
DK
8-99 år

2 spillere

Indhold: En spilleplade - 10 brune aber, 10 beige aber - 2 terninger.

Målet med spillet: Få alle aberne ud af junglen.

Forberedelse af spillet:
Spillerne vælger farve på deres aber og placerer dem på spillepladen på denne måde:

Tukanerne angiver de 2 spilleres ”udgangsfelter”.

Spilleregler:
Abernes fremrykning på spillepladen:
Aberne rykkes frem i den retning, som pilene viser. Det betyder, at spillernes aber krydser hinanden på spillepladen.
Spillerne kaster terningerne på skift og flytter én eller flere aber et antal felter (træstammer), som svarer til det viste antal 
øjne på de to terninger.
Hvis terningerne f.eks. viser 2 og 4 øjne, kan spilleren:
- Flytte en 1. abe 2 felter frem og en 2. abe 4 felter frem.
- Flytte en 1. abe 4 felter frem og en 2. abe 2 felter frem.
- Flytte den samme abe 2 og 4 felter frem.
- Flytte den samme abe 4 og 2 felter frem.

NB: Hvis spilleren kun flytter én abe, kan han/hun ikke flytte denne abe de 6 felter på én gang. Han/hun skal nødvendigvis flytte 
aben i 2 trin: 4 felter og derefter 2 felter eller 2 felter og derefter 4 felter.

Terningernes sider:
- 1, 2 ,3 eller  4: Fremrykning med 1, 2, 3 eller 4 felter
- Blomst: Spilleren kan vælge en værdi mellem 1, 2, 3 eller 4, men han/hun kan ikke vælge en værdi, der giver et dobbelt slag
- Kors: Ingen fremrykning

Hvis spilleren slår den samme værdi på begge terninger (f.eks.: 3 og 3), flytter han/hun den dobbelte værdi frem og - i vort 
tilfælde - kan han/hun flytte sine aber 4 gange 3 felter frem.
Når en abe bliver rykket frem, kan den kun lande:
- på et tomt felt
- på et felt, der er optaget af én eller flere aber i sin egen farve.
- på et felt, der er optaget af en enkelt abe i den anden farve. I så fald bliver modstanderens abe taget ud af spillet og lagt ved 
siden af spillepladen.
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NB: Hvis spilleren har mulighed for at flytte med de to terninger, skal han/hun gøre det. Hvis han/hun ikke kan flytte med nogen 
af terningerne, bliver han/hun sprunget over. Hvis det kun er muligt at flytte med én af terningerne, skal den højeste terning have 
prioritet.

Sådan genindsættes en abe, der er taget ud af spillepladen:
Hvis en spiller har én eller flere aber udenfor spillepladen, er han/hun nødt til at sætte dem ind på spillepladen igen, før 
det er muligt at rykke de andre aber frem.
Når spilleren kaster terningerne skal han/hun derfor forsøge at sætte sine aber ind i begyndelsen af sin bane.
Hvis han/hun f.eks. slår ”1”, skal han/hun sætte aben på sin banes første felt, hvis han/hun slår ”2” på banens andet felt osv.
Men ligesom før må aben kun sættes ind på et felt:
- der er tomt
- der er optaget af én abe i den anden farve (og i så fald tager han/hun den anden abe ud af spillepladen)
- optaget af aber i sin egen farve
I visse tilfælde kan aben således ikke sættes ind på spillepladen igen og spilleren skal vente til næste gang, det er hans/
hendes tur for at forsøge at få en abe sat ind igen.
NB: Når alle aberne er sat ind på spillepladen, og der stadig skal flyttes en terning, kan spilleren flytte denne værdi med 
den abe, han/hun ønsker.

Udtagning af aber
Når en spiller har ført alle sine aber hen på sine ”udgangsfelter” (efter papegøjen i sin egen farve), kan han/hun begynde 
at tage dem ud af spillepladen.
En spiller tager en abe ud ved at bruge de øjne på terningerne, som svarer til antallet af felter, før aben kan tages ud. 
Eksempel: 3 og 2. Med 3 øjne kan spilleren tage en abe ud, der er placeret 3 felter før udgangen, og en anden abe ud, der 
er placeret 2 felter før udgangen.

Hvis der ingen abe er på dette felt, skal spilleren flytte en af aberne på et felt, der ligger længere væk.

Hvis der ingen abe er på de felter, der ligger længere væk, kan spilleren tage en abe ud af det felt, der ligger længst fra banens 
sidste felt.

Det er ikke obligatorisk at tage en abe ud, hvis det er muligt at foretage en anden flytning. Spilleren kan således også vælge 
at flytte en abe for at nærme den til felt 1 i stedet for at tage den ud.

Hvem vinder?
Den spiller, der først får alle sine aber taget ud fra spillepladen, vinder spillet.

DJ05205-RDJ.indd   17 17/05/13   09:59


