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Bamse & Kylling, Kaj & Andrea ludo
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Indhold:
6 Bamse brikker
6 Kylling brikker
6 Kaj brikker
6 Andrea brikker
(der medfølger 2 ekstra brikker af hver figur i tilfælde af, at en brik bliver væk)
1 spilleplade
1 terning
1 spillevejledning

For 2-4 spillere fra 5 år.

Spillet:
Hver spiller vælger en af de 4 figurer og sætter 4 brikker med denne figur på start-
stenene i figurens hjørne. På æskelåget kan man se, hvilken figur der hører til i hvil-
ket hjørne. Terningen kastes efter tur. Yngste spiller begynder, og derefter fortsæt-
tes i urets retning.

For at komme ind på selve stien, som fører hele vejen rundt i søen, skal man slå en
"pandekage". Ved spillets start må man slå op til 3 gange for at få en pandekage,
men hvis man får en pandekage i første eller andet kast, må man ikke slå flere
gange. Hvis man har fået alle sine brikker slået hjem, har man også op til 3 kast.

Når man slår en pandekage kan man vælge enten at flytte en figur ind på stien eller
at rykke en af sine brikker hen på næste pandekage. Desuden må man slå et ekstra
slag.

Hvis terningen viser et glas saftevand, må man rykke hen på næste saftevandsglas,
for saftevandet giver ny energi, dog må man ikke passere et pandekagefelt, da man
jo ikke kan spise og løbe på samme tid, så i det tilfælde skal man blive stående,
hvor man står. Dvs. slår man en pandekage må man gerne passere et saftevands-
felt, men slår man et saftevandsglas må man ikke passere et pandekagefelt. 

Lander en spiller på et felt, hvor der i forvejen står en modspillers brik, skal mod-
spilleren rykke sin brik tilbage til startstenen og altså begynde forfra. Men har mod-
spilleren 2 eller flere figurer stående på samme felt, er det den nye spiller, der bli-
ver "slået hjem" og må rykke sin brik tilbage til startstenen. Man skal altid flytte som
terningen viser, også selv om man derved bringer sig selv i en ugunstig position,
men man bestemmer dog altid selv, hvilken af sine brikker man vil flytte.

Når man er nået hele vejen rundt og ind på stien op til Luna’s Ø midt i søen, hvor
der venter masser af popcorn, boller, pandekager og saftevand, skal man slå
nøjagtig det antal felter man mangler, før man må flytte sin figur ud på øen.

Den spiller, der først får alle sine figurer ud på Luna’s Ø, har vundet spillet.

God fornøjelse!
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