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För 2-4 spelare
Från 5 år

Speltid: 20 minuter 

Innehåll: 
• 4 bingobrickor

• 50 apor i olika färger
• 6 bananskal

• 7 gorillabajsar
• 7 bajsplockare

• 7 3D-gorillabajsar
• 3D-bajsplockare

• tygpåse
• spelregler

For 2-4 spillere
Fra 5 år

Spilletid: 20 minutter

Innhold:
• 4 bingobrett

• 50 aper i forskjellige farger
• 6 bananskall

• 7 gorillabæsjer
• 7 bæsjplukkere

• 7 3D-gorillabæsjer
• 3D-bæsjplukkere

• tøypose
• spilleregler
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Samla apor i rad på din bingobricka. Får du ett bananskal halkar du över till 
valfri motspelares bricka och stjäl en apa. Med gorillabajs blockerar du för dina 
motspelare. Gorillabajsen och blockeringen ligger kvar tills du lyckas få en 
bajsplockare. Den spelare som först får fem apor i rad, antingen på höjden eller 
på bredden, ropar AP-BINGO och vinner spelet. Ett enkelt och ap-kul spel!

For 2-4 spillere
Fra 5 år

Spilletid ca. 20 minutter

Indhold:
• 4 bingoplader

• 50 aber i forskellige farver
• 6 bananskræller

• 7 gorillalorte
• 7 skovle

• 7 3D gorillalorte
• 3D skovle
• stofpose 

• spilleregler

2–4 pelaajalle
Yli 5-vuotiaille

Peliaika n. 20 minuuttia

Sisalto:
• 4 bingolautaa

• 50 eriväristä apinaa
• 6 banaaninkuorta
• 7 gorillankakkaa
• 7 kakankerääjää

• 7 3D-gorillankakkaa
• 3D-kakankerääjää

• kangaspussi
• pelisäännöt

Ape-bingo
Målet er å fylle en rekke på bingobrettet med aper. Hvis du får et bananskall, 
sklir du over til en motstander, du velger selv hvilken, og stjeler en ape. 
Med gorillabæsj blokkerer du ruter for motstanderne dine. Gorillabæsjen og 
blokkeringene blir liggende til du får en bæsjplukker. Den spilleren som først 
får en rekke med fem aper, enten i høyden eller bredden, roper APEBINGO 
og vinner spillet. Et enkelt og ape-kult spill!

Abe-bingo
Saml aber i en række på din bingoplade. Hvis du får en banan-skræl, kan 
du hoppe over til en af modstandernes plader og stjæle en abe. Med en 
gorillalort blokerer du for dine modstandere. Gorillalorten og blokeringen 
bliver liggende indtil det lykkes dig at få en skovl. Den første spiller, der 
får fem aber på række enten i højden eller bredden, råber ABE-BINGO og 
vinder spillet. Et nemt og abesjovt spil!

Apina-bingo
Kerää apinat bingolaudalle riviin. Jos saat banaaninkuoren, liukastut vastustajan 
laudalle ja varastat apinan. Gorillankakkaa käytetään vastustajan liikkeen 
estämiseksi. Gorillankakka ja esto pysyvät paikallaan kunnes saat kakankerääjän. 
Pelaaja, joka ensimmäisenä saa pysty- tai vaakasuoraan viisi apinaa riviin, 
huutaa APINABINGO ja voittaa pelin. Helppo ja apinamaisen hauska peli!

Valmistelut
Antakaa jokaiselle pelaajalle oma bingolauta. Laittakaa kaikki pelimerkit pussiin 
ja sekoittakaa ne. Laittakaa kaikki gorillankakat pöydälle kakkakasaan. Laittakaa 
kakankerääjät kakkojen viereen. Valitkaa, kuka aloittaa pelin.

Pelin kulku
Pelin aloittaja ottaa pussista pelimerkin, sitä katsomatta. Kukin pelaaja ottaa 
tämän jälkeen pussista vuorotellen pelimerkin.

Jos saat apinan, laitat sen laudalle, apinan väriä vastaavalle 
riville. Jos laudalla ei ole apinan väriä vastaavaa tyhjää 
ruutua, apina on palautettava pussiin ja vuoro siirtyy 
seuraavalle pelaajalle.

Jos saat banaaninkuoren, liukastut valinnaisen vastustajan 
laudalle. Saat ottaa häneltä valinnaisen apinan ja laittaa sen omalle 
laudallesi. Palauta banaaninkuori pussiin. 

Jos saat gorillankakan, voit ottaa 3D-gorillankakan pöydältä 
ja laittaa sen tyhjään ruutuun estoksi, valinnaisen pelaajan 
laudalle. Kakka pysyy laudalla kunnes kyseinen pelaaja saa 
kakankerääjän. Palauta pelimerkki pussiin. Jos kakkakasassa ei ole 
3D-gorillankakkoja, voit säästää pelimerkin myöhempää käyttöä 
varten. 

Jos saat kakankerääjän, voit käyttää 3D-kakankerääjän. 
Kakankerääjällä voit poistaa omalla laudallasi olevan gorillankakan. 
Palauta pelimerkki pussiin.

Saat säästää banaaninkuori-, gorillankakka- ja kakankerääjämerkit myöhempää 
käyttöä varten. Saat käyttää säästettyä 
pelimerkkiä vain omalla vuorollasi uuden 
pelimerkin sijasta. Vuoro siirtyy tämän 
jälkeen seuraavalle pelaajalle.

