OM DET TAR SLUT PÅ KORT I SJÖN
Om det tar slut på kort i sjön finns det inga fler kort som kan dras. När det
blir din tur fortsätter du att fråga de andra spelarna om kort tills att alla
korttyper har matchats ihop. Om du har slut på kort i handen och det inte finns
kvar några i sjön måste du vänta medan de andra spelarna matchar ihop de
återstående korten.

SPELETS SLUT
När alla korten har matchats ihop är spelet slut.

SÅ HÄR VINNER DU
Alla spelare räknar sina fyrtal. Spelaren med flest fyrtal vinner. Det kan
bli oavgjort.

N
MÅL
Å samle flest sett med fire matchende kort.

GJØR DEG KLAR

MÅL

• Bland kortbunken, og del så ut 5 kort med billedsiden ned til hver spiller.
• Spre ut resten av kortene med billedsiden ned på bordet. Dette er
“fiskedammen”.
• Se på kortene dine. Hvis du har sett på fire, legger du dem straks med
billedsiden opp ved siden av deg på bordet.
• Den spilleren som har fødselsdag nærmest dagen i dag, begynner.
Spillet fortsetter mot venstre.

Samla flest fyrtal med matchande kort

SPILLET

FÖRBEREDELSER

On your turn, ask any other player for a card that you are
holding. For example, you look at your cards and you have 2
Monkey cards (number 1). So you ask Julie: “Do you have any
1
Monkeys (number 1)?”
• Hvis spilleren har ett eller flere av det kortet du bad om, MÅ
han/hun gi alle sammen til deg. Hvis du med disse kortene får
et fullstendig sett, legger du settet med billedsiden opp ved
siden av
deg og gjør et nytt forsøk. Hvis disse kortene ikke fullfører et sett, er turen
din over.
• Hvis spilleren ikke har ett eller flere av det kortet du bad om, vil han/hun si:
“DRA PÅ FISKETUR”. Da må du gå til fiskedammen!

AGE

5

+

15

2–6
PLAYERS

GAMES

S

• Blanda kortleken och dela ut 5 nedåtvända kort till varje spelare.
• Sprid ut resten av korten på bordet med framsidan nedåt. Det här blir ”sjön”.
• Titta på dina kort. Om du har fyra matchande kort av någon sort lägger du
ned dem bredvid dig på bordet.
• Den spelare som har närmast till sin födelsedag börjar. Turordningen
fortsätter sedan åt vänster.

SPELA

1

On your turn, ask any other player for a card that you are
holding. For example, you look at your cards and you have 2
Monkey cards (number 1). So you ask Julie: “Do you have any
1
Monkeys (number 1)?”
Om spelaren har ett eller flera av korten som du frågade om
MÅSTE han/hon ge alla till dig. Om du får alla fyra av korten
lägger du ned korten uppåtvända på bordet bredvid dig och fortsätter fråga.
Om du inte får alla fyra av korten går turen till nästa spelare.
• Om spelaren inte har ett eller flera av korten du frågade om ska han/hon
säga ”FINNS I SJÖN”. Nu måste du leta i sjön!

SJÖN
Om en spelare säger ”FINNS I SJÖN” till dig, drar du ett kort från sjön och
lägger det till dina övriga kort.
• Om kortet du tog matchar det som du frågade om OCH gör att du får alla
fyra av en sort lägger du ned dessa kort på bordet och fortsätter fråga.
• Om kortet du drar matchar det som du frågade om MEN DU INTE HAR alla
fyra på hand, går turen vidare till nästa spelare.
• Om kortet du drar är av en ANNAN sort än den du frågade om går turen
vidare, även om du får alla fyra av en annan sort. OBS! Om du med hjälp av
kortet du drog från sjön får fyra av en sort måste du ändå lägga ned de fyra
korten med framsidan uppåt på bordet bredvid dig.

OM DU FÅR SLUT PÅ KORT
• Om du får slut på kort när det är din tur, drar du ett kort från sjön och
fortsätter fråga.
• Om du får slut på kort när det INTE är din tur, väntar du tills det är din tur
och drar då ett kort från sjön innan du frågar en annan spelare om ett kort.

