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Spelets mål

Hitta objekt på spelplanen och bli den
första spelaren som vinner sex kort!

Komma igång

S
Innehåll
9 spelbrickor, färgtärning, nummertärning, 95 uppdragskort,
timer på 30 sekunder.

K
Indhold
9 spilbrikker, farveterning, almindelig terning, 95 missionskort,
timeglas på 30 sekunder.

N
Innhold

Första gången du spelar spelet
tar du ut speldelarna ur
förpackningarna. Släng allt skräp.
Lägg upp spelbrickorna i en
3×3-fyrkant. Detta är din spelplan.
Sortera korten efter färg i tre
högar. Blanda varje hög och
placera dem med framsidan nedåt
nära spelplanen.

Spela

Bestäm vem som ska börja.
Spelturen fortsätter sedan till vänster.

NÄR DET ÄR DIN TUR

V

Först slår du färgtärningen. Sedan
drar du ett kort från högen som
matchar färgen du slog. Varje hög ger
dig olika uppdrag. Se Uppdragskort.

Sisältö

HÄNDELSESYMBOLER

9 spillebrettbrikker, fargeterning, tallterning, 95 oppdragskort,
tidsur på 30 sekunder.

9 pelilaattaa, värinoppa, numeronoppa, 95 tehtäväkorttia,
30 sekunnin ajastin.

X
Innihald
9 spilaskífur, litateningur, talnateningur, 95 þrautaspjöld,
30 sekúndna stundaglas.



Vissa kort har symboler på baksidan
som kräver att du byter, vänder eller
roterar spelbrickorna. Gör detta nu
om du har tagit ett sådant kort.
	Byt plats på två
valfria brickor.

Vänd valfri bricka.
Rotera valfri bricka.

UPPDRAGSKORT
GRÖN: Personlig.
Du spelar helt ensam!
• Läs uppdraget högt och slå sedan
nummertärningen. Du måste hitta
lika många objekt som du slog.
• Vänd timern och börja leta! Peka på
varje objekt som du hittar och håll
reda på hur många du hittat.
Grattis! Din omgång är över om du
hittar tillräckligt många objekt innan
tiden tar slut. Behåll kortet.
Tyvärr! Din omgång är över om du
inte hinner hitta tillräckligt många
objekt innan tiden tar slut. Lägg kortet
underst i högen.
RÖD: Bjud över.
Den som bjuder högst får spela.
• Läs uppdraget högt och lägg sedan
kortet med framsidan upp så att alla
kan se.
• Bestäm hur många objekt du tror du
kan hitta innan tiden tar slut. Sedan
bjuder du eller står över.
• Spelaren till vänster bjuder högre
eller står över. Budgivningen
fortsätter tills alla spelare antingen
lagt ett bud eller stått över. Den som
bjuder högst vänder timern och
börjar leta.



Grattis! Din omgång är över om du
hittar tillräckligt många objekt innan
tiden tar slut. Behåll kortet.
Tyvärr! Din omgång är över om du
inte hinner hitta tillräckligt många
objekt innan tiden tar slut. Lägg
kortet underst i högen.
BLÅ: Hitta det först. Alla spelar.
• Vänd upp kortet så att alla kan se
det. Kortet visar ett objekt som bara
förekommer en gång på spelplanen.
• Alla spelare letar nu snabbt efter
objektet. Spelaren som först hittar
objektet utropar ”Pictureka!”.
Den spelaren behåller kortet.
Omgången är slut.

Så här vinner du

Fortsätt spela tills en spelare har vunnit
sex kort. Den spelaren vinner spelet!

Andra sätt att spela
FÖR YNGRE SPELARE

Barn som inte har lärt sig att läsa
kanske tycker om att endast spela
med de blå bildkorten.

KORTARE ELLER LÄNGRE SPEL
Justera antalet kort som behövs för
att vinna beroende på antalet
spelare och tillgänglig tid.

