Från 8 år
2-5 spelare
1-20 minuter

H SPELREGLER

RT, 25 TÄRNINGAR OC

INNEHÅLL: 40 SPELKO

KOM IGÅNG!

kolla in mer här

1. Dela ut tärningarna så att alla spelare får fem tärningar var.
2. Leta rätt på “BONANZA!”-kortet och lägg det åt sidan.
3. Blanda kortleken noggrant och lägg sedan Bonanza-kortet
underst i kortleken. Placera sedan leken mitt på bordet i en
prydlig hög med baksidan upp.
4. Alla spelare drar varsitt kort från leken som man sen håller
i handen, dolt från övriga spelare.
5. Alla spelare slår alla sina tärningar och låter 			
dom ligga synliga på bordet framför sig.

SÅ SPELAR MAN
Om inte någon fick samma antal prickar på alla sina tärningar
(och därmed vunnit omgången!) så börjar den
spelare som senast besökte toaletten genom att
dra det översta kortet från leken och därefter
spela ut något av de två kort som personen då
har på handen. Den som spelat kortet ser till så
att det som står på kortet utförs.
Sedan går turen vidare till spelaren till vänster som
drar ett kort, spelar ett kort och så vidare.

VEM VINNER?
Den som först får alla sina tärningar att visa samma antal prickar
vinner. Alltså fem ettor, tvåor, treor, fyror, femmor eller sexor.

BONANZA-KORTET
Underst i leken ligger Bonanza-kortet.
När det spelas så slår alla spelare
SAMTIDIGT om valfritt antal av sina
egna tärningar - den som först får alla
sina tärningar att visa samma vinner.

ALTERNATIVA REGLER
Vill ni ha ett lite enklare spel - kanske framförallt för yngre spelare
- istället för att ha kort på handen så drar man bara det översta
kortet i leken och lägger upp det direkt på bordet.
Vill ni ha ett mer strategiskt spel - kanske framförallt för äldre
spelare - låt alla dra två kort från leken i början som man sedan har
på handen. När det är ens tur drar man ett kort och väljer således
vilket av de tre korten på handen som ska spelas.
Vill ni ha ett lite mer spännande spel - blanda in Bonanza-kortet
i leken så kan det dyka upp när som helst och inte bara när leken
är slut.
Vill ni spela fler än fem spelare? Om ni har fler tärningar hemma
- från till exempel ett Yatzy-spel så kan ni använda dom och då
spela flera!

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

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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