1

FISKEDAMMEN
Når en spiller sier “DRA PÅ FISKETUR”, trekker du ett kort fra
fiskedammen og holder det i hånden.
• Hvis kortet du trakk, matcher det du bad om, OG det fullfører et sett, legger
du settet med billedsiden opp ved siden av deg og gjør et nytt forsøk.
• Hvis kortet du trakk, matcher det du bad om, men det IKKE fullfører et sett,
er turen din over.
• Hvis kortet du trakk, IKKE matcher det du bad om, er turen din over, uansett
om det fullfører et sett. OBS! Hvis kortet du trakk fullfører et sett, skal du
likevel plassere settet med billedsiden opp ved siden av deg.

NÅR DU IKKE HAR FLERE KORT PÅ HÅNDEN
• Hvis du slipper opp for kort på hånden under din tur, trekker du ett kort fra
fiskedammen og prøver igjen.
• Hvis du slipper opp for kort på hånden når det IKKE er din tur, venter du til
den neste turen din, trekker så ett kort fra fiskedammen og ber en annen
spiller om et kort.

NÅR DET IKKE ER FLERE KORT I
FISKEDAMMEN
Hvis det ikke er flere kort i fiskedammen, er det ikke flere fisker å trekke opp.
Når det er din tur, fortsetter du å be andre spillere om kort til alle kortene er
matchet. Hvis du ikke har flere kort på hånden, og det ikke er flere i
fiskedammen, må du vente til de andre spillerne er ferdige med å matche resten
av kortene.

AVSLUTNINGEN AV SPILLET
Når alle settene er matchet, er spillet over.
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VINNE

FIN

Alle spillerne teller settene sine. Spilleren med flest sett vinner.
Spillet kan ende uavgjort.

PELIN TARKOITUS
Kerätä eniten neljän samanlaisen kortin sarjoja.

DK

PELIIN VALMISTAUTUMINEN

SPILLETS FORMÅL
Du skal finde flest stik med 4 ens kort.

FORBEREDELSER
• Bland kortene, og del derefter 5 kort ud til hver spiller med billedsiden
nedad.
• Spred de resterende kort ud på bordet med billedsiden nedad. Dette er
“fiskedammen”.
• Se på dine kort. Hvis du har 4 ens, svarer det til et stik, og du skal straks
anbringe stikket ved siden af dig på bordet med billedsiden opad.
• Den spiller, der har fødselsdag næste gang, starter.
Turen går derefter videre til den person, der sidder til venstre.

SELVE SPILLET
On your turn, ask any other player for a card that you are
1
holding. For example, you look at your cards and you have 2
Monkey cards (number 1). So you ask Julie: “Do you have
any Monkeys (number 1)?”
1
• Hvis spilleren har et eller flere af de kort, du har spurgt om,
SKAL han/hun give dem alle til dig. Hvis du får et stik med
disse kort, skal du anbringe stikket ved siden af dig på
bordet med billedsiden opad og prøve igen. Hvis du ikke får et stik med disse
kort, slutter din tur.
• Hvis spilleren ikke har et eller flere af de kort, du har spurgt om, siger han/
hun “FISK”. Nu skal du trække et kort fra fiskedammen!

FISKEDAMMEN
Når en spiller siger “FISK”, skal du trække et kort fra fiskedammen og
lægge det til kortene på hånden.
• Hvis det kort, du trak, matcher det kort, du spurgte om, OG du dermed får et
stik, skal du anbringe stikket ved siden af dig på bordet med billedsiden opad
og prøve igen.
• Hvis det kort, du trak, matcher det kort, du spurgte om, MEN DU IKKE får et
stik, slutter din tur.
• Hvis det kort, du trak, IKKE matcher det kort, du spurgte om, slutter din tur,
uanset om du får et stik. BEMÆRK: Hvis du får et stik med det kort, du trak,
skal du stadig anbringe stikket ved siden af dig på bordet med billedsiden
opad.

HVIS DU IKKE HAR FLERE KORT PÅ
HÅNDEN

• Sekoita korttipakka ja jaa kullekin pelaajalle viisi korttia niin, että niiden
kuvapuoli on alaspäin.
• Levitä loput kortit pöydälle kuvapuoli alaspäin. Tästä muodostuu
kalalammikko.
• Katso korttejasi. Jos sinulla on neljän samanlaisen kortin sarjoja, siirrä ne
sivuun pöydälle kuvapuoli ylöspäin.
• Pelaaja, jonka syntymäpäivä on lähimpänä pelipäivää, aloittaa.
Pelivuoro siirtyy pelaajasta vasemmalle.

