Byggðu
Krefjandi leikur sem reynir til fullnustu á ímyndunaraflið, sköpunargleðina og hæfileika
þína til að byggja og giska.

Nokkrir hlutir
kubbaðir í hita
leiksins.

LEGO® teningurinn

LEGO bakkinn

Spil

Markmið leiksins
Þú þarft að giska á hvað hinir eru að byggja og byggja nógu vel til þess að einhver nái að giska á hvað þú ert
að gera. Þú færð bæði stig fyrir að byggja og giska vel. Sá sem er með mest af stigum í lok umferðarinnar
vinnur.

Að setja upp spilið
Flokkaðu kubbana í hólfin í Lego bakkanum eins og sýnt er að ofan. Stokkaðu spilin og leggðu þau á grúfu á
, Miðlungs
og Erfitt
.
borðið í þrjá bunka: Auðvelt
Settu saman LEGO® teninginn með lituðu flísunum sem sýndar eru hér fyrir neðan:

Náttúra

Mannvirki

Hlutir

Farartæki

Veldu

Tvöfalt

Með spilinu fylgir tól sem þú
getur notað til að taka flísarnar
af LEGO® teningnum.

Veldu:

ÁÐUR en þú dregur spil áttu að segja hvaða flokk þú ætlar að byggja úr.

Tvöfalt:

Leikmaðurinn þér á vinstri hönd velur flokk. Ef að einhverjum tekst á að giska rétt þessa umferð fá
bæði sá sem giskaði og sá sem byggði 2 stig.

Mundu að taka myndir af þeim sköpunarverkum sem þú ert stoltur af áður en þú tekur þau í sundur.

Spilaðu

Breyttu

Að spila leikinn

ÞINN LEIKUR – ÞÍNAR REGLUR

Áður en þið byrjið skuluð þið velja þá leið til að spila sem hentar hópnum best.
Yngsti leikmaður byrjar. Síðan skiptist þið á gera réttsælis.

LEGO® teningurinn færir þér frelsi til að breyta leiknum og gera hann að þínum. Þú getur breytt spilasvæðinu,
hlutunum og jafnvel reglunum. Hver breytining geriri spilið meir og meir að ÞÍNUM leik.

Leið 1: Einn byggir – allt að 7 giska.

Lykillinn að því að breyta leik er að breyta bara einum hlut í einu. Þannig getur þú séð hvaða breytingar gera
leikinn skemmtilegri. Ef þér líst vel á það, haltu því þannig og prófaðu að breyta fleiru.

Sá sem á að gera kastar LEGO® teningunum, tekur spil án þess að hinir sjái á það og byggir þá mynd sem er í
flokknum sem kom upp á teningnum.
Hinir leikmennirnir reyna að giska á hvað verið er að setja saman. Þegar einhver nær að giska á rétt fær hann og
sá sem kubbaði eitt stig. Ef að enginn nær að giska rétt innan skynsamlegra tímamarka þá fær enginn stig og
næsti á að gera. Eftir að allir eru búnir að byggja einu sinni vinnur sá sem hefur flest stig EÐA að þið getið spilað
þannig að sá sem er fyrstur að fá fimm stig vinnur.
Veljið hversu oft má giska:
1) Hver má aðeins giska einu sinni hverja umferð. 2) Það ótakmarkað hversu oft má giska.

Leið 2: Einn giskar – allt að fjórir byggja
Sá sem á að gera kastar LEGO® teningnum en hinir leikmennirnir draga spil og byggja úr þeim flokki sem kom
upp á teningnum. Innan skynsamlegra tímamarka reynir sá sem er að gera að giska á hvað hinir eru að byggja.
Ef að hann giskar á rétt hjá einhverjum fá báðir leikmenn stig. Ef hann giskar rangt fær hvorugur þeirra stig.
Þegar sá sem er að gera er búinn að prófa að giska hjá öllum sem byggðu er hans umferð búin og næsti á að
gera. Þegar allir eru búnir að gera einu sinni þá vinnur sá sem hefur flest stig EÐA að þið getið spilað þannig að
sá sem er fyrstur að fá fimm stig vinnur.
Veljið hversu oft má giska:
1) Hver má aðeins giska einu sinni hverja umferð. 2) Það ótakmarkað hversu oft má giska.