LAGSPEL
Spelarna delar in sig i
två lag. Spelet är
detsamma förutom
att lagen spelar mot varandra.
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Spillets formål

Før du starter spillet

Pak alle spildelene ud, første gang
du spiller. Smid alt affald væk.
Læg brikkerne ud i en firkant, der
måler 3x3 brikker. Det er dit
spillebræt. Fordel kortene efter farve
i tre bunker. Bland hver bunke, og
læg dem med bagsiden opad tæt
ved spillebrættet.

Sådan spiller du

Beslut, hvem der skal starte. Turen
går derefter med uret rundt.

NÅR DET ER DIN TUR
Slå med farveterningen. Træk
derefter et kort fra den bunke, der
svarer til den farve, du rullede. Hver
bunke giver dig hver sin type
mission. Se ”Missionskort”.

FLYTTESYMBOLER
Nogle kort har symboler på
bagsiden, der betyder, at du skal
bytte om på, vende eller dreje
spilbrikkerne. Hvis du har trukket
sådan et kort, skal du flytte brikkerne
med det samme.
	Byt om på placeringen af
to brikker efter eget valg.
	Vend en brik efter
eget valg.
	Drej en brik efter
eget valg.

Målet med spillet

Find genstandene på spillebrættet,
og vær den spiller, der først vinder seks kort!
MISSIONSKORT
GRØN: Find det selv. Du er på egen hånd!
• Læs missionen højt, og slå derefter
med den almindelige terning. Du
skal finde det antal genstande,
terningen viser.
• Vend timeglasset, og begynd at
lede! Peg på hver genstand, du
finder, og hold styr på, hvor mange
du har fundet.
Du vinder! Hvis du finder genstande
nok, før tiden løber ud, slutter din tur.
Behold kortet.
Du taber! Hvis tiden løber ud, før du
finder genstande nok, slutter din tur.
Læg kortet tilbage nederst i bunken.
RØD: Auktion
Den spiller, der byder højest, får lov til
at spille.
• Læs missionen højt, og læg derefter
kortet med forsiden opad, så alle
kan se det.
• Beslut, hvor mange genstande du tror,
du kan finde, før tiden løber ud. Så
skal du enten byde ind eller sige pas.
• Derefter skal spilleren til venstre for
dig enten byde højere eller sige pas.
Auktionen fortsætter, indtil alle
spillere enten har budt eller sagt pas.
Den spiller, der bød højest, vender
timeglasset og begynder at lede.
Du vinder! Hvis du finder genstande
nok, før tiden løber ud, slutter din tur.
Behold kortet.



Du taber! Hvis tiden løber ud, før du
finder genstande nok, slutter din tur.
Læg kortet tilbage nederst i bunken.
BLÅ: Find det først
Nu skal alle spille med.
• Læg kortet med forsiden opad, så alle
kan se det. Det viser en genstand, der
kun findes én af på spillebrættet.
• Nu skal alle spillere lede efter
genstanden. Den spiller, der
finder den først, råber
”Pictureka!”. Den spiller
beholder kortet. Turen er slut.

Sådan vinder du spillet

Fortsæt spillet, indtil en spiller har
vundet seks kort. Den spiller vinder!

Andre måder at spille på
FOR YNGRE SPILLERE

Børn, der endnu ikke kan læse, kan
nøjes med at spille med de blå
(billed)kort.

KORTERE ELLER LÆNGERE SPIL
Afhængigt af antallet af spillere, og
hvor god tid I har, kan I altid ændre
på antallet af kort, man skal vinde
for at vinde spillet.

SPIL MED HOLD
Spillerne fordeler sig på to hold.
Reglerne er de samme, bortset
fra at I spiller som
hold i stedet for
som enkeltpersoner.

Finne ting på spillebrettet og bli den
første spilleren som vinner seks kort!

Kom
i gang

Den første gangen du spiller, tar du
spilldelene ut av pakningen. Kast
alt avfall.
Legg brikkene i et kvadrat på 3 x 3.
Dette er spillebrettet ditt. Del kortene
inn etter farge i tre bunker. Bland
hver bunke, og legg kortene med
billedsiden ned på spillebrettet.

