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RACING GAME

lapset

vuotta pelaajaa min.

5+ 2–4 20+

Lisää viihdyttäviä pelejä osoitteessa

SISÄLTÖ
10 kilparadan osaa, 4 autohahmoa + muovijalat,  
2 noppaa.

PELIN TAVOITE
Kaahaa autollasi ensimmäisenä kilparadan ympäri ja 
maaliviivan yli tässä hurjassa kisassa! 3, 2, 1… Aja!

PELIVALMISTELUT 
1. Ennen ensimmäistä peliä, kiinnitä muovijalat 

autohahmoihin.
2. Rakenna autorata yhdistelemällä radan osat 

toisiinsa.
3. Jokainen pelaaja valitsee autohahmon ja laittaa 

sen lähtöruutuun.
4. Anna nopat nuorimmalle pelaajalle, joka aloittaa 

pelin. 

OLETKO VALMIS KISAAN?

PELIN KULKU
Valkoista noppaa käytetään pelissä liikkumiseen. Sen 
osoittama luku kertoo sinulle, montako askelta voit 
liikkua radalla. Punainen noppa on yllätysnoppa, joka 
kertoo, mitä vuorollasi saattaa tapahtua!
Kun on sinun vuorosi, heitä molempia noppia. 
Aloita tarkistamalla punainen yllätysnoppa. Jos olet 
heittänyt

+1 TURBO -symbolin, saat lisätä liikenopan 
osoittamaan lukuun yhden askeleen.

OHITTAMINEN. Siirry samaan ruutuun edessäsi 
auton kanssa ennen kuin suoritat liikkeesi.  
Jos olet johdossa, mitään ei tapahdu.

TURVASSA. Jos päädyt tapahtumaruutuun, 
mitään ei tapahdu, koska voit pysähtyä lipulla 
merkittyyn ruutuun!

NASTA LAUTAAN! Jokainen auto, jonka ohitat 
tämän vuoron aikana, kaartaa ulos radalta 
välttääkseen sinut! Kun on muiden pelaajien 
vuoro, heidän on käytettävä liikkeestään yksi 
askel siirtymällä takaisin radalle ennen kuin 
he voivat taas liikkua normaalisti.

TAPAHTUMARUUDUT

Jos päädyt ruutuun, jossa on tapahtumalippu, sinun 
on siirryttävä yksi askel taaksepäin. (Jos heitit 
yllätysnopalla Turvassa-symbolin, voit sen sijaan 
pysähtyä lipulla merkittyyn ruutuun.)

SEURAAVAT VUOROT 
Anna nopat myötäpäivään seuraavalle pelaajalle, 
joka on nyt vuorossa.

PELIN PÄÄTTYMINEN
Pelaaja, joka siirtää ensimmäisenä autonsa 
maaliruutuun, voittaa!
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RACING GAME

barn

år spelare min.

5+ 2–4 20+

Fler roliga och underhållande spel hittar du på

INNEHÅLL
10 delar till racerbanan, 4 bilar med hållare och  
2 tärningar.

SPELIDÉ
Försök att köra först med din bil över mållinjen i 
detta vrålsnabba racerlopp! 3, 2, 1 … KÖR!

FÖRBEREDELSER 
1. Innan ni spelar första gången ska bilarna sättas 

fast på hållarna.
2. Sätt ihop delarna till racerbanan.
3. Alla spelare väljer varsin bil och ställer den på 

startfältet.
4. Den yngsta spelaren får tärningarna och börjar 

spelet.  

KLARA, FÄRDIGA, GÅ!

SÅ HÄR GÅR SPELET TILL
Den vita tärningen visar hur många steg du får 
gå fram på banan. Den röda tärningen visar olika 
händelser som händer på din tur. När det är din tur 
ska du kasta båda tärningarna. Titta först på den 
röda tärningen. Om den visar

+1 TURBO får du gå ett extra steg framåt när  
du flyttar dig enligt den vita tärningen.

