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  LÖGMÁL FRUMSKÓGARINS 
Fyrsti leikmaðurinn sem losnar við öll spilin sín vinnur leikinn.

 UNDIRBÚNINGUR ATHAFNARINNAR 
Spilunum 70 er skipt á milli leikmanna eins jafnt og mögulegt 
er, með framhliðina niður (leikmenn skoða þau ekki). Þau 
eru höfð í bunka fyrir framan hvern og einn leikmann. 
Trékeflið er sett á mitt borðið. 

 ÚTSKÝRINGAR: 
Í þessum leikreglum þýða eftirfarandi orð:
•  STOKKUR: Stokkur af spilum á hvolfi fyrir framan hvern 

leikmann;
•  KASTBUNKI: Stokkur af spilum með framhliðina upp fyrir 

framan hvern leikmann;
•  POTTUR: Spilabunkinn undir trékeflinu.

JUNGLE SPEED ® ER SPIL FYRIR  
2 TIL 10 LEIKMENN (EÐA JAFNVEL FLEIRI)  

FRÁ 7 ÁRA ALDRI.
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NEI!

 HEFJIÐ ATHÖFNINA
Leikið er réttsælis og þegar leikmaður á leik, flettir hann við 
spili efst úr stokknum sínum. Þegar hann á næst leik, má 
hann leggja spilið sem hann fletti ofan á fyrri spilin sín til að 
mynda kastbunka.
Leikmenn mega aðeins nota eina hönd til að fletta spilunum 
sínum; ekki má nota hina höndina (nema til að halda á 
stokknum).
Flettið spilunum í átt á hinum leikmönnunum eins og sýnt 
er að neðan.

JÁ!
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 EINVÍGI
Einvígi fer fram þegar 2 leikmenn fletta spilum með eins 
myndum (liturinn skiptir ekki máli).
Sá leikmaður sem er fyrri til að grípa trékeflið, sigrar 
einvígið. Aðrir leikmenn mega ekki taka þátt í einvíginu. Sá 
sem tapar tekur kastbunka andstæðings síns, sinn eigin og 
pottinn (ef einhver er: sjá næstu síðu). Leikmaðurinn setur 
spilin á hvolf neðst í stokkinn sinn.
Leikmaðurinn sem tapaði, byrjar næstu umferð.
Einvígi á milli nokkurra leikmanna getur orðið þegar 
Sérstöku spili (sjá næstu síður) er flett. Leikmaðurinn sem 
er fyrstur til að grípa trékeflið vinnur umferðina.
Í því tilfelli, tekur hver leikmaður (nema sá sem vann) sinn 
eigin kastbunka en sigurvegarinn skiptir kastbunkanum 
sínum og pottinum á milli hinna.
Svo lengi sem spil úr kastbunka sést, getur það leitt til 
einvígis.

GOTT ER AÐ VERA KLÁR  
EN EKKI FREKUR!

Þegar deilt er um hver var fyrstur til að grípa keflið, er alveg 
bannað að rífa það úr höndum hinna. Til að sjá hver vann, 

athugið hvaða leikmaður hefur flesta fingur á keflinu. Ef það 
er jafntefli, vinnur sá sem hefur hönd sína undir hönd annars 

leikmanns. Ef keflið dettur af borðinu, er einvíginu aflýst.
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SÉRSTÖK SPIL
Sérstök spil breyta gangi einvíga umtalsvert.

 ÖRVAR SEM BEINAST INN Á VIÐ 

Allir leikmenn reyna að grípa trékeflið. 
Leikmaðurinn sem nær því fyrst, setur 
kastbunkann sinn í pottinn. Síðan byrjar 
hann nýja umferð.

 ÖRVAR SEM BEINAST ÚT Á VIÐ

 Allir leikmenn fletta efsta spilinu sínu 
samtímis. Einvígi fer fram þegar 2 eða 
fleiri spil sýna eins myndir. Að öðrum kosti, 
byrjar sá sem fletti spili með örvum sem 
beinast út á við nýja umferð.

Ráð: Byrjið á því að telja niður frá 3, til að allir fletti spilunum 
sínum samtímis.

