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Kom så spelar vi Hide & Seek med Bärgarn 
och hans vänner. Kan du se skillnaden?

SPELETS MÅL
Gissa vad som har ändrats på 
bildbrickorna och bli först med att få 
ihop 4 polletter! 

FÖRBEREDELSER
1.  Sätt ihop de 6 ramdelarna. 

På baksidan av varje del fi nns 
en ritning som visar var den 
ska sitta.

2.  Ta de 12 bildbrickorna och skapa 
en bildscen innanför ramen. Du kan 
lägga brickorna i vilken ordning 
du vill, men se till att himlen ligger 
längs överkanten, valvbågarna 
bredvid varandra i mitten och 
körbanan längs nederkanten.

3.  Lägg de 20 polletterna i en hög 
bredvid dig.

BRICKOR MED HIMMEL

BRICKOR MED VALVBÅGAR

BRICKOR MED KÖRBANA

INNEHÅLL
6 ramdelar i kartong 
• 20 polletter • 12 brickor med 
bilder på båda sidorna
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BILDBRICKOR
Bildbrickorna är dubbelsidiga. 
Bakgrunden är samma på båda 
sidorna men någonting på bilden är 
annorlunda. När du vänder på en bricka 
ska de spelare som ser skillnaden ropa 
vad det är.

DÅ BÖRJAR VI SPELA!
1.  Låt spelarna titta på scenen någon 

minut.

2.  Be dem titta bort (”inte kika!”) och 
vänd på 3 brickor.

3.  När de får titta igen frågar du vilka 
brickor som har ändrats och vad det 
är för skillnad.

4.  Den spelare som först svarar rätt får 
en pollett.

5.  När spelarna har upptäckt alla 3 
brickorna och du har delat ut 3 
polletter vänder du 3 andra brickor 
och spelar igen.

VANN DU?
Den spelare som först får fyra polletter 
vinner hela spelet.

TIPS FÖR VUXNA
•  Var beredd på ivrigt spelande. 

Spelarna turas inte om utan skriker 
rakt ut så snart de tror att de vet 
svaret!

•  Uppmuntra de mindre självsäkra 
spelarna att gissa.

•  Kom ihåg att det är du som 
spelledare som bestämmer vem som 
ska få en pollett!

Där är Bärgarn!                  Bärgarn är borta!
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La oss spille Hide & Seek med Bill og vennene 
hans. Ser du hva som er forandret?

MÅL
Gjett hva som er forandret på 
bildebrikkene, og vær den første som 
samler 4 merker!

KLARGJØRING
1.  Sett samme de 6 rammedelene. På 

baksiden av hver rammedel er 
det en tegning som viser hvor 
den skal være.

2.  Ta de 12 bildebrikkene, og lag 
et bilde inne i rammen. Du kan 
plassere brikkene i hvilken som 
helst rekkefølge, men pass på at 
himmelen er øverst, buene i midten 
og veien nederst.

3.  Legg de 20 merkene i en haug ved 
siden av deg.

HIMMELBRIKKER

BUEBRIKKER

VEIBRIKKER

INNHOLD
Pappramme i 6 deler 
• 20 merker • 12 dobbeltsidige 
bildebrikker 
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BILDEBRIKKER
Bildebrikkene er dobbeltsidige.  
Bakgrunnen er den samme på begge 
sider, men noe i bildet er annerledes. 
Når du snur en brikke, roper spillerne 
når de ser forskjellen.

VI SPILLER!
1.  Gi spillerne et minutt til å se på 

bildet.

2.  Be dem se bort (ikke kikk!) mens du 
snur 3 brikker.

3.  Når de ser igjen, spør du hvilke 
brikker som er snudd, og hva som er 
annerledes.

4.  Den første spilleren som gir riktig 
svar, får et merke.

5.  Når alle de 3 brikkene er oppdaget, 
og du har delt ut 3 merker, snur du 3 
andre brikker og spiller igjen.

VANT DU?
Spilleren som får 4 brikker først, 
vinner spillet.

TIPS FOR VOKSNE
•  Vær forberedt på et spill med høy 

energi – spillerne spiller ikke etter 
tur, de roper så snart de tror de vet 
svaret.

