Ni har gått vilse i skogen och blivit fångade i de farliga trollens bergrum. Nu måste
ni ta er ut – samla plank, sten och silver för att bygga en väg och undvika trollen!

Spelet innehåller:

Spelet i korthet

Regler
Spelplan
1 tärning
6 spelpjäser (barn)
2 trollpjäser
8 plastfötter
50 spelkort: 5 Allkort, 10 Silverkort,
5 Träkort, 24 Stenkort, 6 Trollkort
36 polletter: 22 stenar, 8 träplankor,
6 silverplattor

Dela in er i två lag och ta er ut ur bergrummet bort från de elaka trollen!

Läsa regler
Trolljakten är ett roligt och spännande
strategispel för alla. Reglerna kan verka
långa - men det mesta är faktiskt förtydliganden.
Vi föreslår att ni börjar spela redan efter
att ni läst avsnittet ”Spelet kan börja”.
Dyker det upp frågor under spelets gång
kan ni enkelt tjuvkika i förklaringarna.
Mycket nöje!

Täck över hålen i er bana med stenplattor, och laga
silverbron med silverplattor – sedan kan ni ta er ut
genom porten!
Ni kan också använda hängbroar för att byta bana,
om ni lagar dem med träplankor.
Hela tiden ska ni undvika att bli tagna av trollen.
Stenplattor, silverplattor och träplankor får ni
genom att samla kort och byta in dem mot
sten-, silver- och träplanks-polletter som läggs
ut på spelplanen.

Vem vinner?
Det lag som först lyckas flytta en spelpjäs över
silverbryggan och ut genom porten har vunnit!

Innan ni börjar

Spelet kan börja

1. Dela in er i två lag, ett rött och ett blått, välj era 		
spelpjäser och sätt dem i varsin plastfot (det finns
tre pojkar och tre flickor i varje färg).
2. Placera era 3 spelpjäser i startburen, oavsett hur
många ni är i laget.
3. Sätt de två trollpjäserna i varsin plastfot och
placera dem på trollrutorna.
4. Dela ut ett träkort, ett silverkort och ett stenkort
till varje lag.
5. Blanda resterande kort och lägg dem i en hög 		
med baksidan uppåt bredvid spelplanen
(korthögen kallas banken).
6. Lägg alla polletter bredvid spelplanen.
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Laget med den yngsta spelaren börjar med att
dra ett kort från korthögen.
Nu börjar kapplöpningen för att ta er ut. I
kortmomentet tar ni först ett kort från banken, 		
och sedan bestämmer ni om ni vill använda 		
något/några av korten ni har på hand. Ni måste
ha två stenkort för att kunna laga de första två 		
hålen i er stenväg (ni får inte laga ett hål i taget).
Har ni inte två stenkort kanske ni har ett trollkort
ni vill spela? Eller har ni två träkort och vill
använda hängbron som genväg? När ni avslutat 		
kortmomentet, d.v.s. spelat alla kort ni vill, eller 		
inga kort alls, så går ni vidare till nästa punkt. Mer
om hur kortmomentet fungerar hittar du under 		
Förtydligande kortmoment.
Slå tärningen och välj vilken av era 3 spelpjäser
ni ska flytta.
Gå det antal steg som tärningen visar. Kommer 		
spelpjäsen till ett hål i er bana eller till ett troll,
innan ni flyttat alla steg som tärningen visar så 		
stannar ni på rutan innan hålet/trollet.
Er runda är slut och nästa lag börjar med sitt kortmoment.
Första laget som lyckas flytta en spelpjäs över 		
silverbryggan och ut genom porten har vunnit!

