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1 polarspelplan
2 x 3 pingviner
25 st Händelsekort: (4 st Salt-Attack, 
4 st Vatten-Attack, 11 st Förflyttningskort, 
6 st Specialkort)
1 tärning
2 uppsättningar isbroar (5 isbroar i varje set) 
1 frysform
1 osmältbar bro
1 vattenpipett
1 saltkastarsked

Spelet innehåller

Den spelare/lag som först flyttar sina pingviner 
tvärs över isen till målet har vunnit. Det andra 
lagets start är ert mål. Men skynda dig innan 
isbroarna smälter, och se upp för att ramla 
i vattnet!

Varje gång det är din tur ska du:

1. Slå tärningen, och eventuellt flytta en pingvin.

2. Plocka ett händelsekort.

3. Använda ett eller två kort (ditt val).

Spelet i korthet

Allra först behöver du lägga is-
broarna i sin frysform, fylla på 
vatten och lägga dem i frysen. 
När vattnet har frusit till is för-
bereder du såhär:

1. Placera spelplanen så alla kan nå den. Fyll på 
 med kranvatten, max 1 cm djupt (OBS! Låt inte 
 vattnet nå upp till isen i broarna) och ca 1 mat-
 sked salt i den avsedda ”saltgruvan”. 
2. Blanda korten och lägg dem med baksidan upp  
 där alla kan nå dem.
3. Välj pingviner och placera dem på deras res-
 pektive startplats.
4. Sist men inte minst lägg ut en uppsättning isbroar  
 på markerade platser (var försiktig när du tar ut   
 dem ur frysformen så du inte spräcker isen). 
 Lägg den andra uppsättningen broar i frysformen,  
 fyll på vatten och lägg in i frysen.

Förberedelse
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Yngst börjar. 
Slå tärningen:

OM du får siffra 1, 2 eller 3: Flytta EN pingvin så 
många steg som tärningen visar. 

OM du får           dra ett HÄNDELSEKORT och följ 
instruktionerna.

OM du får           utför en vanlig SALT-ATTACK på 
en valfri bro (mer information om hur detta går till 
längre fram i reglerna).

Förtydliganden förflyttning:
 Knuffa andra pingviner: Du MÅSTE flytta EN
 pingvin det antal steg tärningen visar. Du kan   
 flytta i vilken riktning som helst, men får inte 
 byta riktning under en förflyttning. Din pingvin   
 får hoppa över andra pingviner (men även   
 en ruta du hoppar över räknas som ett steg).   
 OM din pingvin landar på en ruta där det 
 redan står en annan pingvin så knuffar din   
 pingvin bort den andra i den riktningen du 
 flyttade. OBS! Du kan knuffa flera pingviner på   
 en gång.
 Knuffa andra pingviner i vattnet: Du får knuffa
 pingviner i vattnet OM de inte kan knuffas   
 någon annanstans.
 På en isbro gäller att du ALLTID MÅSTE 
 stanna så fort du kommer upp på den, även   
 om tärningen visar fler steg! Se bild. Om du 
 däremot börjar din runda/din förflyttning på 
 en isbro så flyttar du som vanligt (det antal 
 steg tärningen visar).
 GÅ I MÅL. Du behöver inte slå jämnt för att 
 gå i mål.

Börja spela

När du flyttat din pingvin, plockat upp ett kort eller 
saltat en bro, börjar kortfasen med att du tar ett 
händelsekort ur korthögen.  

Du måste alltid spela minst ett kort i kortfasen. 
Du kan ha kort kvar sedan tidigare omgångar.
Har du flera kort på handen får du spela max 
2 kort/gång.

Använda kort läggs åt sidan. Skulle högen med 
händelsekort ta slut under spelrundan, plocka upp 
korten som lagts åt sidan, blanda och använd igen.
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Hur olika kort används

SALT-ATTACK / VATTEN-ATTACK. Drar du ett av dessa 
kort måste du spela dem direkt, dvs utföra en salt- 
eller vattenattack mot en isbro. När du utför en Salt/
Vattenattack får du inte röra vare sig bron eller någon 
pingvin med pipetten/skeden. Men det är OK om saltet 
eller vattnet gör att en pingvin ramlar i vattnet.

VATTEN-ATTACK – fyll vattenpipetten och spruta en 
gång på en bro (håll pipetten vertikalt över bron. Du 
får spruta på eventuella pingviner på bron).

SALT-ATTACK – fyll saltkastarskeden och häll på en bro 
(du får salta vilken bro du vill, vare sig det står pingvin-
er där eller ej).

ALLA ANDRA KORT kan du välja om du vill använda 
dem direkt eller spara dem till senare.

FÖRFLYTTNINGSKORT får du använda när du vill. 
Det finns kort som innebär att du får flytta fram ytter-
ligare 1, 2 eller 3 steg. Och det finns kort där du måste 
flytta tillbaka 1 eller 2 steg.

SPECIALKORT

BYT PLATS. Med detta kort får du byta plats på en av 
dina och en av motspelarens pingviner.

SPECIAL-SALT-ATTACK. Med detta kort får du välja och 
placera en av motspelarens pingviner på en isbro och 
salta den bron (enligt instruktionerna för SALT-ATTACK).

SPECIAL-VATTEN-ATTACK. Med detta kort får du välja 
och placera en av motspelarens pingviner på en isbro 
och spruta vatten på den bron (enligt instruktionerna 
för VATTEN-ATTACK).

FRYS FAST. Med detta kort väljer du en av motspelar-
ens pingviner som måste stå över en runda.

OSMÄLTBAR BRO. Med detta kort kan du välja och 
ersätta en isbro med den osmältbara bron i plast 
(praktiskt om en isbro du behöver korsa börjar bli 
i dåligt skick).
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En pingvin som ramlar, eller knuffas, i vattnet simmar 
tillbaka till sin startplats och börjar om därifrån.

Pingvin som ramlat i vattnet

Den spelare/lag som först fått ALLA sina pingviner 
i mål vinner!

Vem vinner?


