Från 9 år
2-8 spelare
10-20 minuter

INNEHÅLL: 70 SPELKORT, 24 POÄNGMARKÖRER,
EN STOR RÖD KNAPP OCH SPELREGLER

Det finns bara en regel och det
är att alla regler måste följas.

kolla in mer här

KOM IGÅNG!
1. Placera den stora röda knappen på mitten
av bordet. Knappen ska vara inom räckhåll
för alla spelare.
2. Lägg poängmarkörerna i en hög
bredvid knappen.
3. Sortera ut de blanka regelkorten och
blanda därefter kortleken noggrant.
Lägg leken i en prydlig hög mitt på
bordet med baksidan upp.

SÅ SPELAR MAN
Spelet börjar med att den näst kortaste spelaren drar det översta
kortet från högen på bordet. Spelaren läser regeln högt för alla och
lägger sedan ned kortet bredvid kortleken med textsidan upp.
Den nya regeln träder i kraft när spelaren lagt ner kortet och från
och med nu måste alla följa denna regel.
Turen går sedan vidare till spelaren till vänster som drar ett kort
från högen, läser regeln och lägger det sedan ovanpå det första
regelkortet. Från och med nu måste alla
följa även denna regel.
Turen går sedan vidare och alla gamla 		
och nya regler måste hela tiden följas.
Alla i spelet är domare - om en annan
spelare bryter mot en regel ska man så
fort som möjligt trycka på den stora röda knappen.
Om alla är ense om att regeln har brutits får den som
tryckte på knappen ta en poängmarkör. Samla därefter
ihop de spelade regelkorten och lägg dom underst i
leken. Nu börjar en ny runda utan regler och den som
tryckte på knappen drar den första regeln.
Om regeln inte brutits - och det därmed var en felaktig knapptryckning - måste den som tryckte på knappen ge en av sina
poängmarkörer till den felaktigt anklagade personen och be om
ursäkt. Har man inga poängmarkörer händer ingenting. Spelet
fortsätter därefter med samma regler som innan.

Om en ny regel går emot en tidigare spelad regel är det den
senaste regeln som gäller. Exempel: Regeln “Alla måste stå upp”
är i spel och regeln “Alla måste sitta ner” kommer upp. Då måste
alla från och med nu sitta ner.

VEM VINNER?
Den spelare som först får tre poängmarkörer
vinner spelet. Vill ni ha ett kortare eller längre spel
kommer ni överens om detta innan spelet startar.

ALTERNATIVA REGLER
Vill ni ha ett mer strategiskt spel - låt alla börja med ett kort på
hand. När man drar ett kort kan man välja vilken av reglerna
som ska spelas ut.
Vill ni ha ett enklare spel - låt alla regelkort som spelas ligga
utspridda synligt med framsidan uppåt. Då ser alla spelare hela
tiden de regler som måste följas.
Vill ni ha ett mer personligt spel - skriv egna regler på de 		
medföljande blanka korten och blanda in dessa i leken.

REGELTVIST
Om ni är oense om huruvida en regel har brutits eller ej sker
en omröstning med alla spelare (utom de inblandade). 		
Om regeltvisten kvarstår - maila: regeltvist@davidsspel.se
så får ni ett domslut som inte går att överklaga.

fler spel från
david sundin

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.

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

DUBBELTRUBBEL

- är ett snabbt, galet och högljutt
spel där det under kaotiska former.
Glöm strategi och list - här vinner
den som syns och hörs mest och
därmed blir den som först får slut
på korten i sin lek. Eller vann du
verkligen? - snurra på snurran så får
du se!
Från 6 år, 3-10 spelare, 1-3 minuter.
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