Spillere: 1-5
Alder: fra 8 år
Varighed: ca. 30 minutter

Et spil af Lauge Luchau
Overblik

Forberedelse

Spillets forløb

Om natten forvandler australiens dyr sig til drømmefugle, og samles til rådslagning omkring den
hellige sten Uluru. Det går dog ikke videre stille
for sig, for de har alle deres egne særlige ønsker:
Hvor vil jeg sidde, og frem for alt, hvem vil jeg
sidde der sammen med?
Det er op til spillerne at gelejde dem på plads,
så alle får deres krav opfyldt, for lykkes det ikke,
vanker der minuspoint. Når solen står op er det
tid til at afregne, og den som har færrest minuspoint, vinder!

Spillepladen lægges midt på bordet med siden
med de 8 felter opad. Timeglasset og de 40
glassten lægges ved siden af spillepladen. Hver
spiller får en Uluruplade og 8 drømmefugle - en i hver af de 8 farver. Under dyrene på
spillepladen er aftegnet 8 felter, hvor man hver
runde lægger et nyt sæt kravkort. I det første
spil sorteres kortene sådan, at alle 4’er og 5’er
kravkort lægges tilbage i æsken - de kan inddrages i senere spil, når I har fået lyst til lidt mere
udfordring. De resterende kravkort - 1’ere, 2’ere
og 3’ere - blandes, og lægges klar ved siden af
spillepladen.

1. Læg kravkort op
2. Placer drømmefugle
3. Gennemgå løsninger
4. Ny runde

Indhold
5 Uluruplader
1 timeglas
40 glassten (minuspoint)
1 dobbeltsiddet spilleplade (så spillet kan varieres)
80 kravkort (i sværhedsgrader fra 1 til 5)
40 drømmefugle (5 sæt af farverne sort, hvid,
gul, orange, rød, blå, grøn og pink)

1. Læg kravkort op
Den utålmodigeste spiller er startspiller.
Startspilleren tager kortbunken, og lægger et
kort med forsiden op ud på hvert af de 8 felter
på spillepladen. Kravkortene
angiver, hvor den pågældende drømmefugl vil sidde i
denne runde.
I denne runde vil den Pink
drømmefugl sidde ved siden
af den Blå, og den Gule
drømmefugl vil sidde overfor
den Hvide.

Uluruplade
Drømmefugl
Spilleplade
(forside)

2. Placer drømmefugle
Timeglasset vendes, og spillerne forsøger nu hver
især at placere sine drømmefugle på Ulurupladen
sådan, at så mange kravkort som muligt opfyldes, inden tiden løber ud.
Bemærk:
Det er ikke tilladt at lure hinanden af, men det
har de fleste alligevel for travlt til.
Når timeglasset løber ud, må man ikke placere
flere drømmefugle på sin Uluruplade! For hver
drømmefugl, der ikke fik en plads, får man med
det samme 1 minuspoint.

Kravkort

Minuspoint

Timeglas

3. Gennemgå løsninger
Startspilleren læser nu de kravkort op, som ligger
på spillepladen. Start med det kort der ligger
ved Hvid længst til venstre. Når kortet læses op,
kontrollerer alle spillere deres Uluruplade for at
se, om den hvide drømmefugl har fået kravet
opfyldt. Har den ikke det, får spilleren et minuspoint. Fortsæt med den Pink, og gennemgå på
den måde alle dyrenes krav én for én.
Bemærk:
En drømmefugl som allerede har givet et minuspoint, fordi den slet ikke nåede at blive placeret
på Ulurupladen, kan ikke give flere minuspoint i
denne runde. Men andre drømmefugle som refererer til den fugl, som mangler (ved at de f.eks.
ville sidde ved siden af den), vil dog stadig få
minuspoint, fordi deres krav ikke opfyldes.

Bemærk:
- Kravkortene lægges på spillepladen under
hvert dyr. Den farveløse drømmefugl på kravkortene får samme farve, som det dyr kortet
ligger hos - den grønne skildpadde svarer
til den grønne drømmefugl osv. Kravkortene
angiver således, hvor den pågældende drømmefugl ønsker at sidde.
- Det er en forudsætning for opfyldelsen af et
kravkort, at den pågældende drømmefugl er
blevet placeret et sted (og forhåbentligt det
rigtige sted!) på spillerens Uluruplade, inden
timeglasset løb ud.

Overblik over kravkortene

Jeg vil sidde overfor ...!
 Kravet er opfyldt, hvis drømmefuglen
sidder overfor den farve, der er afbilledet på kortet.
Jeg vil dele hjørne med ...!
 Kravet er opfyldt, hvis drømmefuglen
deler et hjørne med den farve, der er
afbilledet på kortet.

Disse pladser
er ved siden af
hinanden.

Disse pladser er
overfor hinanden.

Disse pladser
deler et hjørne.

1’er kravkort
4. Ny runde
De 8 kravkort på spillepladen samles ind, og lægges tilbage i æsken - de er ude af spillet. Spilleren
til venstre for startspilleren bliver den nye startspiller, han eller hun lægger 8 nye kravkort op på
spillepladen, og runden afvikles på samme måde
som den foregående.

Spillets afslutning
Efter 6 runder slutter spillet. Den spiller som har
fået færrest minuspoint, vinder! Hvis flere står
lige, deles de om sejren.

Kravkortene
Tallet på bagsiden af kravkortene angiver, hvor
komplekst kortet er. 1’erne er de nemmeste, og
5’erne er de sværeste. Der er:
8 x
1’er kravkort
16 x
2’er kravkort
24 x
3’er kravkort
24 x
4’er kravkort
8 x
5’er kravkort

16x
8x
8x

24x
24x

Jeg ved ikke hvad jeg vil ...!
- Drømmefuglen er tilfreds med enhver
plads, så kravet er automatisk opfyldt.