MISTÖK OG REFSING
Leikmaður sem grípur keflið (eða fellir það) 
fyrir mistök, verður að taka kastbunka allra 

leikmannanna og pottinn, án þess að þræta. 



 LEIKSLOK
Þegar leikmaður flettir síðasta spilinu sínu, er það haft áfram 
með í spilinu á meðan hinir leikmennirnir spila áfram. Þegar 
sá leikmaður hefur losnað við kastbunkann sinn, er hann 
krýndur sigurvegari með hamingjuóskum.

 ÚTSKÝRINGAR

•  Ef síðasta spilið, sem er flett, er sérstakt spil með örvum 
sem beinast inn á við og leikmaðurinn grípur ekki keflið, 
tekur hann alla kastbunkana (í stað þess að setja þá í 
pottinn). Leikurinn heldur áfram.

•  Ef síðasta spilið, sem er flett, er sérstakt spil með örvum 
sem beinast út á við, sigrar leikmaðurinn leikinn.

NÁNARI ÚTSKÝRINGAR
Þegar spil með örvum sem beinast út á við OG:

•  Öðru spili með örvum sem beinast út á við er flett: Leyst er 
úr spilinu eins og venjulega nema ef að stefnir í einvígi: EÐA

•  Spili með örvum sem beinast inn á við er flett við á sama tíma 
og einvígi fer fram: Leikmaðurinn sem grípur keflið ákveður 
útkomuna; einvígið (ef þessi leikmaður er þátttakandi í því) 
eða sérstakt spil; EÐA

•  Mörg einvígi fara fram samtímis: Leikmaðurinn sem grípur 
keflið vinnur sitt einvígi og hinum einvígunum er aflýst.
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 TILBRIGÐI FYRIR ÞRJÁ LEIKMENN
Þegar leikmaður flettir spili og ef litur efstu spilanna á 
hverjum kastbunka er sá sami, leika allir leikmenn eins og 
spili með örvum sem beinast inn á við hafi verið flett.

 TILBRIGÐI FYRIR TVO LEIKMENN
Í þessu tilbrigði þýðir orðið ‚sett‘ stokkur og kastbunki til 
samans á hvorri hendi.

Hvor hönd leikmanns er talin sem leikmaður. Leikmenn sitja 
hver á móti öðrum. Spilunum er skipt í 4 jöfn sett (eitt sett 
fyrir hvora hönd). Leikmenn skiptast á að leika, og skipta á 
milli handa:

• Leikmaður A: Hægri hönd 1

• Leikmaður B: Hægri hönd 2  
• Leikmaður A: Vinstri hönd 3

• Leikmaður B: Vinstri hönd 4

 
Og svo framvegis… ef einvígi fer fram, verða leikmenn að 
grípa keflið með þeirri hönd sem þeir notuðu til að fletta 
spilinu. Aðeins er tekinn kastbunki þeirrar handar sem 
tók þátt í einvíginu. Ef stefnir í einvígi á milli beggja handa 
annars leikmannsins, getur hann ekki gripið trékeflið.



Þegar spili með örvum sem beinast inn á við er flett, 
er best að velja réttu höndina til að grípa keflið (þ.e. 
höndina með stærri kastbunka).

Leiknum lýkur:

– Þegar báðir leikmenn losna við öll spilin í öðru 
settinu sínu. Síðan telja þeir spilin sem eftir eru. 
Leikmaðurinn með færri spil sigrar; EÐA

– Þegar annar leikmaðurinn losnar við öll spilin úr 
báðum settum.

Aðrar reglur eru óbreyttar.

 TILBRIGÐI FYRIR EINN LEIKMANN
Er ekki til! Finndu ættbálkinn þinn, safnist saman og 
spilið með réttum reglum.

Teymið: 

Leikjahönnun: ‚Tom & Yako‘ (Thomast Vuarchex og Pierric Yakovenko)

Finndu okkur á vefnum: www.asmodee.com

Finna má Jungle Speed ættbálkinn á www.junglespeed.com

og Facebook:  @junglespeed
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