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Et terningespil for modige rejsende i rummet mellem 6 og 99 år.

Forfatter: Benjamin Schwer
Illustrator: Mirco Brüchler
Spilletid: ca. 15 minutter

Universet er uendeligt stort… og midt i det befinder du dig i dit 
rumskib hvor du udforsker fjerne planeter og galakser. Send din rum-
sonde ud og rejs på eventyrlige ekspeditioner til ukendte planeter. Du 
skal være helt sikker på, at du har nok kraftfulde brændstofskrystaller, 
til at nå din destination. Den, som har samlet flest stjerner ved spillets 
afslutning vinder titlen som galaksens modigste rumudforsker!

 

Spillet indeholder
 40 kvadratiske planetkort
 4 rumskibskort
 40 brændstofskrystaller
 1 træterning (=rumsonde)
 1 sæt spilleregler

Spillets forberedelser
Hver spiller vælger et rumskibskort og lægger kortet foran sig. Deref-
ter blandes stakken med planetkort. Læg ni af planetkortene midt på 
bordet med billedsiden opad i et gitter på 3x3 kort. Kortene skal ligge 
med en afstand svarende ca. til bredden på en terning. 
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Resten af kortene lægges i en bunke ved siden af med billedsiden 
nedad. Hver spiller tager fire brændstofskrystaller og lægger dem på 
sit rumskibskort. Resten af krystallerne lægges i en bunke, hvor alle 
kan nå dem. 

Spillets forløb
Spillets går i urets retning. Den yngste rumudforsker begynder. For 
at udforske en planet må du sende din rumsonde (terningen) til en 
af planeterne. Kast terningen i retning af planetkortene på bordet. 
Målet er at få terningen til at lande på et planetkort med flest muligt 
opdagelsesstjerner i det øverste venstre hjørne. 

Vigtigt:  Den hånd, du kaster terningen med, må ikke befinde sig 
direkte over de 3x3 planetkort. Når terningen ligger stille 
og berører et planetkort, har din rumsonde nået denne 
planet. 

Du har nu et valg… Vil du udforske planeten eller ej!

… Du kan vælge at betale det antal af brændstofskrystaller, som er 
angivet på terningen og beholde planetkortet. Nogle planetkort har 
specielle effekter (se afsnittet om planetkort og specialeffekter), som 
kan forekomme øjeblikkeligt eller senere i spillet. Erstat det planetkort 
du tog med et nyt fra bunken. 
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… Du kan undlade at udforske planeten fordi du ikke har nok brænd-
stofskrystaller til at flyve til planeten. I stedet må du tage et antal af 
brændstofskrystaller svarende til tallet på terningen. 
Hvis terningen ikke lander på et planetkort, må du tage en krystal fra 
bunken og give turen videre til næste spiller. 

Advarsel: hvis der ikke er flere krystaller tilbage i bunken, kan du 
desværre ikke få en krystal og du må give turen videre til næste 
spiller. 

Planetkort og specialeffekter: 
På hvert planetkort er der et vist antal opdagelsesstjerner i hjørnet 
(med undtagelse af det sorte hul). Kort med flere opdagelsesstjerner 
er mere værdifulde, og gør dermed det pågældende planetkort mere 
attraktivt. Nogle planetkort har også specialeffekter. Du kan eks-
empelvis ændre antallet af brændstofskrystaller der er brug for i en 
runde. Disse planetkort bliver liggende foran spilleren med billedsiden 
opad, indtil specialeffekten er blevet ’spillet’. Derefter vendes kortet 
og effekten forsvinder. 

Hvis en spiller lægger dette kort med billedsiden 
nedad foran sig modtager spilleren øjeblikkeligt to 
brændstofskrystaller (værdi: 1 opdagelsesstjerne). 

Hvis en spiller lægger dette kort med billedsiden 
nedad foran sig modtager spilleren øjeblikkeligt én 
brændstofskrystal (værdi: 2 opdagelsesstjerner).