Leið 3: Liðaleikur – 2 til 4 lið með tveimur eða fleiri leikmönnum
Einhver leikmaður kastar LEGO® teningnum til að velja flokk. Einn leikmaður úr hverju liði dregur spil án þess að
neinn sjái hvað er á því og byggir úr þeim flokki sem kom upp á teningnum.
Hinir leikmenn liðsins reyna að giska á hvað verið er að byggja. Það lið sem er fyrst að giska rétt vinnur
umferðina og fær eitt stig. Leikmenn hvers lið ættu að skiptast á að byggja. Það lið sem er fyrst að fá 5 stig
vinnur EÐA spilið þangað til að allir eru búnir að fá að kasta teningnum einu sinni og þá vinnur það lið sem hefur
fengið flest stig.

Að breyta leiknum er alltaf skemmtilegra þegar það er gert saman. Þannig vita allir reglurnar og vita hverju er
verið að breyta. Vertu líka viss um að allirf viti af nýjum reglum ÁÐUR en þið byrjið að spila.
Nú þegar þú kannt að spila leikinn með okkar reglum skaltu prófa að breyta þessum reglum í spilinu og eftir það
getur þú gert þínar eigin reglur.

1) Notaðu ímyndunaraflið
Þegar þú færð spurningamerkið skalut nota ímyndunaraflið. Skrifaðu niður heitið á einhverju í
einu af þessum fjórum flokkum. Láttu hina vita úr hvaða flokki það er og byggðu það. Sá sem er
fyrstur að giska fær eitt stig og sá sem byggði fær eitt stig. Þegar þú ert búinn með umferðina
þína skaltu sýna hinum hvað þú skrifaðir.

2) Áskorun
(Settu svörtu flísina í staðin fyrir tvöföldunar flísina á teningnum.)
Þegar þú kastar teningnum og færð svart þá þarftu að kubba með einni af þessum áskorunum:
1) Kubbaðu bara með annari hendinni.
2) Kubbaðu með lokun augun (taktu fyrst saman alla kubbana sem þú þarft til að byggja)
3) Kubbaðu í bara einum lit.
4) Dragðu spjald úr erfiðari flokk en þú gerir venjulega. Ef þú kubbar alltaf úr Auðvelt þá skaltu
draga Miðlungs.

3) Lengri styttri eða erfiðari leikur.
Breyttu því hversu mörg stig þarf til að vinna leikinn. Prófaðu að láta Miðlungs spilin vera tvö stig og Erfiðu vera 3
stig. Þitt er valið.

Leið 4: Samspil – Eitt lið keppir við tímann
Stillið klukku og veljið tímann sem þið viljið keppa við (t.d. 5, 10 eða 15 mínútur). Markmiðið er að setja stigamet
í því hversu mörg spjöld hópurinn nær að giska rétt á. Einn leikmaður kastar LEGO® teningunum, tekur spil án
þess að hinir sjái á það og byggir þá mynd sem er í flokknum sem kom upp á teningnum. Allir hinir giska. Um
leið og einhver nær að giska á rétt tekur næsti spjald, kastar teningnum og byrjar að byggja. Sjáið hversu mörg
stig þið getið fengið á tímanum sem þið gáfuð ykkur. Prófið aftur til að sjá hvort þið getið slegið metið ykkar eða
skorið á vini ykkar.

Þegar þú færð stig
Þegar þú færð stig skaltu taka eitt spil úr stokknum og setja það í bunka hjá þér. Þú getur valið um Auðvelt,
Miðlungs og Erfitt eftir því hversu góður kubbari þú ert. Þau eru samt öll bara eitt stig.

Búðu til og deildu þínum reglum
Reyndu að búa til nýjar reglur. Ef þær virka, þá skaltu hala þínum reglum inn á games.LEGO.co.uk og sýna
heiminum hvað þú gerðir. Þú getur líka skoðað hvað aðrir hafa búið til og prófað leikinn með þeirra reglum.

Farðu á vefinn!
games.LEGO.co.uk er uppfullt af sniðugum hlutum. Það eru stutt myndskeið sem sýna þér hvernig á að spila
leikinn og öll hin LEGO spilin. Þú getur líka fundi fleiri leiðir til að Byggja, Spila og Breyta spilunum.
Þýðandi: Sigursteinn J. Gunnarsson.

Að vinna spilið
Ef að það er jafntefli eftir síðustu umferðina skuluð þið spila eina í viðbót til að sjá hver er sigurvegarinn.

