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Spelplanen är tryckt på
insidan av förpackningen

För 2-4 spelare från 5 år

Innehåll
Spelplanen är tryckt på insidan av förpackningen, 1 kortlek, 7 dinosaurier,
1 ark med 8 äventyrare, kort och 1 tärning.

Förberedelser
• Sortera ut de 8 äventyrskorten ur kortleken. Blanda resterande kort noga
och lägg på spelplanen.
• Spelarna väljer var sin spelpjäs med tillhörande äventyrskort och lägger
framför sig på bordet.
• Blanda alla kvadratiska utrustningskort och lägg dem på bordet med den
mörkgröna sidan uppåt. Obs! Även korten som är tomma på ena sidan
ska vara med.
• Tag de 7 dinosaurierna och placera dem på spelplanens röda punkter.

Spelet kan börja!
Den yngsta spelaren börjar och sedan går turen till vänster.

Först måste alla äventyrare hitta sin utrustning
för att få lov att ta sig in i träsket!
Det gäller att snabbt hitta hjälm, karta, kikare och ryggsäck.
Spelarna får vända på ett kort i taget och vänds ett kort
som man redan har läggs det tillbaka med mörkgröna
sidan uppåt. Försök komma ihåg var korten läggs tillbaka
så du snabbt kan hitta vad du behöver.
• Du får endast vända på ett kort i taget och sedan är
det nästa spelares tur.
• Vänds ett tomt kort upp blandas alla korten på bordet och det tomma 		
kortet läggs åt sidan.
• Ett av korten visar bild på alla fyra sakerna man ska hitta. Den spelare
som hittar det kortet får direkt slå med tärningen och försöka ta sig in i
träskmarken. Innan spelaren tar sig in i träsket byter spelaren kortet till
fyra kort med en sak på varje. Övriga spelare fortsätter vända upp kort.

Dags att springa förbi dinosaurierna!
Så fort en spelare har hittat alla sina saker får denne
direkt slå med tärningen för att springa in i träsket.
Varje ruta på banan motsvarar 1 prick på tärningen.
Den röda pilen som pekar in mot spelplanen är
ingången till träsket.
Tärningen avgör hur du får flytta!
1:a på tärningen betyder att äventyraren blir rädd
och måste backa ett steg. Slår äventyraren en 1:a
första gången kan man inte gå in på spelplanen.
Varje gång man slår en 1:a måste äventyraren ta
en ”fegis” marker. När spelaren får sin 3:e ”fegis”
marker är äventyraren tyvärr ute ur tävlingen. Det
finns 4:a fegismarker totalt och tar de slut får
spelarna ta marker från varandra.
2:a, 3:a och 4:a på tärningen då måste äventyraren
stanna på rutan framför dinosaurien och vända upp ett kort.

Ingång till träsket

”Fegis” marker

Grönt kort = Äventyraren klarar att ta sig runt dinosaurien 		
och får springa vidare, dvs. flytta fram de antal steg de har kvar
på tärningen. Spring korta vägen till höger om dinosaurien.
Gult kort = Äventyraren klarar att ta sig runt dinosaurien 		
men måste springa en omväg. Spelaren får fortsätta att flytta 		
fram de antal steg de har kvar på tärningen men får ta den 		
långa omvägen till vänster om dinosaurien.
Rött kort = Dinosaurierna är stora och äventyraren liten och
kommer inte förbi dem. Äventyraren får stå kvar framför dinosaurien och slå med tärningen nästa gång det är dennes tur. 		
Spelaren måste lämna ifrån sig ett av sina kort med utrustning.
Använda kort läggs tillbaka underst i högen.
5:a och 6:a på tärningen, äventyraren springer fort fram i träsket och
behöver inte stanna vid dinosaurierna och ta ett kort, det är bara att springa på
så många steg som tärningen visar, den kortaste vägen såklart!

Vem vinner?
Den äventyraren med flest poäng vinner!
Snabbast i mål ger 2 extra poäng samt 1 poäng för varje
utrustningskort spelaren har kvar = 6 maxpoäng
Näst snabbast i mål ger 1 extrapoäng samt 1 poäng för varje
utrustningskort spelaren har kvar.
3-4:a i mål ger 0 snabbpoäng men 1 poäng för varje
utrustningskort spelaren har kvar.
Spelet är inte klart förrän alla har gått i mål och kan räkna sina poäng.
Glöm inte dela ut vinstmedaljen till vinnaren!

www.algaspel.se

Pelisäännöt
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Pelilauta on painettu
pakkauksen sisäkanteen.

2-4 pelaajalle, yli 4-vuotiaille

Sisältö
Pakkauksen sisäpuolelle painettu pelilauta, korttipinkka, 7 dinosaurusta,
8 seikkailijaa, kortit, arpakuutio ja pelisäännöt.

