For 2-4 spillere
Fra 5 år
Spilletid ca 20 minutter

Innhold
Spillebrett (4 store plater)
50 brikker
4 spillebrikker
Terning

Spillet i korte trekk
Flytt rundt på banen med bokstaver og ord.
Trekk brikker med bokstaver og finn dem
igjen på spillebrettet. Lær deg å kjenne
igjen bokstavene og øv på å lese ved hjelp
av Disneys fantastiske figurer.

Forberedelser
De fire platene legges sammen til et helt
spillebrett. De 50 brikkene legges spredd
utover bordet med bokstavene og stjernene
vendt nedover.
Spillerne velger hver sin spillebrikke og
plasserer dem på startfeltet. Kast terning
om hvem som skal begynne spillet.
© Disney

600177 Rules_NO.indd 1

07-04-20 13.05.58

Spillets gang

Hver gang det er din tur kaster du terningen
og flytter i pilenes retning på bokstavene
og ordene på banen. Hele terningkastet må
benyttes. Du tar så en brikke som du legger
med bokstavsiden OPP foran deg.
Hvis den nye brikken, eller noen av de andre
brikkene du har liggende foran deg, er den
samme bokstaven eller en eller flere bokstaver
i feltet du står på, vinner du brikken/e og snur
den/de med bokstavsiden NED foran deg i din
gevinstbunke.
Hvis du snur en stjernebrikke uten å ha noen
andre brikker, må du legge den tilbake og ta
en ny brikke.

Baloo feltet

På Baloo-feltet får du ta
to brikker som du legger
foran deg, og deretter
går turen videre til neste
spiller. Hvis du snur en
stjernebrikke uten å ha
noen andre brikker, må du
legge den tilbake og ta en
ny brikke.

Stjernebrikker

Hvis du snur en stjernebrikke,
får du flytte direkte til et
valgfritt felt på banen.
Du får ikke spare på
brikken, men må bruke
den med en gang.
Se etter hvilke bokstaver du har og flytt til
et felt der noen av bokstavene dine finnes.
Du vinner både stjernebrikken og bokstavbrikkene som legges i gevinstbunken din.

Spillets vinner

Spilleren som først har ti brikker i gevinstbunken sin, vinner spillet.
Vil du spille et kortere spill, vinner spilleren
som først har fem brikker.
Vil du spille et lengre spill, vinner den som
har flest brikker i gevinstbunken sin når det
er tomt for brikker på bordet.
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