Spille

Bestem hvem som skal begynne.
Spillet går så videre mot venstre.

NÅR DET ER DIN TUR
Først kaster du fargeterningen. Så
trekker du et kort fra bunken som
matcher fargen du fikk. Hver bunke
gir deg en spesiell type oppdrag.
Se under Oppdragskort.

HANDLINGSSYMBOLER
Noen kort har symboler på baksiden,
og disse krever at du bytter, snur eller
dreier spillebrikkene. Hvis du har
trukket et av disse, gjør du det nå.
	La to valgfrie brikker
bytte plass.
	Snu hvilken som
helst brikke.

OPPDRAGSKORT
GRØNT: Personlig. Du er alene!
• Les oppdraget høyt, og kast deretter
tallterningen. Du må finne så mange
ting som terningen viser.
• Snu tidsuret, og begynn å lete! Pek
på hver ting du finner, og hold
orden på hvor mange du har funnet.
Du greide det! Hvis du finner nok ting
før tiden er ute, er turen din over.
Behold kortet.
Beklager! Hvis tiden er ute før du
finner nok ting, er turen din over.
Legg kortet i bunnen av bunken.
RØDT: Budrunde.
Den som byr høyest, får spille.
• Les oppdraget høyt, og legg
deretter kortet med forsiden opp så
alle kan se det.
• Bestem deg for hvor mange ting du
tror du kan finne før tiden er ute.
Så byr du eller melder pass.
• Spilleren på venstre side av deg byr
så eller passer. Fortsett å by til hver
spiller enten har budt eller meldt
pass. Spilleren som bød høyest, snur
så tidsuret og begynner å lete.
Du greide det! Hvis du finner nok ting
før tiden er ute, er turen din over.
Behold kortet.

	Drei hvilken som
helst brikke.



Beklager! Hvis tiden er ute før du
finner nok ting, er turen din over.
Legg kortet i bunnen av bunken.
BLÅTT: Finn det først. Alle får spille.
• Snu kortet med forsiden opp så alle
kan se det. Det viser en ting som
bare finnes ett sted på spillebrettet.
• Nå ser alle spillerne raskt etter
tingen. Spilleren som finner det
først, roper: “Pictureka!”. Spilleren
beholder kortet. Turen er over.

Vinne

Fortsett å spille til en spiller
har vunnet seks kort. Denne
spilleren vinner spillet.

Andre måter å spille på
SPILL FOR YNGRE SPILLERE

Barn som ikke leser ennå, kan ha
glede av å spille med bare de blå
kortene (bilder).

KORTERE ELLER LENGRE SPILL
Avhengig av hvor mange spillere
dere er, og hvor mye tid dere har,
kan dere godt endre antall kort
dere trenger for å vinne spillet.

LAGSPILL
Spillerne deler seg i to lag.
Spillereglene er de samme,
bortsett fra at hvert lag spiller
som én person.

v

Markmið leiksins

Pelin tarkoitus

Löydä kohteet pelilaudalta ja ole
ensimmäinen pelaaja, joka voittaa kuusi korttia!

Peliin valmistautuminen

Kun aloitat pelin ensimmäistä
kertaa, ota pelin osat ulos
pakkauksistaan. Heitä roskat pois.
Järjestä pelilaatat 3 x 3 -neliöön.
Tämä on pelilautasi. Erottele kortit
väreittäin kolmeen pakkaan. Sekoita
kukin pakka ja aseta ne kuvapuoli
alaspäin lähelle pelilautaa.

Pelaaminen

Päätä, kuka aloittaa ensimmäisen
vuoron. Tämän jälkeen peli jatkuu
vasempaan.

OMALLA VUOROLLASI
Heitä ensin värinoppaa. Ota sitten
kortti siitä pakasta, jonka väri vastaa
heittämääsi nopan väriä. Jokainen
pakka antaa sinulle erilaisen
tehtävän. Katso Tehtäväkortit-kohta.

