
 
Batamo

     Fra 8 år

Fra 2 til 4 spillere  

Indhold: 38 bogstavkort, 16 temakort.

Spillets formål:  At vinde alle kortene.

Spilleregler: Bland kortene og fordel dem mellem spillerne.
     Hver spiller holder sin kortbunke i hænderne med billedsiden 
nedad. Alle spillere spiller samtidigt. Vend det første kort i bunken 
og læg det med billedsiden opad midt på bordet. 

Handlingen, som nu skal udføres, afhænger af de vendte kort:

- Ved 2 spillere:
• Hvis der er 2 bogstavkort: Spilleren, der først finder et ord, som 
indeholder de 2 bogstaver, vinder de 2 kort.
• Hvis der er 1 bogstavkort og et temakort: Spilleren, der først 
finder et ord indenfor temaet, som også indeholder bogstavet 
vinder de 2 kort.

Dyr Byer Fornavne Farver
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• Hvis der er 2 temakort, så er der kamp!
Hver spiller lægger et kort med billedsiden nedad på det kort, som 
allerede ligger på bordet og derefter et kort med billedsiden opad. 

Herefter spiller man efter ovenstående regler.

- Ved 3 eller flere spillere: 
• Hvis der kun er bogstavkort: Den første spiller, der finder et ord, 
som indeholder mindst 2 bogstaver, vinder alle kortene.
• Hvis der er bogstavkort og et temakort: Den første spiller, der 
finder et ord indenfor temaet, som også indeholder et af bogstaverne, 
vinder alle kortene.
• Hvis der er mindst 2 temakort, så er der
kamp! Spillerne, som har lagt et temakort ned, lægger et nyt kort 
med billedsiden nedad på det kort, der allerede ligger på bordet og 
herefter et andet kort ovenpå med billedsiden opad.

Herefter spiller man efter ovenstående regler.
NB: Alle spillerne, også dem der ikke havde kortene, som udløste 
kampen, kan være med og vinde alle kortene.

Når en spiller har vundet kortene på bordet, fortsætter spillet ved, at 
alle spillere lægger et nyt kort på bordet fra deres bunke.

Spillet slutter, når en spiller ikke har flere kort. Vinderen er den, der 
har flest kort.
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