Det nappar med Mamma Mu och Kråkan
Regler 2-4 spelare från 4+
INNEHÅLL: Båt, 4 pussel à 6 bitar, 6 Kråkan-bitar, 3 Mamma Mu-bitar, spelregler.

Kom i gång!
Montera båten med Mamma Mu och Kråkan
längst bak i förpackningskanten. Det finns fyra
olika pusselmotiv. (Bitarna med Mamma Mu och
Kråkan hör inte till pusslen.) Lägg de fyra pusslen
efter bilderna här i spelreglerna. Titta på bilderna
och välj varsitt pussel. (Är ni bara två spelare
kan ni lägga undan ett pussel.) Behåll 1 valfri bit
av pusslet ni valde och lägg framför er på bordet.
Lägg resten av pusselbitarna + specialbitarna
med Mamma Mu och Kråkan med den blå sidan
uppåt i sjön. Blanda alla bitarna huller om buller.
Yngst får börja fiska!

Så här spelar ni!
Mamma Mu och Kråkan har tappat sina äventyrspussel i sjön. Nu ligger alla bitarna och guppar i
en enda röra. Första biten har du redan fått. Men
du behöver fem bitar till från samma pussel för
att vinna spelet. Nu gäller det att fiska upp rätt
pusselbitar ur sjön. Varje pussel har 6 bitar.
Spelarna fiskar i tur och ordning upp en pusselbit och lägger den framför sig. Passar inte biten
det egna pusslet får spelaren ändå spara biten.

Det finns två
specialpusselbitar i spelet:

Kråkan
När en spelare fiskar upp
en pusselbit med Kråkan, får
spelaren=Kråkan leta efter en
bit till sitt eget pussel hos medspelarna. Härma
en kråka och flaxa runt bordet. Hittar du en bit
som passar, får du ta den. Hittar Kråkan ingen bit
händer ingenting.Kråkan får bara ta en bit.
Kråkan-biten utgår sedan ur spel.

Mamma Mu
Lyckas en spelare fiska upp
pusselbiten med Mamma Mu,
ska spelaren råma som en ko
och ta två extra pusselbitar från
sjön. Passar bitarna inte till det
egna pusslet, ska spelaren ge den till
de medspelare som behöver dem. Mamma
Mu-biten utgår sedan ur spel. Får du upp
Kråkan-kortet eller ett nytt Mamma Mu-kort i
ditt drag, läggs korten bara tillbaka i sjön utan
åtgärd. Fiska upp nya kort som ersättning.

Vem vinner?
Vinner gör den spelare som först har lagt hela
sitt pussel. Tar pusselbitarna slut, får man kasta
tillbaka kvarvarande lösa pusselbitar i sjön. (Inte
Kråkan och Mamma Mu-bitarna). Blanda och
fortsätt fiska, tills en av er kan lägga klart sitt
pussel.
Ha en riktigt god fisketur önskar vi på ALGA!
www.algaspel.se
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