TOIMINTAKUVAT
Joidenkin korttien takana on kuvia,
jotka vaativat sinua vaihtamaan,
kääntämään toisinpäin tai
pyörittämään pelilaattoja. Jos olet
vetänyt jonkin näistä korteista,
tee tämä nyt.
	Vaihda kahden valitsemasi
laatan paikkaa keskenään.
	Käännä jokin
laatoista toisinpäin.
	Pyöräytä jotakin laattaa.

x

TEHTÄVÄKORTIT
VIHREÄ: Henkilökohtainen. Olet omillasi!
• Lue tehtävä ääneen ja heitä sitten
numeronoppaa. Sinun on löydettävä
kohteita nopan osoittaman
luvun verran.
• Käännä ajastin toisinpäin ja aloita
etsiminen! Osoita kutakin löytämääsi
kohdetta ja pidä lukua siitä, kuinka
monta olet löytänyt.
Onnea! Jos löydät riittävästi kohteita
ennen ajan kulumista umpeen, vuorosi
on ohi. Säilytä kortti.
Pahoittelut! Jos aika kuluu umpeen ennen
kuin löydät riittävästi kohteita, vuorosi on
ohi. Aseta kortti pakan pohjalle.
PUNAINEN: Tarjoa enemmän.
Eniten tarjoava saa pelata.
• Lue tehtävä ääneen ja aseta sitten
kortti kuvapuoli ylöspäin niin, että
kaikki näkevät sen.
• Päätä, kuinka monta kohdetta
uskot löytäväsi ennen kuin aika
kuluu umpeen. Tee sen jälkeen
tarjous tai passaa.
• Vasemmalla puolella oleva pelaaja
joko tarjoaa enemmän tai passaa.
Tarjoaminen jatkuu, kunnes kaikki
pelaajat ovat joko tarjonneet tai
passanneet. Suurimman tarjouksen
tekijä kääntää nyt ajastimen ja
aloittaa etsimisen.
Onnea! Jos löydät riittävästi kohteita
ennen ajan kulumista umpeen, vuorosi
on ohi. Säilytä kortti.



Pahoittelut! Jos aika kuluu umpeen
ennen kuin löydät riittävästi
kohteita, vuorosi on ohi.
Aseta kortti pakan pohjalle.
SININEN: Löydä ensimmäisenä.
Jokainen saa pelata.
• Käännä kortti kuvapuoli ylöspäin
niin että kaikki näkevät sen. Se
näyttää esineen, joka esiintyy
pelilaudassa vain kerran.
• Nyt kaikki pelaajat etsivät nopeasti
kohdetta. Pelaaja, joka löytää sen
ensimmäisenä, huutaa ”Pictureka!”.
Kyseinen pelaaja saa pitää kortin.
Vuoro on ohi.

Voittaminen

Pelaaminen jatkuu, kunnes yksi
pelaaja on voittanut kuusi korttia.
Tämä pelaaja voittaa pelin!

Muita pelitapoja
PELI NUOREMMILLE PELAAJILLE
Lapset, jotka vielä eivät osaa lukea,
voivat pelata käyttämällä
ainoastaan sinisiä (kuva)kortteja.

LYHYEMPI TAI PIDEMPI PELI
Pelaajien lukumäärän ja käytettävissä
olevan ajan mukaan voit vapaasti
muuttaa korttimäärää, joka tarvitaan
pelin voittamiseen.

JOUKKUEPELI
Pelaajat jakaantuvat kahteen
joukkueeseen. Peli toimii samalla
tavalla, paitsi että kumpikin
joukkue edustaa yhtä pelaajaa.

Hafist handa

Takið hluti spilsins úr umbúðunum
þegar spilað er í fyrsta sinn.
Hendið öllu rusli.
Raðið spilaskífunum í 3x3 ferning.
Þetta er spilaborðið ykkar. Raðið
spjöldunum í þrjá stokka eftir lit.
Stokkið hvern stokk og leggið þá
nálægt spilaborðinu þannig að þeir
snúi niður.

