Skjald
b ö ku
hlaupið
Fjöldi: 2-5 leikmenn
Aldur: fyrir 5 ára og eldri
Spilatími: um 20 mínútur

Hver mun japla
fyrst á salatinu?

Hugmyndin
Skjaldbökur eru sjaldnast að flýta sér en jafnvel þær finna
stundum ástæðu til að spretta úr spori. Til dæmis fara þær
ansi hratt um til að komast í safaríka græna salatið í hinum
enda garðsins.
En þar sem skjaldbökur þreytast fljótt reyna þær við hvert
tækifæri að klifra á bak félaga sinna og fá far. Hins vegar í
ringulreiðinni kemur það fyrir að skjaldbaka hlaupi í vitlausa
átt en áður en varir nær sú fyrsta að salatbeðinu, fangar eitt
blað og japlar á því með ánægju.

Undirbúningur
Leikborðið er lagt í miðjuna og allar 5 skjaldbökurnar eru
settar á byrjunarreitinn. Skjaldbökuskífurnar 5 eru stokkaður
saman og hver leikmaður dregur eina þeirra, sem hann kíkir
einungis sjálfur á, og leggur síðan á hvolf fyrir framan sig.
Afgangurinn af skífunum er settur óséður aftur í kassann!
Spjöldin eru síðan stokkuð vel saman og hver leikmaður
fær úthlutað 5 spjöldum. Spjöldin eru geymd falin á hendi.
Afgangurinn af spjöldunum er settur í bunka á hvolf við hlið
leikborðsins. Yngsti leikmaðurinn byrjar. Spilið gengur síðan
áfram réttsælis.

Markmið spilsins
Allir reyna að vera fyrstir til að koma skjaldbökunni í sínum
lit á endareitinn, þ.e. í salatbeðið.

Spilið sjálft
Sá sem á leik velur eitt spjald af hendi og leggur það opið
niður við hliðina á bunkanum. Síðan færir hann skjaldbökuna
á eftirfarandi hátt:
Skjaldbaka í þeim lit sem sést á spjaldinu
færist áfram um 2 reiti.
Skjaldbaka í þeim lit sem sést á spjaldinu
færist áfram um 1 reit.
Skjaldbaka í þeim lit sem sést á spjaldinu færist
aftur á bak um 1 reit. (Það er ekki hægt að nota
þetta spjald fyrir skjaldböku sem stendur enn á
byrjunarreit).

Innihald
• Leikborð
• 5 skjaldbökur úr viði í 5 mismunandi litum
• 52 spjöld: í hverjum lit er 1x         
, 5x , 2x   og
12 x hlutlaus spjöld (3x      , 2x           ,5x     og 2x      )
• 5 ferhyrndar skjaldbökuskífur í 5 litum
• Leikreglur

Aftasta skjaldbakan er færð áfram um 1 reit eða
2 reiti. Ef fleiri en ein skjaldbaka standa á aftasta
reitnum velur leikmaður eina þeirra.  
Alltaf þarf að færa skjaldbökuna í þeim lit sem spjaldið sýnir,
jafnvel þótt það sé ekki litur þess leikmanns sem spilar því út.
Hins vegar þarf ekki að spila út spjaldi í sínum eigin lit, ef
leikmaður á önnur spjöld, heldur er hægt að blekkja örlítið
mótspilara.

Ef spjaldið er með mynd af regnbogalitaðri skjaldböku getur
leikmaður fært hvaða skjaldböku sem er.

Lok spilsins og sigurvegarinn

Þegar skjaldbaka er færð á reit sem á stendur önnur skjaldbaka, er sú sem verið er að færa lögð ofan á hana. Það er
ekkert hámark fyrir því hversu margar skjaldbökur mega vera
í einum stafla.

Keppninni lýkur þegar fyrsta skjaldbakan kemst á eða fram
hjá endareitnum. Þá sýna allir skjaldbökuskífuna sína og
leikmaðurinn, sem er með skjaldbökuna sem komst lengst,
vinnur.

Þegar skjaldbaka, sem er í stafla, er færð færast einnig allar
skjaldbökunar ofan á henni. Þær sem eru undir henni standa
áfram á reitum.

Ef nokkrar skjaldbökur í stafla komast á endareitinn er sú
neðsta með forustuna þar sem hún bar allar hinar. Skjaldbakan fyrir ofan hana er númer tvö og síðan koll af kolli.

Dæmi:

Spilaafbrigði

Leikmaður, sem á leik,
spilar út hlutlausu
örvaspjaldi og velur að
færa rauðu skjaldbökuna
sem stendur á aftasta
reitnum (1).
Þar sem sú gula er ofan á henni
færist hún auðvita með, en sú
bláa, sem er undir rauðu, stendur
áfram á sama stað (2).

Þegar spilað er með yngri leikmönnum er hægt að hafa litina
uppgefna. Leikmenn velja þá skjaldböku í sínum uppáhalds lit
og leggja samsvarandi skjaldbökuskífu opna fyrir framan sig.    

Þá spilar sá næsti út
fjólubláu   spjaldi.
Fjólubláa skjaldbakan
skal færast aftur á bak
um 1 reit og þar með
einnig sú rauða og gula
sem liggja ofan á henni (3).
Næsti spilar út rauðu
spjaldi og færir rauðu skjald
bökuna áfram um 2 reiti og sú
gula færist því með enn á ný (4).
Þegar leikmaður
hefur lokið við að
gera dregur hann nýtt
spjald úr bunkanum.
Ef bunkinn klárast eru
notuðu spjöldin stokkuð
saman, lögð á hvolf
og nýr bunki er myndaður.
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