Alkuvalmistelut
• Aloita erottamalla 8 seikkailijakorttia korttipinkasta. Sekoita loput kortit
huolellisesti ja aseta ne pelilaudalle.
• Jokainen pelaaja valitsee itselleen pelinappulan (seikkailijan) ja siihen 		
kuuluvan seikkailijakortin ja asettaa ne eteensä pöydälle.
• Sekoita neliönmuotoiset varustekortit ja aseta ne pöydälle vihreä puoli 		
ylöspäin. Huom! Myös toiselta puolelta tyhjät kortit ovat mukana pelissä.
• Ota 7 dinosaurusta ja aseta ne pelilaudan punaisille pisteille.

Peli voi alkaa!
Nuorin pelaaja aloittaa ja pelivuoro siirtyy vasemmalla istuvalle pelaajalle.

Seikkailijoiden on löydettävä kaikki varusteensa ennen
kuin he saavat luvan lähteä matkaan!
Etsi nopeasti varustekorttien joukosta itsellesi hattu, kartta,
kiikarit ja reppu. Jokainen pelaaja saa kääntää yhden
kortin kerrallaan. Jos pelaaja kääntää kortin, joka hänellä
jo on, asettaa hän kortin takaisin pöydälle vihreä puoli
ylöspäin. Ole tarkkana ja yritä muistaa katsotut kortit,
niin löydät nopeasti tarvitsemasi esineet.
• Pelaaja saa kääntää ainoastaan yhden kortin kerrallaan.
Sen jälkeen on seuraavan pelaajan vuoro.
• Jos pelaaja kääntää esiin tyhjän kortin, kaikki pöydällä olevat kortit
sekoitetaan keskenään ja tyhjä kortti siirretään syrjään.
• Yhdessä kortissa on kuva kaikista neljästä varusteesta.
Pelaaja, joka saa tämän kortin, saa heittää heti arpakuutiota ja yrittää 		
lähteä matkalle suon läpi. Ennen matkalle lähtöä pelaaja vaihtaa varustekortin neljään erilliseen korttiin, joissa on kuva tarvittavista varusteista.
Muut pelaajat jatkavat korttien kääntämistä.

Yritä päästä dinosaurusten ohi!
Kun pelaaja on löytänyt kaikki tarvitsemansa
varusteet, hän heittää heti arpakuutiota päästäkseen
matkaan. Jokainen pelilaudan ruutu vastaa yhtä
arpakuution pistettä. Punainen pelilaudan suuntaan
näyttävä nuoli osoittaa sisäänkäynnin suolle.

Sisäänkäynti suolle

Arpakuutio määrää kuinka pelaaja liikkuu!
Ykkönen: Seikkailijaa pelottaa ja hän siirtyy yhden
askeleen taaksepäin. Jos pelaaja heittää ykkösen
ensimmäisellä heitollaan, hän ei pääse lainkaan matkaan.
Kun pelaaja heittää ykkösen, hän ottaa itselleen kuvan
osoittaman pelkomerkin. Kun pelaajalla on kolme
pelkomerkkiä, hän putoaa pois pelistä. Pelissä on
yhteensä neljä pelkomerkkiä. Kun pelkomerkit loppuvat
pelilaudalta, pelaaja ottaa pelkomerkin toiselta pelaajalta.
Kakkonen, kolmonen ja nelonen: Pelaaja pysähtyy
dinosauruksen edessä olevaan ruutuun ja nostaa pelikortin.

Pelkomerkki

Vihreä kortti = Seikkailija onnistuu ohittamaan
dinosauruksen ja saa juosta eteenpäin. Siirry eteenpäin niin
monta askelta kuin arpakuution osoittamasta silmäluvusta on vielä
jäljellä. Matka jatkuu dinosauruksen oikealla puolella olevaa
lyhyttä polkua pitkin.
Keltainen kortti = Seikkailija onnistuu ohittamaan
dinosauruksen, mutta hänen pitää juosta kiertotietä pitkin.
Siirry eteenpäin niin monta askelta kuin arpakuution osoittamasta
silmäluvusta on vielä jäljellä. Matka jatkuu dinosauruksen
vasemmalla puolella olevaa pitkää polkua pitkin.
Punainen kortti = Dinosaurukset ovat suuria ja seikkailija
pieni eikä ohitus onnistu. Seikkailija jää odottamaan paikalleen
dinosauruksen eteen ja heittää arpakuutiota seuraavalla vuorollaan. Pelaajan on luovuttava yhdestä varustekortistaan.
Käytetty pelikortti laitetaan pinon alimmaiseksi.
Viitonen ja kuutonen: Seikkailija juoksee huimaa vauhtia eikä hänen
tarvitse pysähtyä dinosaurusten kohdalla ja nostaa korttia. Siirry eteenpäin
arpakuution osoittaman silmäluvun verran, lyhintä reittiä tietysti!