Kuka voittaa?
Pelaaja, joka ensimmäisenä saa pysty- 
tai vaakasuoraan viisi apinaa riviin, 
huutaa APINABINGO ja voittaa pelin!
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Förberedelser
Dela ut en bingobricka till varje spelare. Lägg alla markerna i påsen och blanda 
dem. Lägg alla gorillabajsarna i en bajshög på bordet. Lägg bajsplockaren bredvid. 
Välj vem som ska börja spela.

Spelets gång
Du som börjar tar en mark i påsen utan att titta. Därefter turas ni om att ta 
marker i påsen.

Får du en apa lägger du den på din bricka i raden med samma 
färg som apan. Finns det ingen tom ruta i samma färg som 
apan på din bricka lägger du tillbaka apan i påsen och turen 
går vidare.

Får du ett bananskal halkar du över till valfri motspelares bricka. 
Du får nu ta en valfri apa och lägga på din bricka. Lägg därefter 
tillbaka bananskalet i påsen. 

Får du en gorillabajs kan du ta en av 3D-gorillabajsarna på bordet 
och blockera en ruta på valfri spelares bricka. Den ligger kvar och 
blockerar tills hen får en bajsplockare. Lägg därefter tillbaka marken 
i påsen. Finns det inga 3D-gorillabajsar i bajshögen får du spara 
marken till ett senare tillfälle. 

Får du en bajsplockare kan du använda 3D-bajsplockaren. Med denna 
kan du plocka bort gorillabajs som blockerar din bricka. Lägg därefter 
tillbaka marken i påsen.

Marker med bananskal, gorillabajs och bajsplockare får sparas för att användas 
senare. Du får endast använda en sparad mark när det är din tur istället för att 
ta en ny mark. Därefter går turen vidare 
till nästa spelare.

Vem vinner?
Den spelare som först får fem apor i 
rad, antingen på höjden eller på 
bredden, ropar AP-BINGO och 
vinner spelet!

Forberedelser
Del ut ett bingobrett til hver spiller. Legg alle markørene i posen og bland dem. 
Legg all gorillabæsjen i en haug på bordet. Legg bæsjplukkerne ved siden av. Velg 
hvem som skal begynne å spille. 
 

Spillets gang
Den som begynner tar en markør i posen uten å se. Deretter tar dere markører 
fra posen etter tur.

Hvis du får en ape, setter du den på brettet ditt på rekken 
med samme farge som apen. Hvis det ikke er noen tomme 
ruter med samme farge som apen på brettet, må du legge 
apen tilbake i posen. Så er det en annen spillers tur.

Hvis du får et bananskall, sklir du over til en motstanders brett og 
tar hans eller hennes markør. Du velger selv hvilken motstander. 
Der kan du ta den apen du vil og legge den på ditt brett. 
Deretter legges bananskallet tilbake i posen igjen.

Hvis du får en gorillabæsj, kan du ta en av 3D-gorillabæsjene på 
bordet og blokkere en rute på en av de andre spillernes brett. 
Den ligger der og blokkerer ruten til spilleren får en bæsjplukker. 
Deretter legges markørene tilbake i posen. Hvis det ikke finnes noen 
3D-gorillabæsjer i haugen med bæsj, kan du ta vare på markøren til 
senere bruk.

Hvis du får en bæsjplukker, kan du bruke 3D-bæsjplukkeren. 
Med denne kan du fjerne gorillabæsjen som blokkerer ruten din. 
Deretter legger du markøren tilbake i posen. 

Markører med bananskall, gorillabæsj og bæsjplukkere kan også tas vare på til 
senere bruk. Du kan bare bruke en av 
de markørene du har spart når det er 
din tur, i stedet for å ta en ny markør. 
Deretter er det den neste spillerens tur.

Hvem vinner?
Den første spilleren som får en rekke 
med fem aper, enten i høyden eller 
bredden, roper APEBINGO og 
vinner spillet!

Forberedelser
Del en bingoplade ud til hver spiller. Læg alle brikkerne i posen og bland dem. 
Læg alle gorillalortene i en bunke på bordet. Læg skovlen ved siden af. 
Vælg, hvem der skal begynde at spille.

Spillets gang
Den, der begynder tager en brik i posen uden at kigge. Derefter skiftes I 
til at tage brikker i posen.

Hvis du får en abe, lægger du den på din plade på rækken 
med den samme farve som aben. Hvis der ikke er en tom 
plads med samme farve som aben på din plade, lægges 
aben tilbage i æsken og det er næste spillers tur.

Hvis du får en bananskræl, kan du hoppe over til en af 
modstandernes plader, og du har frit valg. Du må nu tage en valg-
fri abe og lægge den på din plade. Læg derefter bananskrællen 
tilbage i posen. 

Hvis du får en gorillalort, kan du tage en af 3D-gorillalortene på 
bordet og blokere et felt på en valgfri spillers plade. Den bliver 
liggende og blokerer, indtil han/hun får en skovl. Læg derefter 
brikkerne tilbage i posen. Hvis der ikke er nogen 3D gorillalorte i 
bunken, kan du gemme brikken til et senere tidspunkt. 

Hvis du får en skovl, kan du bruge 3D skovlen. Med den kan du 
fjerne den gorillalort, der blokerer din plade. Læg derefter 
brikkerne tilbage i posen.

Brikker med bananskræl, gorillalort og skovl kan gemmes til senere brug. 
Du må kun bruge gemt brik ud, når det er 
din tur i stedet for at tage en ny brik. 
Derefter er det den næste spillers tur.

Hvem vinder?
Den første spiller, der får fem aber 
på række enten i højden eller 
bredden, råber ABE-BINGO og 
vinder spillet.