•  Oppmuntre mindre selvsikre spillere 
til å gjette.

•  Husk – du er dommeren, så du 
bestemmer hvem som får et merke!

Der er Bill!                          Bill er borte!
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Lad os lege Hide & Seek med Bumle og hans 
venner. Kan du se, hvad der er forandret?

SPILLETS FORMÅL
Gæt, hvad der er forandret ved 
billedbrikkerne, og vær den første, der 
får 4 mærker!

FORBEREDELSER
1.  Sæt de 6 spildele sammen. Der er 

en tegning bag på hver spildel, der 
viser, hvor den skal sidde.

2.  Lav scenen inden for rammen med 
de 12 billedbrikker. Du kan lægge 
brikkerne i enhver orden, så længe 
himlen følger toppen, buerne er i 
midten, og vejen følger bunden.

3.  Læg de 20 mærker i en bunke ved 
siden af scenen.

HIMMELBRIKKER

BUEBRIKKER

VEJBRIKKER

INDHOLD
6 spildele af pap 
• 20 mærker • 12 tosidede 
billedbrikker 
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BILLEDBRIKKER
Billedbrikkerne er tosidede. 
Baggrunden er den samme på 
begge sider, men noget i billedet er 
anderledes. Når du har vendt en brik, 
skal spillerne give signal, når de fi nder 
forskellen.

LAD OS KØRE!
1.  Lad spillerne se på banen i ét minut.

2.  Bed dem om at kigge væk (”ikke 
smugkigge”), mens du vender 3 
brikker.

3.  Når de kigger på banen igen, skal du 
spørge, hvilke brikker der er vendt, 
og hvad forskellen er.

4.  Den spiller, der svarer rigtigt først, 
får et mærke.

5.  Når alle 3 brikker er blevet udpeget, 
og du har uddelt 3 mærker, skal du 
vende 3 brikker mere og spille igen.

HVEM HAR VUNDET?
Den spiller, der først samler 4 mærker, 
vinder spillet.

TIP TIL DE VOKSNE
•  Vær klar til et energisk spil – i stedet 

for at skiftes skal spillerne bare råbe 
højt, når de tror, de har svaret!

•  Husk at opmuntre mindre selvsikre 
spillere til at ”skyde fra hoften”.

•  Og husk – du er dommeren, så du 
bestemmer, hvem der får et mærke!

Dér er Bumle!                Bumle er væk!
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Martti ja hänen ystävänsä haluavat leikkiä 
kanssasi piilosta. Keksitkö, mikä kuvassa 
on muuttunut?

PELIN TARKOITUS
Arvaa, mikä kuvalaatoissa on 
muuttunut, ja kerää ensimmäisenä 
neljä pelimerkkiä!

PELIIN 
VALMISTAUTUMINEN
1.  Kokoa pelilaudan reunat kuudesta 

osasta. Jokaisen pelilaudan 
reunaosan takana on piirros, 
josta näkee sen paikan.

2.  Ota 12 kuvalaattaa ja kokoa 
niistä kuva pelilaudan reunojen 
sisäpuolelle. Voit panna kuvalaatat 
mihin tahansa järjestykseen. 
Varmista kuitenkin, että taivas on 
kuvan yläreunassa, kaaret keskellä ja 
tie alareunassa.

3.  Pinoa 20 pelimerkkiä viereesi.

TAIVASLAATAT

KAARILAATAT

TIELAATAT

SISÄLTÖ
6 pelilaudan pahvista 
reunaosaa • 20 pelimerkkiä 
• 12 kaksipuolista kuvalaattaa 
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KUVALAATAT
Kuvalaatat ovat kaksipuolisia. 
Kummallakin puolella on sama tausta, 
mutta yksityiskohdat ovat erilaisia. Kun 
laatta käännetään ympäri, pelaajat 
etsivät erot ja huutavat ne ääneen.

PELAAMINEN
1.  Anna pelaajien tutkia maisemaa 

minuutin ajan.