Spilað

Ákveðið hver á að gera fyrst. Síðan
gengur spilið til vinstri.

ÞEGAR ÞÚ ÁTT LEIK:
Fyrst skaltu kasta litateningnum.
Dragðu síðan spjald úr stokknum
sem passar við litinn sem kom upp.
Í hverjum stokki eru ólíkar þrautir.
Sjá Þrautaspjöld.

AÐGERÐATÁKN
Á bakhlið sumra spjaldanna eru tákn
þar sem þess er krafist að þú skiptir
út eða snúir spilaskífum. Ef þú dróst
svona spjald skaltu gera þetta núna.
	Skiptu um staðsetningu á
einhverjum tveimur skífum.
Snúðu einhverri skífu við.
	Snúðu einhverri skífu.

Finndu hluti á spilaborðinu og vertu fyrst/ur til a ð vinna sex spil.

ÞRAUTASPJÖLD
GRÆNT: Stakur spilari.
Þú ert ein/n á báti!
• Lestu þrautina upphátt og kastaðu
svo talnateningnum. Þú verður að
finna þann fjölda hluta sem talan á
teningnum segir til um.
• Snúðu nú stundaglasinu við og
byrjaðu að leita! Bentu á hvern hlut
sem þú finnur og fylgstu með hversu
marga þú hefur fundið.
Sigur! Þér tókst að finna nógu marga
hluti áður en tíminn rann út, þú ert
búin/n að gera. Haltu spilinu.
Því miður! Ef tíminn rann út áður en
þér tókst að finna nógu marga hluti
ertu búin/n að gera. Settu spjaldið
neðst í stokkinn.
RAUTT: Uppboð.
Sá/sú sem býður mest fær að spila.
• Lestu þrautina upphátt og leggðu svo
spjaldið á borðið þannig að það
snúi upp og allir sjái það.
• Ákveddu hversu marga hluti þú
heldur að þú getir fundið áður en
tíminn rennur út. Þá skaltu annað
hvort bjóða eða segja pass.
• Spilarinn vinstra megin við þig
býður annað hvort meira eða segir
pass. Uppboðið heldur þannig
áfram þar til hver spilari hefur boðið
eða sagt pass. Sá/sú sem bauð
hæst snýr nú stundaglasinu við og
byrjar að leita!
Sigur! Ef þér tekst að finna nógu
marga hluti áður en tíminn rann út ertu
búin/n að gera. Haltu spilinu.



Því miður! Ef tíminn rann út áður en
þér tókst að finna nógu marga hluti
ertu búin/n að gera. Settu spjaldið
neðst í stokkinn.
BLÁTT: Vertu fyrst/ur.
Allir geta spilað.
• Snúðu spjaldinu upp svo allir geti
séð það. Það sýnir hlut sem birtist
aðeins einu sinni á spilaborðinu.
• Nú eiga allir spilarar að flýta sér að
leita að hlutnum. Spilarinn sem er
fyrstur til að finna það hrópar
„Pictureka!“. Sá spilari fær að eiga
spjaldið. Þá er búið að gera.

Sigur

Haldið áfram að spila þangað til
einhver spilari hefur unnið sex spil.
Sá spilari hefur sigrað í spilinu!

Aðrar leikaðferðir
LEIKUR FYRIR YNGRI SPILARA
Börn sem kunna ekki enn að
lesa geta spilað með bláu
myndaspjöldunum eingöngu.

STYTTRI EÐA LENGRI LEIKUR
Hægt er að breyta fjölda spila sem
þarf til að sigra, allt eftir fjölda spilara
og þeim tíma sem þið hafið aflögu.

LIÐ
Spilararnir skiptast í tvö lið. Spilað
er á sama hátt, nema hvað hvert
lið spilar eins og einstaklingur.

