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5+ för 2-6 spelare
Spelet i korthet

Här gäller det att ha tur med korten. Vinner gör den som först har både Visum,
Tanger och Afrikas Stjärna på hand. Det
gäller att fly snabbt när bovarna dyker
upp så inte dina viktiga kort blir stulna.
Förberedelser
Blanda korten noga och dela ut 5 kort till
varje spelare. Resterande kort läggs i mitten av bordet med baksidan upp.
Regler
Varje gång tar spelaren först upp ett kort
för att sedan lägga tillbaka ett valfritt kort
från handen i kasthögen. (Det finns vissa
undantag som du kan läsa om längre ner i
reglerna) Korten läggs tillbaka med bildsidan uppåt och bildar kasthögen. Spelarna
ska alltid ha fem kort på hand. Istället för
att vända upp ett nytt kort kan man ta det
översta kortet som ligger i kasthögen.
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Förklaring till korten

Afrikas Stjärna

Visa

Tanger

Små diamanter: Så fort man har två eller
flera kort av samma färg får spelaren byta
ut dem samtidigt. T.ex. lägger du två kort
av samma färg på diamant får du ta upp
två nya kort osv.
Bovkort med en bov: Spelaren
som lägger ner kortet drar ett
valfritt kort från varje spelare.
Korten läggs framför spelarna

på bordet med bildsidan uppåt.
Spelaren får nu välja ett av de utlagda korten. De kort som ligger kvar tar
spelarna upp på sin hand igen. Spelaren
som blev av med ett kort får ta ett nytt
kort från högen så spelaren åter har fem
kort på hand.
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Bovkort med flera bovar: Spelaren som lägger kortet ropar
”BOVARNA KOMMER”!
Nu
ska alla spelare resa sig upp
för att ”fly”. Sist upp ur stolen
åker fast och får lägga ner alla
sina kort öppet på bordet. Den
spelaren som la bovkortet får nu välja två
kort. Spelaren som blev av med två kort
får ta upp två nya kort så spelaren har åter
fem kort på handen. Spelaren som tog två
kort får slänga ett av sina kort.

4

Vinner

Gör den spelare som först har både visum,
Tanger och Afrikas Stjärna på hand.
Regler för 2 spelare
Samma regler gäller som ovan förutom
bovkorten. Sortera bort alla bovkort med
flera bovar på, dessa kort ska inte vara
med i spelet. Om en spelare lägger ett
bovkort får denne dra två valfria kort från
den andre spelaren. När allt är klart ska
vardera spelare åter ha 5 kort på hand.
Lycka till!