Kuka voittaa?
Eniten pisteitä kerännyt seikkailija voittaa pelin!
Ensimmäisenä maaliin saapunut saa 2 ylimääräistä pistettä
sekä 1 pisteen jokaisesta tallella olevasta varustekortista
= enintään 6 pistettä.
Toiseksi maaliin saapunut saa 1 ylimääräisen pisteen sekä
1 pisteen jokaisesta tallella olevasta varustekortista.
Kolmantena ja neljäntenä maaliin saapuneet saavat 1 pisteen
jokaisesta tallella olevasta varustekortista.
Peli päättyy vasta, kun kaikki pelaajat ovat saapuneet maaliin ja pisteet
voidaan laskea yhteen.
Muistakaa palkita voittaja!

www.alga.fi
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Spillepladen er trykt på
indersiden af æsken.

For 2-4 spillere fra 5 år.

InDhold
Spillepladen er trykt på indersiden af æsken, 1 sæt kort, 7 dinosaurer,
1 ark med 8 eventyrer, kort og 1 terning.

Forberedelser
• Sortér de 8 eventyrkort ud af kortspillet. Bland de resterende kort og læg
dem på spillepladen.
• Spillerne vælger hver sin spillebrik med tilhørende eventyrkort og lægger
dem foran sig på bordet.
• Bland alle de kvadratiske udrustningskort og læg dem på bordet med den
mørkegrønne side opad. OBS! Selv kort som er blanke på den ene side
skal være med.
• Tag de 7 dinosaurer og placér dem på spillepladens røde punkter.

Spillet kan begynDe!
Den yngste spiller begynder og derefter spiller man i urets retning.

DK

Først må alle eventyrere finDe sin udrustning for
at lov at begive sig ind i sumpen!
Det gælder om hurtigt at finde hjelm, kort, støvler og vand.
Spillerne må vende et kort ad gangen, og vendes et kort
som man allerede har, lægges det tilbage med den
mørkegrønne side opad. Forsøg at huske hvor kortene
lægges, så du hurtigt kan finde hvad du behøver.
• Du må kun vende et kort ad gangen, derefter er det
næste spillers tur.
• Vender man et blankt kort, lægges det tilbage og alle
kortene skal blandes på ny.
• Et af kortene har afbildet alle fire ting man skal finde.
Den spiller som finder det kort, må med det samme slå med terningen og
forsøge at begive sig ind i sumpen. Inden spilleren begiver sig af sted, skal
spilleren bytte kortet ud med 4 kort med et billede af hver ting. De øvrige
spillere fortsætter med at vende kort.

Nu skal du komme forbi dinosaurerne!
Så snart en spiller har fundet alle sine ting, må
denne slå med terningen for at begive sig ind i
sumpen. Hvert felt på spillepladen svarer til et øje
på terningen.
Terningen afgør hvordan du må rykke!
1 på terningen betyder, at eventyreren bliver
bange og må gå et felt tilbage. Slår eventyreren en
1 første gang, kan man ikke gå ind på spillepladen.
Hver gang man slår en 1, skal eventyreren tage en
”kujon” brik. Hvis en spiller får 3 ”kujon” brikker, er
man dømt ude af spillet. Der findes 4 ”kujon” brikker
totalt i spillet, og er de alle brugt, må spillerne tage
brikker fra hinanden.

Den røde pil som peger
ind mod spillepladen er
indgangen til sumpen.

”Kujon” brik
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2, 3 og 4 på terningen betyder, at eventyreren skal blive stående på feltet
foran dinosauren og vende et kort.
Grønt kort = Eventyreren klarer at komme udenom
dinosauren og løber videre, dvs. rykker de antal felter frem som
terningen viser. Løb den korte vej højre om dinosauren.
Gult kort = Eventyreren klarer at komme udenom dinosauren,
men må løbe en omvej. Spilleren må fortsætte med at rykke de
antal felter frem som terningen viser, men må tage den lange om
vej venstre om dinosauren.
	Rødt kort = Dinosaurerne er store og eventyreren lille
og kommer ikke forbi dem. Eventyreren må vente foran
dinosauren og slå med terningen næste gang det bliver
dennes tur.
Brugte kort lægges tilbage nederst i bunken.
5 og 6 på terningen betyder, at eventyreren må løbe friskt frem i sumpen, og
behøver ikke stoppe ved dinosaurerne for at tage et kort; det er bare om at
rykke så mange felter som terningen viser, den korteste vej naturligvis!

Hvem vinDer?

