
Anaconda box 

 

Knald eller fald slangen! 

 

- Gemt I ruinerne af et ældgammelt tempel lever en legende: Anaconda! Kan du bringe 

den mystiskke slange til live igen? 

- Placer alle puslebrikkerne på spillepladen og genskab slangen fra hoved til hale. 

- Vær opmærksom på slangen i græsset! Puslebrikkerne er dobbeltsidet! Du skal vælge, 

hvilken side du har brug for til at forme din slange. 

- Indhold: 100 udfordringer i 5 sværhedsgrader, løsninger, spilleplade med praktisk 

opbevaringsplads, 8 dobbeltsidet puslebrikker. 

 

Anaconda gamerules 

 

DK SPILLEREGLER 

 

1. Vælg en udfordring og placer puslebrikkerne som vist i udfordringen: 

a. I udfordringerne 1 til 77 får du vist placeringen af 2 eller flere brikker. 

b. I udfordringer 78 til 100 (WIZARD niveau) får du kun vist placeringen af 1 brik: 

den som har et bogstav synligt igennem hullet. I udfordring 78 lægges denne 

brik på bogstavet A, i udfordring 79 lægges den på bogstavet B, osv. 

 

2. Placer de resterende puslebrikker på spillepladen for at genskabe slangen fra hoved til 

hale: 

a. Puslebrikkerne er dobbeltsidet. Du skal vælge, hvilken side på hver brik du 

gerne vil se. Nogle brikker viser dele af slangen, andre gør ikke. 

b. Du skal placere ALLE brikkerne på spillepladen, også selvom du ikke har brug for 

dem for at lave slangen. 

c. Du må ikke ende med nogle separate slange dele. 

d. Du må ikke ændre på placeringen af brikkerne, som er vist i udfordringen. 

e. Det betyder ikke noget, om slangen er lang eller kort, så længe den har et 

hoved og en hale, forbundet af en lang krop. 

 

3. Du har fundet frem til løsningen, når du har skabt en komplet slange: 

a. Løsningerne til udfordringerne 1 til 77 kan du finde bag i bogen under det 

samme nummer som udfordringen. Der er kun en løsning pr. udfordring. 

b. Løsningerne til udfordringerne 78 til 100 (WIZARD niveau) er de samme som 

løsningerne i udfordringerne 1 til 77. Find en løsning med samme bogstav, og 

ikke samme nummer for at finde en løsning. For eksempel: i udfordring 78 er 

det bogstavet A, der er synligt. Alle løsninger med bogstavet A (løsning 1 til 8) 

er gyldige. Sværere udfordringer vil have færre løsninger. 

 

Tips: Du kan ikke finde hoved eller hale på slange spillet? 

Anaconda er et logik spil. Hvis du tænker, før du placerer brikkerne, så finder du hurtigere 

løsningen, end hvis du begynder at placere brikkerne tilfældigt og håber at finde løsningen. 

Arbejd systematisk. Nogle steder på spillepladen kan der lægge flere brikker. Mens der på 

andre steder kun kan lægge få brikker. Start altid på spillepladen hvor der kan lægges færrest 

forskellige brikker. 

www.Spillehulen.dk 
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