OMKÖRNING Flytta till samma fält som bilen 
framför dig innan du flyttar enligt den vita 
tärningen. Om du leder händer ingenting.

SÄKER Om du landar på ett fält med en 
händelse händer ingenting och du stannar på 
det fältet.

FULL GAS Varje bil du passerar här måste 
svänga av banan för att undvika dig! Ägaren av 
den utknuffade bilen måste använda ett steg 
för att komma tillbaka på banan innan bilen får 
lov att fortsätta framåt igen. 

HÄNDELSEFÄLT

Om du landar på ett fält med en flagga måste du 
flytta ett steg tillbaka. (Om den röda tärningen visar 
SÄKER stannar du på fältet med flaggan i stället.) 

FÖLJANDE TURER 
Turen går vidare till nästa spelare till vänster som 
får tärningen.

SPELSLUT
Den som först kör i mål med sin bil är spelets 
vinnare!
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RACING GAME

barn

år spillere min.

5+ 2–4 20+

Flere flotte spill på 

INNHOLD
10 bilbanedeler, 4 pappbiler med plastføtter,  
2 terninger.

SPILLETS MÅLSETNING
Bli den første spilleren til å flytte bilen din over 
mållinjen i dette brølende kappløpet! 3, 2, 1… KJØR!

OPPSETT 
1. Før første spill, gjør klar bilene ved å sette bilene 

i plastføttene.
2. Gjør banen klar ved å sette sammen banedelene.
3. Hver spiller velger en bil og setter den på 

startfeltet.
4. Gi terningene til den yngste spilleren som 

begynner spillet. 

ER DU KLAR FOR KAPPLØPET?

HVORDAN SPILLE
Den hvite terningen er flytteterningen. Tallet angir 
hvor mange felt du kan flytte på banen. Den røde 
terningen er hendelsesterningen, og angir hva slags 
overraskende hendelse du møter i din tur!
Når det er din tur, kast begge terningene. Begynn 
med å sjekke den røde hendelsesterningen. Om den 
viser 

+1 TURBO Du kan da legge 1 til tallet på 
flytteterningen.

FORBIKJØRING Flytt til det samme feltet som 
bilen foran deg, før du utfører flyttet ditt. Om du 
er i tet, flytter du som terningen angir.

TRYGG Om du havner på et hendelsesfelt, 
skjer det ingen ting, ettersom du kan stoppe 
på felt med flagg!

KLAMPEN I BÅNN! Hver bil du deler felt med i 
løpet av denne turen, dyttes av banen! Når det 
er deres tur, må de bruke 1 steg for å komme 
tilbake på banen før de kan begynne å kjøre 
forover igjen. 

HENDELSESFELTER

Om du havner på et en felt med et 
hendelsesflagg, må du flytte ett felt bakover! (Om 
hendelsesterningen viser trygg-symbolet, kan du 
stoppe på feltet med flagget isteden.) 

PÅFØLGENDE RUNDER 
Gi terningene til den neste spilleren til venstre, som 
nå får sin tur.

SPELSLUT
Spilleren som flytter bilen sin til mållinjen først 
vinner.

NO

REGLER

Spilleren som flytter bilen sin til mållinjen først 
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RACING GAME

børn

år spillere min.

5+ 2–4 20+

Flere fantastiske spil på

INDHOLD
10 dele til racerbanen, 4 biler med holdere og  
2 terninger.

SPILLETS FORMÅL
Vær den første spiller som kører sin bil over 
målstregen i dette forrygende racerløb!  
3, 2, 1… KØR!

FORBEREDELSER 
1. Inden det første spil skal bilerne sættes fast på 

holderne.
2. Sæt delene til racerbanen sammen.
3. Hver spiller vælger en bilbrik og stiller den på 

startfeltet.
4. Giv terningerne til den yngste spiller som starter 

spillet. 

ER DU KLAR TIL AT FRÆSE AFSTED?

