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Ett livligt äggspel för 2 – 4 spelare från 5 – 99 år.
Spelidé:
Illustration:

Roberto Fraga
Martina Leykamm

Spelets innehåll:
1 träägg, 9 hoppägg av gummi, 1 röd händelsetärning,
1 vart-ska-ägget-tärning, 1 spelregler

Spelets mål:
Vem klarar att norpa åt sig flest ägg och därmed få många poäng?
Det är inte så lätt, för äggen hoppar omkring och byter ägare hela
tiden ... och så fort någon tappar ett av sina ägg är spelet slut.

Förberedelse:
Lägg fram de båda tärningarna. Ställ kartongen med de 10 äggen på
bordet. Bordets mitt bör vara tomt, där kommer nämligen äggen snart
att hoppa omkring.
Observera, ömtåligt! Hoppäggen kan visserligen inte gå sönder. Men ta
bort alla ömtåliga föremål från bordet före spelets början.

Men vad gör träägget i spelet?
Ett värdefullt träägg har smugit sig in
bland hoppäggen! Vid spelets slut ger
det två poäng, hoppäggen bara en
poäng var: Därför är träägget särskilt
omtyckt bland äggtjuvarna.
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Spelets gång:
Den som kan hoppa högst får börja och kasta den röda
händelsetärningen
Vilken symbol visar den röda händelsetärningen??
Äggläggandet
Du har stor hönstur. Ropa: ”Ka, ka, ka, ka!”, och ta ett
ägg ur kartongen.
Ägghoppandet
Ta ett gummiägg ur äggkartongen. Håll det ca 1/2 meter
över bordets mitt och släpp det. Alla andra spelare
måste nu försöka fånga ägget. Den som fångar det först
får behålla det.
Obs: Träägget får inte användas här!
Snappandet
Alla spelare försöker snappa åt sig den röda tärningen
så snabbt som möjligt.
Den som klarar det, får ta ett ägg ur kartongen.

Se upp, äggstöld!
Om du någon gång inte kan ta ett ägg ur kartongen längre,
så svarar den stora äggstölden för att denna och alla andra
händelser ändå kan genomföras.
Säg vilken medspelare du vill ha ett ägg av, och ta det.
Han måste ge det till dig utan att knota. Om den utvalda
medspelaren har flera ägg, får du bestämma vilket han
ska ge dig.
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Äggdansen
Nu går det hett till! Alla måste ställa sig upp och
springa runt bordet så fort som möjligt. Den spelare som
sitter först på sin plats igen, får ta ett ägg ur kartongen.
Det stora skrikandet
Det är dags att väcka grannarna! Den som först ropar
”kuckeliku!” får ta ett ägg ur kartongen. Om flera
spelare är lika snabba, får ingen något ägg.
Det stora tigandet
Titta noga, den här symbolen är väldigt lik ”det stora
skrikandet”. Men när den här symbolen kommer upp,
får man inte säga ett knyst. Den som ropar ”kuckeliku!”
nu, måste lägga tillbaka ett av sina ägg i kartongen.
Naturligtvis bara om han har några.

Var ska man lägga det erövrade ägget?
De samlade äggen får man inte bara lägga på bordet. Varje gång man
har fått ett ägg, kastar man vart-ska-ägget-tärningen.
Symbolen som kommer upp visar, var man ska klämma fast ägget:
... under hakan

... i en av de båda
armhålorna,

... mellan knäna

... i ett av de båda
armvecken
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... eller mellan skuldra och kind.

Den som får den här symbolen får välja på vilket av
de nämnda ställena han vill klämma fast sitt ägg.

Obs:
• Finns det redan ett ägg på stället som tärningen visar? Då får
spelaren själv bestämma om han vill klämma fast det andra ägget
här eller på ett av de andra ställena.
• Man får inte klämma fast ett ägg under kläderna eller använda
andra hjälpmedel.

Spelets slut:
Spelet är omedelbart slut om en av spelarna tappar ett eller flera av
sina fastklämda ägg.
Alla andra spelare får en poäng för vart och ett av sina ägg.
Träägget ger två poäng.
Den som får flest poäng vinner äggkampen.
Vilt kastande!
I spelet måste ni kasta tärning mycket och reagera snabbt.
Ändå måste ni vara försiktiga! För den som tappar tärningen från
bordet eller stöter ner den, måste plocka upp den, utan hjälp.Testa
själv. Det är verkligen inte lätt att böja sig ner efter den tappade
tärningen om man har ett ägg mellan knäna eller under hakan ...
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Var god spara all information.
Bitte alle Informationen aufbewahren!
Please keep all the information!
Veuillez conserver toutes les notices!
A.u.b. alle gegevens bewaren!
¡Por favor, conserve todo el material informativo!
Si prega di conservare tutto il materiale informativo!

