Byggðu
Það er keppni í vélmenna verksmiðjunni.
Sá sem er fyrstur til að bygga vélmenni með
öllum pörtum í sama lit vinnur bikarinn og
verður titlaður Vélmenna Meistarinn.

Upphafs
partur

Trophy
LEGO® teningurinn

Upphafs
partur

Upphafs
partur
Ruslahaugur
(hrúga af vélmenna bútum)

Markmið leiksins
Vertu fyrstur til að búa til vélmenni með öllum pörtum í sama lit til að vinna bikarinn.

Að setja upp spilið
Byggðu leikinn með LEGO® leiðbeiningunum sem fylgdu með spilinu áður en þú byrjar að spila. Það að
setja saman leikinn kennir þér meira um kubbana og hvernig hægt er að nota þá. Þetta hjálpar þér þegar
þú setur spilið aftur saman eða breytir reglum leiksins seinna.
Settu saman LEGO® teninginn með lituðu flísunum sem sýndar eru hér fyrir neðan:

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

Áður en þú byrjar skaltu taka í sundur vélmennin í sex parta og láta þá í ruslahauginn á miðju borðinu.
Láttu bikarinn við hliðina á ruslahaugnum.
Yngsti leikmaðurinn byrjar að velja sér og hver leikmaður tekur vélmenna búk af einum lit.

Spilaðu

Breyttu

Að spila leikinn

ÞINN LEIKUR – ÞÍNAR REGLUR

Yngsti leikmaðurinn 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.

Hver leikmaður byrjar sína umferð með því kasta LEGO® teningnum og gerir eftirfarandi:
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.

Litaðir partar
Taktu einn af lituðu pörtunum í þeim lit sem þú fékkst upp á LEGO
teningnum.
Þú verður að taka hann úr ruslahaugnum ef þú getur. Ef það er enginn
partur af þeim lit í ruslahaugnum þá áttu að taka einn part í litnum sem
kom upp frá öðrum leikmanni af þínu vali.

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.

Þú getur bætt þessum bút á vélmennið þitt þótt hann sé ekki af sama lit
og búkurinn sem þú tókst fyrst, eða sett hann í hrúgu hjá þér til hliðar.

1) Að stela blindandi
Frjálst val

Þegar svartur kemur upp skaltu stelda einum part frá hvorum leikmanni en þú verður
að gera það með lokuð augun. Hinir leikmennirnir mega ekki fela partana sína

Taktu hvaða bút sem þú vilt úr ruslahaugnum. Þú getur tekið parta af mörgum litum á
meðan leiknum stendur en til að vinna þarftu að hafa sex parta af sama lit.

2) Alger skipti
If the Scrapheap is empty, you must RETURN one of your coloured
parts to the Scrapheap.

Skiptu á pörtum
Skiptu á einum part hjá þér á móti einum part frá leikmanni að þínu vali EÐA skiptu á
einum part hjá þér á móti part sem er í ruslahaugnum. Þú ræður part bút þú gefur og
hvern þú færð.

Þegar svartur kemur upp skaltu skipta á ÖLLUM pörtunum þínum við leikmann að
þínu vali.

3) Fjórir spila
Búðu til hvítt vélmenni í sex bútum úr þínu eigin LEGO kubba safni til þess að fjórir
geti spilað.
Ef hvítt kemur á teninginn þá máttu taka einn af hvítu bútunum úr ruslaghaugnum
ef þú getur EÐA taka einn frá öðrum leikmanni ef það er enginn hvítur bútur í
ruslahaugnum.

Steldu
Steldu einum part frá öðrum leikmanni að þínu vali EÐA taktu einn part úr
ruslahaugnum. Þú ræður hvaða pörtum þú stelur.

Búðu til og deildu þínum reglum
Að vinna spilið

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.

Sá sem er fyrstur að búa til fullgert vélmenni úr öllum pörtum af sama lit vinnur leikinn og fær
verðlaunabikarinn. Hann er Vélmenna meistarinn.

Farðu á vefinn!

Athugið að það vélmennið sem vinnur þarf ekki endilega að vera af sama lit og búkurinn sem þú byrjaðir
með. Þú gætir t.d.hafa byrjað með rauðan búk en vegna þess að þú fékkst mikið af bláum pörtum þegar
þú kastaðir teningum ákvaðstu að stela bláa búknum.

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.

