
Spilleregler

Spillets indhold
1 spilleplade
4 spillebrikker (aber)
36 vendebrikker

Spillets formål
Ved at huske hvor de forskellige brikker ligger, skal 

du skabe en vej gennem junglen og finde ud på 
den anden side.

Sådan spiller man spillet
De 36 vendebrikker placeres på et bord med 
dyrebillederne nedad. Bland dem og fordel dem 
derefter tilfældigt på spillepladen, så de dækker 
felterne med stierne. Hver spiller vælger en abe 
som spillebrik. Hver abe placeres i det hjørne, 
hvor teksten ”start” står skrevet i samme farve 
som aben. Målet er nu at få sin abe gennem  
stisystemet og ud i det modsatte hjørne ved 
at fjerne brikkerne på pladen.

Den yngste spiller starter. Han eller hun  
vælger to tilfældige brikker på pladen og 
vender disse, så alle spillerne får mulighed  
for at se hvad der gemmer sig på den anden  
side. Hvis brikkerne viser det samme dyr, må 
de to brikker fjernes fra spillepladen. Hvis 

ikke, lægges de tilbage igen samme sted. Uanset om 
man kan fjerne brikkerne eller ej, går turen videre 
til næste spiller. Der spilles efter tur i urets retning.

Efterhånden, som brikkerne fjernes, danner der 
sig et stisystem på spillepladen. Spillerne må, 
når deres tur afsluttes, flytte deres abe så langt 
de kan – frem og tilbage ad stierne – for at nå 
deres mål i det modsatte hjørne.

Sådan vinder man spillet
Den spiller, der først får sit brik ud af junglen i det 
modsatte hjørne, har vundet spillet.

Slangespil
Hvis I ønsker at udvide spillereglerne en smule, kan I 
spille slangespil. Spillet spilles som ovenfor beskrevet, 
men får en spiller vendt to ens brikker med en 
slange på, kan han/hun drille sine modstandere 
lidt. Spilleren, der har fået slangerne, må på et 
hvilket som helst tidspunkt i løbet af spillet, når 
det er hans eller hendes tur, lægge den ene slange 
med billedsiden opad på et felt på spillepladen (dog 
ikke et hjørnefelt). Dette felt er nu beboet af en giftig 
slange og kan ikke passeres af nogen af spillerne. 

God fornøjelse.
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Spilleregler

Spelets innehåll
1 spelbräde
4 spelbrickor (apor)
36 vändbrickor

Spelets målsättning
Genom att komma ihåg var de olika brickorna ligger  

ska du skapa en väg genom djungeln och hitta ut 
på den andra sidan.

Så här spelar man spelet
De 36 vändbrickorna placeras på ett bord med 
djurbilderna nedåt. Blanda dem och fördela dem 
sedan slumpvis på spelbrädet så att de täcker 
fälten med stigarna. Varje spelare väljer en apa 
som spelbricka. Varje apa placeras i hörnet där 
texten “start” är skriven i samma färg som 
apan. Målet är nu att få sin bricka genom stig-
systemet och ut i det motsatta hörnet genom 
att avlägsna brickorna på brädet.

Den yngsta spelaren börjar. Han eller hon 
väljer två valfria brickor på brädet och vänder  
på dessa, så att alla spelarna får möjlighet 
att se vad som döljer sig på den andra sidan.  
Om brickorna visar samma djur måste de två 
brickorna tas bort från spelbrädet. Om inte, 

läggs de tillbaka igen på samma ställe. Oavsett om  
man kan ta bort brickorna eller inte går turen över till  
nästa spelare. Man spelar i tur och ordning medurs.

Efterhand som brickorna tas bort bildas ett stig- 
system på spelbrädet. Spelarna ska, när deras 
tur avslutas, flytta sin bricka så långt de kan – 
fram och tillbaka på stigarna – för att nå sitt 
mål i det motsatta hörnet.

Så här vinner man spelet
Den spelare som först får sin bricka ut ur djungeln i 
det motsatta hörnet har vunnit spelet.

Ormspel
Om ni vill utvidga spelreglerna lite kan ni spela 
ormspel. Spelet spelas enligt beskrivningen ovan,  
men vänder en spelare på två lika brickor med 
en orm på, kan han/hon reta sina motståndare 
lite. Spelaren som har fått ormarna kan när 
som helst under spelomgången, när det är hans 
eller hennes tur, lägga den ena ormen med bild-
sidan uppåt på ett fält på spelbrädet (dock inte ett 
hörnfält). Detta fält bebos nu av en giftig orm och 
kan inte passeras av någon av spelarna. 

Mycket nöje.
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Spilleregler

Spillet inneholder
1 spillebrett
4 spillebrikker (aper)
36 brikker

Spillets formål
Ved å huske hvor de forskjellige brikkene ligger,  

lager du en vei gjennom jungelen og kommer deg 
ut på den andre siden.

