Från 6 år
3-10 spelare
1-3 minuter

ER

INNEHÅLL: 80 SPELKORT, SPINNER OCH SPELREGL

KOM IGÅNG!

kolla in mer här

1. Sortera kortleken i högar efter färgerna på kortens baksida så att
det bildas 10 mindre kortlekar med 8 kort i varje lek.
2. Fäst pilen på kartongplattan och placera snurran mitt på bordet.
3. Alla spelare tar en lek var och blandar korten noggrant. 		
(Kort som inte används läggs åt sidan).
4. Alla lägger sina händer på sina knän.

SÅ SPELAR MAN

När någon plötsligt ropar “NU GÅR TÅGET!” så tar alla upp sin
kortlek och vänder på den så att bildsidan kommer överst. Man får bara
titta på det översta kortet och nu gäller det att med röst och gester hitta
någon annan spelare som också har samma figur som man själv har – 		
så att man får en matchning.
När två spelare samtidigt har en varsin varulvs-David, rymd-David,
stenålders-David eller business-David har man fått en matchning och då
får båda spelarna lägga ner sitt respektive kort och försöka hitta en ny
matchning med sitt nästa kort. Men först måste man ju fira!
Om man matchar med två varulvs-David så måste båda 		
spelarna springa ett varv runt bordet och yla samtidigt.
Om man matchar två business-David så måste båda spelarna
skaka hand, säga “Vi är överens!” och byta plats med varandra.
Om man matchar två stenålders-David så måste båda spelarna
nu köra ett parti sten-sax-påse tills någon vinner. Den som 		
först vinner (med sax mot påse, sten mot sax eller påse mot 		
sten) får lägga ner sitt kort och den som förlorar måste hitta 		
någon ny att matcha med.
Om man matchar med två rymd-David ska båda spelarna 		
ropa “ZAP!” och sen stå helt tysta och stilla i fem sekunder.
Men det finns ett till sätt att matcha! Om man matchar 		
två figurer som håller upp en hand med fem fingrar 		
så firar man genom att båda spelarna gör high five och ropar
“HIGH FIVE!”
Efter en matching får båda spelarna lägga ner sitt respektive kort
och gå vidare till nästa.

Känner man att det står still för länge och man inte hittar någon att
matcha med får man när som helst lägga sitt kort underst i sin lek och
spara det till senare.

VEM VINNER

Den som först får slut på sina kort vinner
spelet. Eller vänta, stopp! Trodde du att du
hade vunnit? Vi får väl se… När man får slut
på korten så snurrar man på snurran - om pilen hamnar på döskallen
så har man förlorat och de andra spelarna fortsätter spela tills någon
vinner! Men om pilen hamnar på medaljerna får du skrika “JAG
VANN!” – och DÅ har du vunnit.

TIPS

Det kan bli röjigt och stökigt när man spelar Dubbeltrubbel - Ett tips
är att stå upp runt ett litet bord när man spelar för att kunna röra sig
fritt.

ALTERNATIVA REGLER

Vill ni ha ett lite enklare spel - framförallt för lite yngre barn.
• Ta bort alla stenåldersmän ur lekarna innan ni börjar så blir spelet
både enklare och kortare.
• Man kan även välja att spela utan regeln ”High five!”
Vill ni ha ett lite lugnare spel - lägg till regeln att man absolut inte får
låta under spelets gång - alla måste vara knäpptysta!

REGELTVIST

Om en regeltvist uppstår - försök i första hand att lösa den genom
sakliga diskussioner och demokratisk omröstning. I andra hand maila: regeltvist@davidsspel.se - så får ni ett domslut som inte går att
överklaga.

fler spel från
david sundin

FRÅN OCH MED NU

- är ett tokigt och klurigt spel där
ingen omgång är den andra lik.
Spelet startar utan regler men fylls
snabbt med fler galna instruktioner
än ni kan hantera. Var alert och tryck
på den stora röda knappen så fort
som någon annan bryter mot en av
de knasiga reglerna!
Från 9 år, 2-8 spelare, 10-20 minuter.

Spelen är utvecklade av
Bröderna Sundin AB i
samarbete med ALGA.
För mer information och
för att se de andra spelen i
serien - besök: davidsspel.se

OOPZY

- är ett lustigt och listigt kort- och
tärningsspel där det gäller att vara
den som först får sina fem tärningar
att visa samma sak. Men se upp dina motspelare kommer att göra allt
de kan för att sabotera för dig! Ett
spel för dig som inte räds att göra
gamla vänner till nya fiender!
Från 8 år, 2-5 spelare, 1-20 minuter.
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