2.  Pyydä heitä katsomaan poispäin (ei 
saa kurkkia!), kun käännät kolme 
laattaa ympäri.

3.  Kun pelaajat katsovat maisemaa 
uudestaan, kysy heiltä, mitkä laatat 
ovat muuttuneet ja mikä niissä on 
erilaista.

4.  Ensimmäisenä oikein vastannut 
pelaaja saa pelimerkin.

5.  Kun pelaajat ovat keksineet kaikki 
kolme käännettyä laattaa ja olet 
antanut kolme pelimerkkiä, käännä 
toiset kolme laattaa uutta peliä 
varten.

VOITTAMINEN
Pelin voittaa pelaaja, joka saa 
ensimmäisenä neljä pelimerkkiä.

VINKKEJÄ AIKUISILLE
•  Valmistaudu energiseen peliin 

– pelaajilla ei ole vuoroja, vaan 
he huutavat vastauksen heti kun 
luulevat keksineensä sen!

•  Kannusta epävarmempia pelaajia 
arvaamaan.

•  Muista: sinä olet tuomari ja päätät, 
kuka saa pelimerkin!

Siellä on Martti!               Martti katosi!

Cars2    Rules (179 - SE NO DK FIN)

ROD: 00.00 File Name: 27114i179.indd



10

0-3

VARNING!  ADVARSEL!
ADVARSEL!  VAROITUS!

KVÄVNINGSRISK – små delar. Ej för barn under 3 år.
FARE FOR KVELNING – små deler. Ikke for barn under 3 år.
RISIKO FOR KVÆLNING – små dele. Ikke til børn under 3 år.
TUKEHTUMISVAARA – sisältää pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille.
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© Disney/Pixar. Pacer är ett varumärke som tillhör Chrysler LLC. 
Varumärken, mönsterskydd och upphovsrätter som tillhör 
Volkswagen används med tillstånd från rättighetsinnehavaren 
Volkswagen AG. FIAT är ett varumärke som tillhör FIAT S.p.A. Porsche 
är ett varumärke som tillhör Porsche. © 2011 Hasbro. Med ensamrätt. 
Tillverkad av: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH
Representerad av: Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, 
Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ. UK.
Hasbro Nordic Consumer Services
Hasbro Denmark, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup. 
020 79 43 91  hasbrodk@hasbro.dk
www.hasbro.se

© Disney/Pixar. Pacer er et varemerke som tilhører Chrysler 
LLC. Volkswagen representerer varemerker, designpatenter og 
opphavsrettigheter som brukes med godkjenning fra eieren, 
Volkswagen AG. FIAT er et varemerke som tilhører FIAT S.p.A. Porsche 
er et varemerke som tilhører Porsche. © 2011 Hasbro. Med enerett. 
Produsert av: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH
Representeres av: Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, 
Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ. UK.
Hasbro Nordic Consumer Services
Hasbro Denmark, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup. 
800 100 31  hasbrodk@hasbro.dk
www.hasbro.no

© Disney/Pixar. Pacer er et varemærke, der tilhører Chrysler LLC. 
Volkswagen-varemærker, designpatenter og copyrights bruges 
med godkendelse fra ejeren Volkswagen AG. FIAT er et varemærke, 
der tilhører FIAT S.p.A. Porsche er et varemærke, der tilhører 
Porsche. © 2011 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.
Produceret af: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH
Repræsenteret af: Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, 
Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ. UK.
Hasbro Nordic Consumer Services
Hasbro Denmark, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup. 
43 27 01 00  hasbrodk@hasbro.dk
www.hasbro.dk

© Disney/Pixar. Pacer on Chrysler LLC:n tavaramerkki. Volkswagenin 
tavaramerkkejä, suunnittelupatentteja ja tekijänoikeuksia 
käytetään Volkswagen AG:n omistajan myöntämällä luvalla. FIAT on 
FIAT S.p.A:n tavaramerkki. Porsche on Porschen tavaramerkki. 
© 2011 Hasbro. Kaikki oikeudet pidätetään.
Valmistaja: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH
Edustaja: Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, 
Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ. UK.
Hasbro Nordic Consumer Services
Hasbro Denmark, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup. 
(09) 5259 1173  hasbrodk@hasbro.dk
www.hasbro.fi 
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