SPILLEREGLER

POSTSPILLET
INNHOLD
Spillebrett, 4 spillebrikker med plastføtter i ulike farger,
56 postbrikker (brev og pakker) og terning.
SPILLET I KORTE TREKK
Bli med Postmann Pat på postruten hans i den lille landsbyen Greendale.
Du har 10 brev og pakker som du skal levere så raskt som mulig.
Det er ikke så enkelt, for underveis kan du få nye brev og pakker som
må leveres og kanskje må du ta en ekstra omvei når du egentlig hadde
tenkt å flytte den raskeste veien til mål. Spilleren som først får levert all
posten sin og flytter i mål, vinner spillet.
FORBEREDELSER
Før spillet begynner, må de ulike brikkene trykkes forsiktig ut av papprammen. Spillebrikkene plasseres i hver sin plastfot.
Spillerne velger hver sin spillebrikke som plasseres på den røde postbilen
til Postmann Pat.
Spillerne får 10 postbrikker hver i samme farge som foten på spillebrikken sin. Spillerne legger postbrikkene med billedsiden opp foran seg.
De øvrige postbrikkene legges med billesiden opp utenfor
spillebrettet.
Yngste spiller begynner spillet. Spillet fortsetter med spilleren til venstre.
SLIK SPILLER MAN
Første spiller kaster terningen
og flytter spillebrikken sin ut fra
start. Spilleren må bruke hele
terningkastet.
Spilleren kan flytte i valgfri
retning, men kan ikke skifte
retning midt i et flytt.

Flytt i mål på pilen
som peker nedover.
Flytt ut fra
start på pilen
som peker
mot høyre.

Hvis spilleren lander på et felt med:
• En figur, får han gi fra seg en postbrikke.
Denne legges sammen med de andre brikkene utenfor
spillebrettet.
• En postsekk, må han ta én postbrikke fra brikkene som ligger
utenfor spillebrettet.
• En sommerfugl, får han ett ekstra terningkast.
VINNER AV SPILLET
Spilleren som lykkes med å levere ut all posten sin og komme først
tilbake til den røde postbilen, vinner spillet.
Spilleren trenger ikke nøyaktig terningkast for å flytte i mål.
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