SPILLETS GANG
Den hvide terning viser, hvor mange trin du må rykke 
frem på banen. Den røde terning viser forskellige 
begivenheder, som finder sted under din tur. Når det 
er din tur; kast begge terninger. Tjek først den røde 
terning. Hvis den viser 

+1 TURBO må du rykke et ekstra felt frem, når 
du rykker i henhold til den hvide terning.

OVERHALING Ryk til samme felt som bilen 
foran dig, inden du rykker i henhold til den 
hvide terning. Hvis du fører, sker der ingenting.

SIKKER Hvis du lander på et felt med en 
begivenhed, sker der ingenting, og du stopper 
i dette felt.

FULD GAS Enhver bil, du deler felt med i 
denne situation, skubbes ud af banen. Ejeren 
af denne bil skal bruge 1 ekstra trin for at 
komme tilbage på banen, inden bilen må 
fortsætte fremad igen.

BEGIVENHEDSFELTER

Hvis du lander på et felt med et flag, skal du rykke 
et trin tilbage. (Hvis den røde terning viser SIKKER, 
stopper du på feltet med flaget i stedet.) 

FØLGENDE TURE 
Turen går videre til næste spiller til venstre, som får 
terningen.

SPILLETS AFSLUTNING
Den, der først kører i mål med sin bil, er spillets 
vinder.
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RACING GAME

krakkar

aldur leikmenn mínútur

5+ 2–4 20+

Fleiri skemmtilegir leikir á

INNIHALD
10 kappakstursbrautarstykki, 4 bílar með 
plaststöndum, 2 teningar.

MARKMIÐ LEIKSINS
Vertu fyrst(ur) til að koma bílnum þínum yfir 
endamarkið! Þrír, tveir, einn ... AF STAÐ!

UPPSETNING 
1. Festið bílana á plaststandana áður en byrjað er 

að spila.
2. Setjið kappakstursbrautina saman með því að 

tengja brautarstykkin.
3. Hver leikmaður velur sér bíl og kemur honum 

fyrir á rásmarkinu.
4. Yngsti leikmaðurinn byrjar að kasta 

ERTU KLÁR Í KEPPNINA?

HVERNIG Á AÐ SPILA
Hvíti teningurinn færir bílinn. Talan sem kemur upp 
á honum segir til um hvað má færa bílinn um marga 
reiti á brautinni. Rauði teningurinn segir til um hvaða 
óvænti viðburður bíður þín þegar þú átt leik!
Sá sem á leik kastar báðum teningunum samtímis. 
Athugaðu fyrst hvað kemur upp á rauða teningnum. 
Ef hann sýnir  

+1 TURBO skaltu bæta 1 við töluna sem kemur 
upp á hvíta teningnum.

FRAMÚRAKSTUR þarftu að fara á sama reit og 
bíllinn á undan þér áður en þú gerir.

ÖRYGGISSVÆÐI Ef þú lendir á viðburðareit 
gerist ekkert því þú mátt stöðva á fánareitnum!

ALLT Í BOTN! Þegar þú færir þig og lendir á 
reit með öðrum bíl/bílum ýtirðu hinum bílnum/
bílunum út af brautinni! Þegar þeir eiga leik 
verða þeir að nota eitt kast til að komast aftur 
inn á brautina áður en þeir geta fært sig aftur 
áfram.

VIÐBURÐASVÆÐI

Ef þú lendir á reit með viðburðafána þarftu að færa 
þig til baka um einn reit! (Ef rauði teningurinn sýnir 
öryggistáknið máttu stoppa á fánareitnum í staðinn!) 

KASTRÖÐ 
Látið teningana ganga á milli leikmanna réttsælis.

LOK LEIKSINS
Leikmaðurinn sem fyrstur kemur bílnum sínum á 
endareit vinnur leikinn.
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RACING GAME

kids

years players minutes

5+ 2–4 20+

More entertaining games at

CONTENTS
10 Racing Track Pieces, 4 Car Pieces with Plastic 
Stands, 2 dice

AIM OF THE GAME
Be the first player to move your car over the Finish 
line in this roaring race! 3, 2, 1… GO!