Slik spiller du
De 36 brikkene plasseres på et bord med dyre-
bildene ned. Bland dem og fordel dem deretter 
tilfeldig på spilleplaten slik at de dekker feltene 
med stier. Hver spiller velger en ape som spille-
brikke. Hver ape plasseres i det hjørnet hvor 
teksten “start” står skrevet i samme farge som 
apen. Målet er nå å få brikken gjennom sti-
systemet og ut i det motsatte hjørnet ved å 
fjerne brikkene på platen.

Den yngste spilleren starter. Han eller hun 
velger to tilfeldige brikker på platen og snur 
disse slik at alle spillerne får mulighet til å se 
hva som gjemmer seg under. Hvis brikkene 
viser det samme dyret, fjernes de to brikkene 
fra spilleplaten. Hvis ikke, legges de tilbake 

igjen på samme sted. Uansett om man kan fjerne 
brikkene eller ikke, så går turen videre til neste  
spiller. Man spiller etter tur med klokken.

Etter som brikkene fjernes, danner det seg et sti-
system på spilleplaten. Når spillerne avslutter 
sin tur, må brikken flyttes så langt som mulig – 
frem og tilbake på stiene – for å nå målet i det 
motsatte hjørnet.

Slik vinner man spillet
Spilleren som først får brikken sin ut av jungelen i 
det motsatte hjørnet har vunnet spillet.

Slangespill
Hvis dere ønsker å utvide spillereglene litt, kan 
dere spille slangespill. Spillet spilles som beskrevet  
ovenfor, men hvis en spiller snur to brikker med 
en slange på, kan han/hun erte motstanderne 
litt. Spilleren som får slangene, kan på et hvilket 
som helst tidspunkt i løpet av spillet, når det 
er hans eller hennes tur, legge den ene slangen 
med bildesiden opp på et felt på spilleplaten (ikke 
et hjørnefelt). Dette feltet er nå bebodd av en giftig 
slange og kan ikke passeres av noen spillere.  

God fornøyelse.
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Spilleregler

Pelin sisältö
1 pelilauta
4 pelinappulaa (apinaa)
36 pelimerkkiä

Pelin tarkoitus
Muistamalla eri pelimerkkien sijainnin voit luoda  
itsellesi tien viidakon läpi sen toiselle puolelle.

Pelin säännöt
Aseta 36 pelimerkkiä pelilaudalle eläinkuva  
alaspäin. Sekoita merkit ja aseta ne sitten  
sattumanvaraisesti pelilaudalle siten, että ne ovat  
polkujen päällä. Jokainen pelaaja valitsee itselleen  

apinan pelinappulaksi. Kukin apina asetetaan siihen  
kulmaan, jossa lukee “Aloita” apinan väriä  
vastaavalla värillä. Pelin tarkoituksena on kuljettaa  
oma pelinappula polkuja pitkin vastakkaiseen  
kulmaan poistamalla pelimerkkejä laudalta.

Nuorin pelaaja aloittaa. Hän valitsee pelilaudalta  
sattumanvaraisesti kaksi pelimerkkiä ja kään-  
tää ne toisin päin. Näin kaikki pelaajat näke - 
vät, mitä pelimerkkien toisella puolella on. Jos  
pelimerkeissä on sama eläin, kyseiset pelimer- 

kit on poistettava pelilaudalta. Jos peli merkeissä  
on sen sijaan eri eläimet, ne on jätettävä  
pelilaudalle samoihin kohtiin. Riippu matta  

siitä, poistetaanko pelimerkit pelilaudalta vai ei, peli- 
vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. Pelivuoro kulkee 
myötäpäivään.

Sitä mukaa kuin pelimerkkejä poistetaan pelilau- 
dalta, pelilaudalle alkaa muodostua polkuja. Pelaa- 
jat voivat oman vuoronsa päätteeksi siirtää  
omaa pelinappulaansa polkua pitkin eteen- tai  
taaksepäin niin pitkälle kuin mahdollista vastak - 
kaiseen kulmaan päästäkseen.

Pelin voittaja
Pelaaja, joka saa ensimmäisenä oman pelinappulansa 
ulos viidakosta vastakkaiseen kulmaan, voittaa pelin.

Käärmepeli
Pelin sääntöjä voi vaikeuttaa hieman pelaamalla 
käärmepeliä. Peliä pelataan yllä kuvattujen sääntöjen 
mukaisesti, mutta pelaaja, joka löytää pelilaudalta  
kaksi käärmepelimerkkiä, voi kiusoitella muita  
pelaajia hieman. Käärmeet löytänyt pelaaja voi 
milloin tahansa pelin aikana omalla vuorollaan 
asettaa toisen käärmeistä kuvapuoli ylöspäin  
pelilaudalle (ei kuitenkaan pelilaudan kulmaan). Tämän 
jälkeen kyseisessä kohdassa asustaa myrkyllinen  
käärme, jota kukaan pelaajista ei voi ohittaa. 

Mukavia pelihetkiä!
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