Læg dette kort med billedsiden opad foran dig. Du 
må nu slå med terningen igen. Vend derefter kortet 
om (værdi: 2 opdagelsesstjerner).
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Dette kort øger brændstofsforbruget: behold kortet 
foran dig. I én runde skal alle andre spillere betale 
en brændstofskrystal mere end der står på terningen 
tilbage til bunken. Når det igen er din tur er runden 
slut, og kortet vendes med billedsiden nedad (værdi: 
2 opdagelsesstjerner). 

Denne planet er en oase i universet og dens eksotiske 
beboere og planter gør det en spændende destinati-
on for opdagelser. Planeten er særligt værdifuld, men 
har ikke nogen speciel effekt (værdi: 3 opdagelsesst-
jerner).

Denne legendariske planet er meget langt væk. For 
at nå til denne planet, skal du bruge én brændstofs-
krystal mere end terningen viser (værdi: 4 opdagel-
sesstjerner). 

Sort hul: Det er meget uheldigt for en spiller at rulle 
terningen hen på et sort hul: spillerens tur ender med 
det samme, og de modtager hverken et planetkort 
eller brændstofskrystaller. Kortet med det sorte hul 
fjernes derefter fra spillet og erstattes med et nyt 
planetkort.

Spillets afslutning
Spillet slutter når en af de rumopdagelsesrejsende har samlet fem 
planetkort. Derefter må hver af de andre spillere kaste terningen en 
sidste gang. Derefter tæller alle deres opdagelsesstjerner og pla-
netkort. Den spiller der har flest brændstofskrystaller modtager en 
belønning: to brændstofskrystaller tæller som en opdagelsesstjerne. 
Den spiller, som har flest opdagelsesstjerner er den modigste og 
klogeste rumudforsker i hele galaksen. 
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Liebe Kinder, liebe Eltern,
unter www.haba.de/Ersatzteile können Sie ganz einfach nachfragen,  
ob ein verlorengegangenes Teil des Spielmaterials noch lieferbar ist.
 

Dear Children and Parents,
At www.haba.de/Ersatzteile it‘s easy to ask whether a missing part  
of a toy or game can still be delivered.

Chers enfants, chers parents,
Vous pouvez demander tout simplement si la pièce de jeu que vous avez perdue  
est encore disponible sur www.haba.fr dans la partie Pièces détachées.

Geachte ouders, lieve kinderen
via www.haba.de/Ersatzteile kunt u heel eenvoudig navragen of kwijtgeraakte  
delen van het spelmateriaal nog kunnen worden nabesteld.

Queridos niños, queridos padres:
en www.haba.de/Ersatzteile pueden ver si todavía disponemos de una pieza de 
juego que hayan perdido.

Cari bambini e cari genitori,
sul sito www.haba.de/Ersatzteile (ricambi) potete informarvi se un pezzo  
mancante del gioco è ancora disponibile.

Queridas crianças, queridos pais,
Se perdeu a peça de um jogo, consultar a página  
www.haba.de/Ersatzteile para ver se há peças de reposição.

Kære børn, kære forældre,
på hjemmesiden www.haba.de/Ersatzteile kan du helt enkelt  
spørge om en tabt del/brik af spillematerialet stadigvæk kan  leveres.

Kära barn, kära föräldrar,
se hemsidan www.haba.de/Ersatzteile , när du vill fråga  
om det finns en reservdel till den leksak som kommit  
bort. Fråga helt enkelt om vi kan leverera den.

Kedves Gyerekek, kedves Szülők!
A www.haba.de/Ersatzteile internetes címen egyszerű  
módon megérdeklődhetik, hogy a játék elveszett  
darabja még megrendelhető-e.
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Baby &  
småbørn

Gaver

Børneværelse

Kuglebane
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Opfinder for børn

Børn forstår verden gennem leg.
HABA hjælper dem på vej med  
leg og egetøj, som vækker deres 
nysgerrighed, med fantasifulde 
møbler, tilbehør, smykker, gaver 
og meget andet. For små opdagere 
behøver store idéer.