SET-UP 
1. Before the first game, create the car pawns by 

attaching the car tiles to the plastic stands.
2. Create the racetrack by putting the track pieces 

together.
3. Each player chooses a car pawn and places it in 

the start space.
4. Give the dice to the youngest player who will start 

the game 

ARE YOU READY FOR THE RACE?

HOW TO PLAY
The white die is the movement die. The number it 
shows tells you how many steps you can move on the 
track. The red die is the surprise die, and tells you 
what surprising event happens on your turn!

When in turn, roll both dice. Start by checking the 
red surprise die. If it shows

+1 TURBO. You add 1 to the number of the 
movement die.

OVERTAKING. Move to the same space with 
the car ahead of you before performing 
your movement. If you’re in the lead nothing 
happens.

SAFE. If you end up in an event space, nothing 
happens, as you may stop in the space with the 
flag!

FULL THROTTLE! Each car you speed pass 
during this movement swerves off the track 
to avoid you! When it’s their turn, they have to 
use 1 step to get back on the track before they 
can start moving forward again.

EVENT SPACES

If you land in a space with an event flag, you have to 
move one step back! (but if the surprise die shows 
the safe symbol you may stop in the space with the 
flag instead!)

CONSECUTIVE TURNS 
Give the dice to the next player clockwise, who will 
now be in turn.

END OF THE GAME
The player who moves their car into the finish space 
first wins.
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RACING GAME

enfants

ans joueurs minutes

5+ 2–4 20+

Et bien d’autres jeux pour tous à découvrir sur 

CONTENU
10 pièces Piste de course, 4 pièces Voiture avec 
supports plastiques, 2 dés.

BUT DU JEU
Soyez le premier joueur à franchir la ligne d’arrivée 
avec votre voiture dans cette course folle !  
3, 2, 1... PARTEZ !

PRÉPARATION
1.  Avant la première partie, créez les pions de 

voiture en fixant les carreaux de voiture aux 
supports plastiques.

2. Créez la piste de course en assemblant les 
pièces de piste.

3. Chaque joueur choisit un pion de voiture et le 
place dans l’espace de départ.

4. Remettez le dé au joueur le plus jeune qui 
commencera le jeu 

ÊTES-VOUS PRÊT POUR LA COURSE ?

COMMENT JOUER
Le dé blanc sert pour le mouvement. Le 
chiffre qu’il affiche vous indique le nombre de 
mouvements que vous pouvez faire sur la piste. 
Le dé rouge est le dé surprise, et vous indique 
l’événement surprenant qui se produit à votre tour !
À tour de rôle, lancez les deux dés. Commencez 
par vérifier le dé surprise rouge. S’il affiche 

+1 TURBO vous ajoutez 1 au chiffre du dé de 
mouvement.

DÉPASSEMENT Placez-vous sur la même 
case que la voiture devant vous avant 
d’effectuer votre mouvement. Si vous êtes en 
tête, rien ne se passe.

SÛR Si vous terminez sur une case événement, 
rien ne se passe, car vous pouvez vous arrêter 
sur la case avec le drapeau !

PLEIN RÉGIME ! Chaque voiture avec laquelle 
vous partagez une case pendant ce movement 
est poussée hors piste! Quand c’est à leur 
tour, elles doivent utiliser 1 mouvement pour 
revenir sur la piste avant de recommencer à 
avancer.

CASES ÉVÉNEMENT

Si vous arrivez sur une case avec un drapeau 
évènement, vous devez reculer d’une case ! (Si le dé 
surprise affiche le symbole de sécurité, vous pouvez 
vous arrêter dans l’espace marqué du drapeau.)

TOURS CONSÉCUTIFS 
Remettez les dés au joueur suivant en allant dans le 
sens horaire; ce sera à présent à son tour de jouer.

FIN DU JEU
Le joueur qui arrive en premier sur la case arrivée, 
remporte la course.
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