Den eventyrer som har flest points vinder!
Den der kommer hurtigst i mål får 2 ekstra points samt
1 point for hvert udrustningskort spilleren har tilbage
= 6 maxpoints.
Den næst hurtigste i mål får 1 ekstra point samt 1 point
for hvert udrustningskort spilleren har tilbage.
Nr. 3 og 4 i mål får 0 point men 1 point for hvert
udrustningskort spilleren har tilbage.
Spillet er ikke slut førend alle er nået i mål og kan
regne sine points sammen.
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Spilleplanen er trykket på
innsiden av forpakningen.

For 2-4 spillere fra 5 år

Inneholder
Spilleplanen er trykt på innsiden av forpakningen, 1 kortstokk,
7 dinosaurer, 1 ark med 8 eventyrere, kort og 1 terning.

Forberedelser
• Sortere ut de 8 eventyrkortene fra kortstokken. Bland resten av kortene
nøye og legg dem på spilleplanen.
• Spillerne velger hver sin spillebrikke med tilhørende eventyrkort og legger
kortene foran seg på bordet.
• Bland alle kvadratiske utstyrskort og legg dem på bordet med den
mørkegrønne siden opp. Obs, kortene som er blanke på den ene siden
skal også være med.
• Ta de 7 dinosaurene og plasser dem på spilleplanens røde punkter.

Spillet kan begynne!
Den yngste spilleren begynner så går turen til venstre.

NO

Først må alle eventyrere finne sitt utstyr for
å få lov til og begi seg inn i sumpen!
Det gjelder å raskt finne hjelm, kart, ryggsekk og kikkert.
Spillerne får vende på ett kort om gangen og vendes
ett kort som man allerede har legges det tilbake med den
mørkegrønne siden opp. Prøv å huske hvor kortene legges
tilbake slik at du raskt kan finne det du trenger.
• Du får kun vende på ett kort om gangen så er det
neste spiller sin tur.
• Vendes ett blankt kort opp legges det tilbake og alle kortene stokkes om.
• Ett av kortene viser bilde av alle fire tingene man skal finne.
Den spilleren som finner det kortet får kaste terningen med en gang og
forsøke å ta seg inn i sumpområdet. Innen spilleren tar seg inn i sumpområdet bytter spilleren kortet til fire kort med en ting på hver. De øvrige
spillerne fortsetter å vende kort opp.
			

Klar for å springe forbi dinosaurene!

Så fort en spiller har funnet alle sine ting får denne
med en gang kaste med terningen for å springe inn
i sumpområdet. Hver rute på banen tilsvarer 1 prikk
på terningen. Den røde pilen som peker inn mot
spilleplanen er inngangen til sumpen.
Terningen avgjør hvordan du får flytte!
1 prikk på terningen betyr at eventyreren blir redd
og må ta et skritt tilbake. Slår eventyreren en 1’er
første gangen kan man ikke gå inn på spilleplanen.
Hver gang man slår en 1’er må eventyreren ta et
”feiging” merke, se bilde. Når spilleren får sitt tredje
”feiging”merke er eventyreren dessverre ute av
konkurransen. Det finnes fire feigingmerker totalt og når
de er slutt får spillerne ta merker fra hverandre.

Inngang til sumpen.

”Feiging” merke
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Viser terningen 2, 3 eller 4 prikker må eventyreren stoppe på ruten framfor
dinosauren og vende opp ett kort.
Grønt kort = Eventyreren klarer å ta seg rundt dinosauren og
får springe videre, dvs. flytte fram de antall skritt den har igjen på
terningen. Spring den korte veien til høyre for dinosauren.
Gult kort = Eventyreren klarer å komme seg forbi dinosauren
men må springe en omvei. Spilleren får fortsette å flytte fram de
antall skritt den har igjen på terningen men må ta den lange omveien til venstre for dinosauren.
	Rødt kort = Dinosaurene er store og eventyreren liten og
kommer ikke forbi dem. Eventyreren må stå igjen framfor
dinosauren og kaste med terningen neste gang det er dennes tur.
Spilleren må gi fra seg ett av sine kort med utstyr.
Anvendte kort legges tilbake nederst i bunken.
Viser terningen 5 eller 6 prikker, eventyreren springer fort frem i sumpen og
behøver ikke stoppe ved dinosaurene for å trekke et kort, det er bare å springe
videre så mange skritt som terningen viser, den korteste veien selvfølgelig!

Hvem vinner?
Den eventyreren med flest poeng vinner!
Raskest i mål gir 2 ekstra poeng samt 1 poeng for hvert
utstyrskort spilleren har igjen = 6 makspoeng.
Nest raskest i mål gir 1 ekstrapoeng samt 1 poeng for hvert
utstyrskort spilleren har igjen.
3. og 4. plass gir 0 ekstrapoeng men 1 poeng for hvert
utstyrskort spilleren har igjen.
Spillet er ikke avgjort før alle har kommet i mål og kan
regne sine poeng.
Glem ikke å dele ut medaljen til vinneren!

www.algaspel.se

