Därefter börjar en ny spelomgång. Lägg undan de spelbrickor ni har använt. Alla spelare tar
en ny spelbricka från högen och lägger den framför sig med den sida ni valt att spela med
uppåt. Nästa person i tur slår med tärningen och ni gör om samma sak igen, det vill säga
vänder på timglaset, tar nya ubongobitar och försöker lösa ubongopusslen.

Vem vinner?
Spelet är slut efter 9 omgångar, när alla ädelstenarna på spelplanen är slut. Alla spelare
räknar värdet på sina ädelstenar. Den spelare som har högst värde på sina ädelstenar vinner.
Har ﬂera spelare samma poäng spelar de en ny avgörande omgång.
Den första spelaren som ropar UBONGO vinner.

Värde röd rubin

4 poäng

Värde blå safir

3 poäng

Värde grön smaragd

2 poäng

Värde gul bärnsten

1 poäng

För 2-4 spelare
Från 8 år
Speltid ca 30 minuter

Exempel poängräkning
1 röd rubin, 1 blå saﬁr, 3 gröna
smaragder och 3 gula bärnstenar
blir 1x4 + 1x3 + 3x2 + 3x1
= 16 poäng
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Spelplan, 36 spelbrickor med 432 olika ubongopussel, 4 x 12 ubongobitar, tygpåse,
58 ädelstenar (19 blå saﬁrer, 19 gula bärnstenar, 10 röda rubiner, 10 gröna smaragder),
timglas, tärning

Alla spelare börjar direkt plocka de
tre eller fyra ubongobitarna som visas
vvid tärningens symbol på den egna
sspelbrickan och använder bitarna för att
ffylla rutorna på sin spelbricka. Alla har
o
olika spelbrickor men spelar samtidigt.
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B
Båda sidorna på ubongobitarna får
aanvändas. Alla rutorna innanför den svarta
ta
lin
linjen ska vara täckta med ubongobitar
o
och ingen ubongobit får sticka utanför
linjen. Alla spelbrickorna är unika, så trots
att alla spelare följer samma symbol så spelar alla med olika pussel och olika ubongobitar.

Lägg ädelstenarna
i hålen på spelplanen.

Förberedelser
Lägg spelplanen mitt på bordet. Lägg 9 blå saﬁrer och
9 gula bärnstenar i hålen med samma färg på spelplanen.
Lägg resten av ädelstenarna i tygpåsen. Dela ut ett set
med 12 ubongo-bitar i olika färger och former till varje
spelare. Lägg undan de ubongobitar som inte används.
Ta fram tärningen och timglaset.
Välj om ni ska spela med den svårare sidan av spelbrickan
med 4-bitars pussel, eller den lite enklare sidan med
3-bitarspussel. Om barn och vuxna spelar tillsammans
kan de vuxna använda 4 bitar och barnen 3 bitar.
Blanda spelbrickorna och lägg dem i en hög mitt på
bordet med den sida ni valt att spela med nedåt.

A
Använd
de ubongobitar som
symbolen visar. Alla rutor innanför
sy
den svarta linjen ska täckas.
d

Du som först lyckas att fylla din spelbricka med ubongobitar ropar UBONGO. De andra
spelarna fortsätter att försöka fylla sina spelbrickor tills tiden är ute.
Om ingen lyckas med ubongopusslet vänder ni timglaset igen och alla får en chans
till. Lyckas ingen denna gång heller är omgången slut och ni börjar en ny omgång med
nya spelbrickor.

Ett set med
12 olika
ubongobitar.

Spelets gång

Plocka ädelstenar efter varje spelomgång
Alla spelare som har lyckats fylla sin spelbricka får belöning i form av ädelstenar.
De som inte fyllt sin spelbricka får inga ädelstenar.

4-bitars
pussel

Lös ett ubongopussel
Alla spelare tar en spelbricka från högen mitt på
bordet och lägger den framför sig, med den sidan
ni valt att spela med uppåt. Den yngste spelaren
slår med tärningen och vänder timglaset. Titta på
era spelbrickor. Samma symbol som tärningen visar
ﬁnns på era spelbrickor och visar vilka ubongopussel
som ska byggas denna omgång.

1:a spelaren som ropar UBONGO – Ta en blå safir från spelplanen och utan att titta
en ädelsten från tygpåsen.
2:a spelaren som ropar UBONGO – Ta en gul bärnsten från spelplanen och utan att
titta en ädelsten från tygpåsen.
3:e spelaren som ropar UBONGO – Ta utan att titta en ädelsten från tygpåsen.
4:e spelaren som ropar UBONGO – Ta utan att titta en ädelsten från tygpåsen.

3-bitars pussel

Med hjälp av spelplanen håller ni även koll på hur många omgångar som spelats.
Om endast en spelare ropat UBONGO plockar ni efter avslutad omgång bort en
gul bärnsten från spelplanen. Om ingen spelare har ropat UBONGO plockar ni efter
avslutad omgång bort en blå safir och en gul bärnsten från spelplanen.
Ädelstenarna läggs i tygpåsen.

