
Figur 1

Hvis du løser koden: Finn ut  hvilke biler som
sitter fast i trafikken i løpet av så få
omganger som mulig – knekk koden i toppfart!
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1. Brekk plastbilene forsiktig fra sporene
(bruk papirsaks om nødvendig). Du må
kanskje få en voksen til å hjelpe deg. 
2. Trykk poengkortene ut av arket.
3. Trykk ut de tre brodelene fra papparket.
Brett langs sidene på broens hoveddel (se

Figur 2), og sett de to endestykkene
på plass som vist på bildet. 
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1 spillebrett, 1 bro (i tre deler), 42 poengkort, 72 plastbiler i seks farger.
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Hvis du angir koden: Bruk en hvilken som helst
kombinasjon av de 6 fargede bilene til å 
lage trafikkork under broen (dette er din
hemmelige kode). Gjør koden så vanskelig 

du kan, og utfordre
motstanderen din til å

løse den!
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1. Sett broen på riktig plass nederst på
spillebrettet. Fest flikene på broen i hullene
på brettet. 

2. Plasser alle bilene og poengkortene på
den ene siden av spillebrettet.

3. Før dere begynner å spille, blir dere enige
om hvor mange omganger dere skal spille.
Merk: Dere må spille et likt antall omganger,
slik at dere har samme mulighet til å vinne.
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Bestem hvem som skal angi koden først.
Spilleren må i all hemmelighet lage en
trafikkork under broen ved å sette sammen
en hvilken som helst kombinasjon av seks
fargede biler. Du kan bruke to eller flere
biler i samme farge.

Be den som skal løse koden, om å se bort
når du angir den. Løft broen av brettet og
plasser bilene du har valgt, i de markerte
feltene. Kontroller at broen er godt festet,
slik at koden er helt skjult for motspilleren.

Når koden er angitt, kan den som skal løse
koden, begynne å g jette. Du g jetter ved å
plassere en rekke med biler i g jettefeltene
(se Figur 1). 

Merk: Hver rekke med biler skal ha samme
plassering g jennom hele spillet.

Du har elleve muligheter til å g jette den
skjulte koden. Etter hver g jetning gir den
som angir koden, poeng på denne måten:
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FOR SPILL 1
Du må g jette fargen på alle bilene 
under broen.

FARGEPOENG

Se nøye på motstanderens forslag. Tell hvor
mange biler som har samme farge som
bilene under broen. Plasser deretter
poengkortet med det tilsvarende tallet i
feltet for fargepoeng ved siden av. 

Hvis bilrekken under broen har fargene:
rød, blå , gul, rosa
og spilleren som skal løse koden, g jettet: 
gul, lilla, gul, rød
gir det: 
2 poeng, fordi gul og rød er riktig.

FOR SPILL 2
Du må g jette riktig farge og plassering for
hver bil under broen.

FARGEPOENG
Se nøye på motstanderens forslag. Tell hvor
mange biler som har samme farge som bilene
under broen. Plasser deretter poengkortet
med det tilsvarende tallet i feltet for
fargepoeng ved siden av. 

PLASSPOENG
Se deretter på hvordan bilene
er plassert. Tell hvor

mange biler som også er satt på nøyaktig
samme plass som bilene i koden. Plasser
poengkortet med det tilsvarende tallet i feltet
for plasspoeng ved siden av. 

Hvis bilrekken under broen er: 
rød, blå, gul, rosa
og spilleren som skal løse koden, g jettet: 
gul, lilla, gul, rød
gir det: 
2 poeng for farge, og 1 for plassering.

(2 fordi gul og rød er riktig, og 1 fordi den
gule står på riktig plass).

FOR SPILL 3
Dette spillet er veldig likt Spill 2. I denne
versjonen kan imidlertid den som angir
koden, velge å la det stå ig jen ett eller flere
tomme felt under broen. Dette betyr at du
kan velge mellom sju farger. Gi poeng på
nøyaktig samme måte som før, og behandle
et tomt felt som du ville behandlet en farge.

Hvis du løser koden: Følg nøye med på
poengene til den som angir koden, og prøv å
løse koden så raskt du kan.

Hvis den som har i oppgave å løse koden,
g jetter riktig kode, må den som angav koden,
løfte vekk broen for å avdekke trafikkorken
som er skjult under den. Tell opp poengene
(se Vinneren av spillet) og bytt roller. 

POENGFEIL
Hvis den som angir koden, g jør feil i

utdelingen av poeng, spiller dere omgangen
på nytt og gir tre ekstra poeng til den som
skal løse koden.
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Når dere har spilt en omgang, får den som
angir koden, ett poeng for hver rekke med
biler den som løser koden har satt nedover
gaten. Merk: Hvis dere spiller mer enn én
omgang, er det lurt å skrive opp poengene
etter hvert spill. 

Spilleren med flest poeng vinner.
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