Förtydligande: Bana
Er bana (vägen ut) är full av hål, därför måste lagen
placera ut rätt antal stenpolletter i rad, två eller
tre, för att kunna gå över hålen. Ni får inte lägga ut
en sten- eller träpollett åt gången – ni måste täcka
båda/alla tre hålen på en gång.
Det finns två spelbanor (vägar), en för varje lag.
Lagen startar på varsin bana. Det är tillåtet att gå
över till andra lagets bana om ni kan laga en hängbro. Det finns 2 hängbroar över till den andra spelbanan, och 1 hängbro som är en genväg på vardera
banan - spela två träkort för att få träplankspolletter
och ta dig över.
OBS! Varje bana har sin egen
silverbro. Varje spelpjäs måste
använda den silverbro som
hör till banan pjäsen går på.
Om du använt en hängbro
kanske du har spelpjäser på
båda banorna. De olika spelpjäserna måste använda den silverbro
som tillhör respektive bana.

Förtydligande: Vad gör trollen?
Du kan flytta trollen genom att spela ett Trollkort.
Se Förtydligande kort.

när det är din tur. (Du stannar där
tills det är din tur igen). Du kan
också stanna på, eller gå förbi,
en ruta med ett Troll genom att
spela ett silverkort.

Förtydligande: Kortmoment
Varje gång det är er tur har ni först ett kortmoment
som ni spelar klart innan ni slår tärningen – ta ett kort
ur högen, och spela ut kort om ni vill.
I kortmomentet får ni spela ut så många kort ni vill,
t.ex. byta mot stenpolletter och träplankspolletter,
byta kort och spela ut ett eller två trollkort för att flytta
trollpjäser på spelplanen.
Byta kort: Spara ihop tre kort av en sort, så får du
byta mot ett annat kort från banken, vilket som helst!
Alla spelade (använda) kort lägger ni i en egen hög vid
sidan av spelplanen. Om korten i banken tar slut, samla
ihop de använda korten, blanda och vänd upp och ner.
Visa inte era kort för motståndarlaget – det är till er
fördel att de inte vet vilka kort ni har.
När kortmomentet är klart slår ni tärningen och flyttar
en av era pjäser.

Trollen försöker fånga dig, och om de lyckas kastar
de din fångade spelpjäs i sin gryta.
När en spelpjäs är i grytan kan den inte flyttas. Men
du kan ta dig ut ur grytan och tillbaka till startburen
genom att slå en sexa med tärningen när som helst

Silverpollett

Träplankspollett

Stenpollett

Förtydligande: Kort
Stenkort. Används för att laga hål i bergsvägen på
er bana. De byts mot stenpolletter när de ska läggas
ut på spelplanen. När hålen är lagade får ni gå över
stenarna med spelpjäserna. Du måste spela två
stenkort samtidigt för att laga båda hålen på en
gång. I slutet finns det tre hål och då måste du
spela tre stenkort på en gång.
Träkort. Används för att laga hål i hängbroar. De
byts mot träplankspolletter när de ska läggas ut på
banan.
Silverkort. Med silverkort kan du skydda dig mot
trollen och reparera silverbron vid porten. Spela ett
silverkort för att få passera eller stanna på en ruta
med ett troll, eller köpa dig fri om en annan spelare
placerar ett troll på den ruta där du står.
Du måste ha 3 silverkort att byta mot silverplattor
för att lägga dem på bron vid utgången, därefter
kan du gå i mål.
Silverkort som ska användas för att laga silverbron
byts mot silverplattor.
Silverkort som du använt för att skydda dig mot troll
lägger du undan direkt.

All-kort. Kan användas som vilket kort som helst.
Spelade kort läggs i en hög vid sidan av spelplanen.

Trollkort

All-kort

Förtydligande: Övrigt
Från och med att en pollett lagts ner på spelplanen
ligger den kvar. Alla spelare får gå över alla utlagda
polletter.
Det är tillåtet att flytta Trollen även till silverbron i
slutet av banan även om det ligger en silverpollett
där – den silverpolletten täcker bara hålet i bron och
skyddar inte mot troll – det krävs ett nytt silverkort
för att skydda mot trollet.
Du får ställa dig på rutor där det redan står andra
spelpjäser.
Spelare får aldrig flytta bakåt.

Trollkort. Spelar ni ett trollkort får ni flytta vilket troll
som helst var som helst. Ställer du det på en ruta där
en eller flera av dina motspelares spelpjäser står åker
en av spelarna i grytan - om dina motspelare inte
köper spelaren fri med ett silverkort!
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