til alle deltagere. Hver deltager samler sine kort sammen i en bunke (uden at kigge
på dem!) og holder derefter bunken i hånden med billedsiden nedad. De
kort, der eventuelt bliver tilovers, lægges til side og anvendes ikke i det
pågældende spil.
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SELVE SPILLET
Kortgiveren begynder spillet ved at lægge sit øverste billedkort ned
på bordet foran sig med billedsiden opad. Derefter går turen videre til
næste spiller i urets retning, som gør det samme. Kortet skal vendes
udad, væk fra spilleren selv, således at alle deltagere samtidig ser, hvilket dyr der lægges ned.
I takt med at kortene lægges ned på bordet, får hver spiller en egen
bunke med kort foran sig. Læg bunkerne godt synlige på bordet. Spillet
fortsætter på denne måde, indtil to spillere får lagt to ens kort ned.
SIG SOM HINANDENS DYR
De to deltagere med samme dyrekort skal nu så hurtigt som muligt sige
som den andens dyr – altså ikke det dyr der vises på kortet, men det dyr
der er gemt i modspillerens lade. Hvis spillerne siger forkert dyrelyd,
skal de bare fortsætte, indtil en af dem siger den rigtige lyd. De øvrige
deltagere må naturligvis ikke deltage i duellen.
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Eksempel:
Spiller A lægger et kort ned med
en ugle på. Spiller E har allerede en
ugle på sit øverste kort. Da kortene
er ens, skal spiller A skynde sig at
sige ”kvak”, inden spiller
E når at sige ”øf”.
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KVAK!
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Den spiller, der først siger som modspillerens dyr, vinder. Taberen skal
tage både vinderens og sin egen kortbunke op fra bordet. Kortene
lægges nederst i den bunke, som spilleren har i hånden. Spilleren til
venstre for ham, der sidst lagde et kort ned på bordet, fortsætter spillet.
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PILEKORTET (BYT DYR)
Der er et pilekort med blandt kortene. Når en spiller lægger dette
kort ned, skal han/hun udskifte dyret i sin lade ved at tage et
nyt dyr fra stofposen. Spilleren siger højt som sit nye dyr og
sætter derefter dyret i sin lade. Nu gælder det for de øvrige
spillere om at huske den nye dyrelyd.
HVEM VINDER?
Den spiller, der først bliver af med sine kort på hånden, vinder spillet,
uanset hvor mange kort spilleren har liggende på bordet. Hvis en spiller
lægger sit sidste kort ned, og der derved dannes et par på bordet, skal
denne spiller naturligvis være først til at sige som modspillerens dyr for
at vinde spillet.

DOMMERREGLER I QUACKLE:
Hvordan skal man lyde? Når der dannes et par, må spillerne selv
vælge, hvilken lyd de vil sige, bare den passer til dyret i laden. En
hund kan f.eks. efterlignes med lyde som ”vov”, ”vuf” eller ”grrr”.
Overset et par? Hvis du opdager, at du har overset et par, skal
du straks sige dyrelyden! Er spillet gået videre, kan der opstå
ﬂere par og en masse forskellige dyrelyde på samme tid!
Tre ens kort? Det gælder om at være kvik og sige dyrelydene så
hurtigt som muligt. Hvis spillerne overser et par, og et tredje
kort magen til spilles ud, er det kun de to første spillere, der må
konkurrere mod hinanden.

TILPAS QUACKLE EFTER ALDER OG EVNER
I originalversionen skal samtlige deltagere spille med skjulte dyr. Men I
kan sagtens forenkle spillet ved at lade dyrene stå synlige uden for hver
spillers lade.
Man kan også lade nogle af dyrene være gemt i laden, mens andre dyr
er fuldt synlige. En førstegangsspiller kan f.eks. lade sit dyr være gemt i
laden, mens en erfaren Quackle-spiller lader sit dyr stå udenfor.
God fornøjelse!
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