
the find it fast
,

!pingvinspillet, hvor du skal 

finde det først og hurtigst!+
ALDER

6 2+
SPILLERE

Familie

Pictureka Blue*  –  Prints Pantone 5405

Givet i licens af Arne Lauwers. Illustrationer af Eugene og Louise.
© 2009 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. 
Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup.

www.hasbro.dk

Gem venligst denne information som 
fremtidig reference. Batterierne bør 
udskiftes af en voksen.

ADVARSEL:
1.  Følg altid instruktionerne nøje. Brug kun 

batterier af den specificerede type, og sørg 
for, at polerne (+ og –) sidder rigtigt.

2.  Bland aldrig nye og gamle batterier eller 
standard- med alkalinebatterier.

3.  Fjern altid flade eller brugte batterier fra 
produktet.

4.  Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal 
anvendes i en længere periode.

5.  Sørg for ikke at kortslutte ledningerne.

6.  Flyt produktet et andet sted hen, hvis det 
forårsager lokale elektriske forstyrrelser 
eller påvirkes heraf. Nulstil om nødvendigt 
(ved at slukke og tænde igen eller ved at 
fjerne batterierne og sætte dem i igen).

7.  BRUG ALDRIG GENOPLADELIGE 
BATTERIER. FORSØG ALDRIG AT 
GENOPLADE ANDRE TYPER BATTERIER.

SPILLETS FORMÅL 
•  Pingvinen slynger brikker ud på bordet. 

•   Få flest billedbrikker ved at finde billeder, der passer  
til de røde eller grønne missioner. 

•  Hav øjnene og din gode forstand med dig! 

INDHOLD
1 snurrende pingvin, 1 top af et isbjerg, 
1 bund af isbjerg, 16 dobbeltsidede 
missionsbrikker og 64 dobbeltsidede 
billedbrikker. 

Isæt de 3 batterier som vist.
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Billedstormertips 
•  Hver gang pingvinen snurrer rundt, slynger han op til 

12 brikker ud. Man ved aldrig helt, hvor man har ham, 
så det kan godt være, han ikke slynger dem alle ud, 
eller at der er nogle tilbage, når spillet er slut. 

•  Hvis du har brugt alle billedbrikkerne, før pingvinen 
er færdig med sin pause, kan du bare klemme hans 
næb for at få ham i gang igen. 

•  Selv om pingvinen er færdig med at slynge brikker ud, 
er spillet ikke slut, før han siger en pruttelyd (eller 
du løber tør for billedbrikker).

•  Pingvinen falder i søvn, når han er færdig med at 
slynge. Klem hans næb for at vække ham. Bland 
billedbrikkerne, og put et nyt sæt med 48 brikker i. 

Spil med hold 
I kan altid dele jer op i hold for at hjælpe de yngste 
spillere.

OPBEVARING 
Fold reglerne forsigtigt sammen, og skub dem ind 
under bakken til brikker i isbjerget. Læg halvdelen af 
brikkerne ned i hver bakke. 

Sæt isbjerget og pingvinen sammen igen, og sæt ham 
et sted, så han kan holde øje med tingene. 

Husk: 
Du skal altid slukke for pingvinen!

VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER
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Dette produkt og dets batterier skal smides særskilt væk  
på den lokale affalds- og genbrugsstation. De må ikke 
smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald.
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BRIKKERNE
Billedbrikker
Disse funky, dobbeltsidede brikker  
er fyldt med billeder. Når du har  
klaret en mission, skal du beholde  
den billedbrik, du fandt den på.

Missionsbrikker
Der er 2 missioner på hver 
missionsbrik – en grøn og en rød. 
Hvilken farve har det blinkende lys på 
pingvinens hoved? Det er den farve 
missioner, du skal finde.

Pas på! Når farven skifter, skifter 
missionen også. Pingvinen advarer dig 
om, at den skifter farve, ved at sige ”Wat, wat!”

SÅDAN SPILLER DU 
Alle kan vende missionsbrikker på dette tidspunkt,  
da I endnu ikke skiftes til at tage ture. 

1.  Fyld 48 billedbrikker i bakken til billeder (læg de 
overskydende 16 brikker til side). Du trykker ned på 
toppen af bakken og lægger brikkerne  
ind foroven. 

2.  Bland missionsbrikkerne, og læg dem ved siden  
af isbjerget.  

3.  Er I alle sammen klar? Klem pingvinens næb.  
Han siger ”Uh-oh”, hvorefter slyngeriet starter! Han 
slynger brikker ud på bordet, mens han snurrer rundt 
– det er en sand billedstorm! Kig på brikkerne, men 
lad dem ligge på bordet! 

4.  Når pingvinen stopper, skal du vende den øverste 
missionsbrik, se på det blinkende lys på pingvinens 
hoved og læse den mission højt, der matcher  
lysets farve. 