PELAAMINEN
On your turn, ask any other player for a card that you are
1
holding. For example, you look at your cards and you have 2
Monkey cards (number 1). So you ask Julie: “Do you have any
Monkeys (number 1)?”
1
• Jos vastapelaajalla on yksi tai useampi tällainen kortti, hänen
ON ANNETTAVA ne kaikki sinulle. Jos näistä korteista
muodostuu neljän samanlaisen kortin sarja, siirrä nämä kortit
sivuun pöydälle kuvapuoli ylöspäin ja jatka pelaamista esittämällä uusi
kysymys. Jos korteista ei muodostu korttisarjaa, vuorosi päättyy.
• Jos vastapelaajalla ei ole yhtään pyytämääsi korttia, hän sanoo sinulle ”MENE
KALAAN”. Tällöin sinun on siirryttävä kalalammikolle!

KALALAMMIKKO
Kun vastapelaaja käskee sinun ”MENNÄ KALAAN”, nosta yksi kortti
kalalammikosta.
• Jos nostamasi kortti täydentää neljän samanlaisen kortin sarjan, aseta valmis
sarja sivuun pöydälle kuvapuoli ylöspäin ja jatka pelaamista.
• Jos nostamasi kortti on yksi kortti lisää pyytämiesi korttien sarjaan mutta SE
EI RIITÄ muodostamaan neljän samanlaisen kortin sarjaa, vuorosi päättyy.
• Jos nostamasi kortti EI kuulu pyytämiesi korttien sarjaan, vuorosi päättyy,
vaikka kortti täydentäisikin jonkin toisen korttisarjan. HUOMAUTUS: Jos
nostamasi kortti täydentää jonkin muun sarjan, aseta valmis korttisarja
sivuun pöydälle kuvapuoli ylöspäin.

JOS KÄDESSÄ OLEVAT KORTIT LOPPUVAT
• Jos kädessä olevat kortit loppuvat omalla pelivuorollasi, nosta yksi kortti
kalalammikosta ja yritä uudelleen.
• Jos kädessä olevat kortit loppuvat jonkun muun pelivuorolla, odota
seuraavaa vuoroasi ja nosta sitten yksi kortti kalalammikosta. Pyydä sitten
seuraavalta pelaajalta haluamaasi korttia.

JOS KALALAMMIKON KORTIT LOPPUVAT

• If you run out of cards in your hand on your turn, draw one card from the
Fish Pond and go again.
• If you run out of cards in your hand NOT on your turn, wait until your next
turn, then draw one card from the Fish Pond and ask another player for a
card.

Jos kalalammikon kortit loppuvat, et voi enää nostaa sieltä uusia kortteja. Pyydä
tällöin vuorollasi toisilta pelaajilta kortteja, kunnes kaikki neljän kortin sarjat on
muodostettu. Jos sinulla ei ole enää kortteja kädessä eikä kalalammikossakaan
ole kortteja, odota, kunnes toiset pelaajat ovat lopettaneet pelaamisen ja
korttisarjojen muodostamisen.

HVIS DER IKKE ER FLERE KORT I
FISKEDAMMEN

PELIN PÄÄTTYMINEN

Hvis der ikke er flere kort i fiskedammen, kan der ikke trækkes flere kort. Når
det bliver din tur, skal du fortsætte med at spørge de andre spillere efter kort,
indtil alle stikkene er fundet. Hvis du ikke har flere kort på hånden, og der ikke
er flere i fiskedammen, skal du vente, indtil de andre spillere får resten af deres
stik.

VOITTAMINEN

Peli päättyy, kun kaikki korttisarjat on muodostettu.

SÅDAN SLUTTER SPILLET
Når alle stikkene er fundet, er spillet slut.

SÅDAN VINDER DU
Alle spillere tæller deres stik. Spilleren med de fleste stik har vundet.
Det kan godt ende uafgjort.

Kaikki pelaajat laskevat korttisarjansa. Se pelaaja, jolla on eniten neljän
samanlaisen kortin sarjoja, voittaa pelin. Myös tasapeli on mahdollinen.
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