  Hvis pingvinens hoved lyser  
rødt, skal du læse den røde  
mission højt. 

  Pingvinen siger ”Wat, wat!”,  
hver gang lyset skifter farve. 

5.  Hvis du ser et billede, der passer til 
en mission i samme farve som lyset, 
skal du råbe Pictureka!, pege på billedet og sige, 
hvad du så.

  Hvis de øvrige spillere er uenige, fortsætter I spillet. 
Husk at holde øje med, hvilken farve lyset har. Hvis 
lyset skifter, før du råber Pictureka!, er det bare surt 
– du er for langsom! 

  Hvis ingen er uenige, skal du tage billedbrikken og 
lægge den foran dig. Sørg for at holde de brikker, du 
har vundet, adskilt fra brikkerne i spillet.  

  Bliv ved med at kigge efter billeder, der passer til 
den mission!

6.  Når lyset skifter, skal du læse missionen i den nye 
farve højt og begynde at lede efter billeder igen. 

7.  Når du har brugt begge missioner på den ene side af 
brikken, skal du vende den og bruge den anden side. 
Tag en ny missionsbrik, når du har brugt begge sider. 

8.  Når pingvinen begynder at slynge brikker ud igen, 
skal I stoppe spillet og vente, mens han uddeler nye 
billedbrikker. 

9.  Når han stopper, vender du en ny 
missionsbrik og læser den mission 
højt, der passer til det blinkende lys på 
pingvinens hoved. 

  Tip: Hvis ingen af jer kan finde et 
passende billede, kan I tage den drilske 
mission ud af spillet og vende en ny.

Sådan slutter I spillet 
10.  Bliv ved med at spille, indtil pingvinen siger en 

pruttelyd (eller I løber tør for billedbrikker). 
Spilleren med flest billedbrikker vinder spillet!

Miskmask-missioner
Spillets formål 
Få flest missionsbrikker ved at lede på de billedbrikker, 
du allerede har vundet. 

Når I er slyngeeksperter, kan I tilføje denne ekstra 
mission til sidst.

1.  Når spillet er slut, skal I stille pingvinen til side og 
fjerne eventuelle billedbrikker, som stadig ligger  
på bordet. 

2.  Tæl dine billedbrikker, og spred dem ud foran dig. 

  Bemærk: Hvis en spiller har mindre end  
2 billedbrikker, skal alle spillere tage 2 ekstra 
billedbrikker fra de overskydende billedbrikker. 

3.  Bland missionsbrikkerne, læg dem i en bunke midt på 
bordet, og bliv enige om, hvilken farve mission  
I spiller. 

4.  Spilleren med flest billedbrikker vender den øverste 
brik og læser missionen i den farve højt. 

5.  Led så hurtigt som muligt på dine egne brikker efter 
et billede, der passer til missionen. Når du har fundet 
et, skal du råbe Pictureka!, pege på det og være klar 
til at sige, hvorfor det passer. 

6.  Hvis alle er enige, beholder du den missionsbrik,  
du fandt billedet på. 

 Regler for miskmask-missioner 

	 •			Hvis du råbte, og andre er uenige, skal I lede videre. 

	 •		 Hvis du råbte uden at være i nærheden af at  
have et billede at pege på, så er du en snydepels. 
Du mister en billedbrik.

      Bemærk: Du kan ikke miste din sidste billedbrik! 

7.  Spilleren til venstre for højtlæseren læser den næste 
mission i den valgte farve højt. 

8.  Spillet fortsætter, indtil I ikke har flere 
missionsbrikker.

  Bemærk: Hvis alle sidder fast i en 
mission, vælger I en ny brik. 

Sådan slutter I spillet 
9.  Spilleren med flest missionsbrikker 

har vundet.

PINGVINEN – Gør jer klar til at spille!

Sæt toppen af 
isbjerget fast på det 
øverste af bunden.

Sæt pingvinen 
op på toppen  
af isbjerget.

Brikker

On/Off

I        OKig efter grønne 
missioner, når 
lyset er grønt,  
og røde, når  
lyset er rødt.

Når du er klar til at 
spille, skal du klemme 
mit næb. Så siger jeg 
”Uh-oh!” og slynger 
nogle brikker ud.

Bakke  
til brikker

Missionsbrikker

Put 48 billedbrikker ind i 
pingvinen (læg de sidste 
16 billedbrikker til side).

Tap

Regler

BEMÆRK:  
Hvis brikkerne bliver klistrede, 
fedtede eller skadede, kan 
pingvinen have svært ved at 
slynge dem ud. Tør dem af med 
en klud, hvis de bliver beskidte, 
og undgå at bøje eller folde dem.

Advarsel:  
DU MÅ ALDRIG 
OVERBELASTE 
PINGVINEN!

 

Tag regler og brikker ud af isbjerget,  
før du samler spillet.

Læs reglerne, 
før du tænder 

pingvinen!
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