2’er kravkort
Jeg vil sidde i boomeranggruppen!
 Kravet er opfyldt, hvis drømmefuglen
sidder på en af pladserne i boomeranggruppen.
Jeg vil sidde alene!
 Kravet er opfyldt, hvis drømmefuglen
sidder på en af enkeltpladserne.
Jeg vil sidde ved en langside!
 Kravet er opfyldt, hvis drømmefuglen
sidder langs en af Ulurus langsider.
Jeg vil sidde for enden!
 Kravet er opfyldt, hvis drømmefuglen
sidder ved en af Ulurus ender.

3’er kravkort
Jeg vil sidde ved siden af ...!
 Kravet er opfyldt, hvis drømmefuglen
sidder ved siden af den farve, der er
afbilledet på kortet (ikke omkring et hjørne!).

4’er kravkort
Jeg vil hverken sidde overfor eller ved
siden af ...!
 Kravet er opfyldt, hvis drømmefuglen
hverken sidder overfor eller ved
siden af den farve, der er afbilledet på
kortet.

Jeg vil sidde mindst 2 pladser væk fra ...!
 Kravet er opfyldt, hvis der er 2 eller
flere pladser imellem drømmefuglen, og
den farve der er afbilledet på kortet.
 Bemærk: Dette gælder også omkring hjørner!
Jeg vil det samme som ...!
 Kravet er opfyldt, hvis det kort der
ligger hos den afbillede farve, er opfyldt.

Bemærk:
På denne måde kan der opstå kæder, som
umiddelbart kan virke ret krøllede. Men bare
rolig, de er altid entydige. For eksempel: Rød
vil det samme som Gul, Gul vil det samme som
Grøn, og Grøn vil sidde ved siden af Rød. Hvis
Grøn og Gul begge sidder ved siden af Rød, er
deres kravkort opfyldt. Røds kravkort er automatisk opfyldt. Hvis to ”Jeg vil det samme
som ...!”-kort henviser til hinanden, er de
begge automatisk opfyldt. For eksempel:
Gul vil det samme som Rød, og Rød vil det
samme som Gul.

5’er kravkort
Jeg vil det modsatte af ...!
 Kravet er opfyldt, hvis det modsatte
af det kort der ligger hos den afbillede
farve, er opfyldt.
 Bemærk: Dette kort kan også skabe
vanskelige kæder! Også her gælder det at
to ”Jeg vil det modsatte af ...!”-kort, der
henviser til hinanden, begge automatisk
er opfyldt.

Her er en oversigt over, hvordan 5’er kravkortene opfyldes:

Jeg ved ikke hvad jeg vil ...!
 
 Kravet er automatisk opfyldt.

Jeg vil sidde i boomeranggruppen!
 
 Kravet er opfyldt, hvis drømmefuglen sidder på en af enkeltpladserne.

Jeg vil sidde alene!
 
 Kravet er opfyldt, hvis drømmefuglen sidder
på en af pladserne i boomeranggruppen.

Særtilfælde
Hvis et kravkort ligger ved den samme farve dyr,
som er afbilledet på det, er kravet automatisk
opfyldt.
For eksempel: Ved den grønne skildpadde ligger
kortet ”Jeg vil det samme som Grøn!”. Alle spillere, som bare får placeret deres grønne drømmefugl et eller andet sted på deres Uluruplade,
inden tiden løber ud, har opfyldt kravet (læs også
det udførlige eksempel til højre på side 4).

 
 Kravet er opfyldt, hvis drømmefuglen
enten sidder overfor eller ved siden af
den farve, der er afbilledet på kortet.

Jeg vil sidde mindst 2 pladser væk fra ...!
 
 Kravet er opfyldt, hvis drømmefuglen og
den farve der er afbilledet på kortet, sidder
med kun 1 eller ingen pladser imellem
sig. Det gælder også omkring hjørner.

Jeg vil det samme som ...!
Jeg vil sidde ved en langside!
 
 Kravet er opfyldt, hvis drømmefuglen sidder ved en af Ulurus ender.

Jeg vil sidde for enden!
 
 Kravet er opfyldt, hvis drømmefuglen sidder langs en af Ulurus langsider.

Jeg vil sidde ved siden af ...!
 
 Kravet er opfyldt, hvis drømmefuglen
ikke sidder ved siden af den farve, der er
afbilledet på kortet.

Jeg vil sidde overfor ...!
Bemærk:
Der findes ikke en perfekt løsning på alle
kombinationer af krav - de kan sagtens være
direkte modstridende! For eksempel: Rød vil
sidde ved siden af Gul, men Gul vil hverken
sidde ved siden af eller overfor Rød. Spilleren
er nødt til at beslutte, hvilken af de to drømmefugle der ikke får sit krav opfyldt og acceptere, at det giver et minuspoint.

Jeg vil hverken sidde overfor eller ved
siden af ...!

 
 Kravet er opfyldt, hvis drømmefuglen
ikke sidder overfor den farve, der er afbilledet på kortet.

 
 Kravet er opfyldt, hvis det modsatte af
det kort der ligger hos den afbillede farve, er
opfyldt.
 
 For eksempel: Blå vil det modsatte af
Hvid, og Hvid vil det samme som Pink. Pink
vil sidde overfor Orange. Hvid vil altså også
sidde overfor Orange, mens Blå altså ikke vil
sidde overfor Orange.

Jeg vil det modsatte af ...!
 
 Kravet er opfyldt, hvis det kort der ligger
hos den afbillede farve, er opfyldt.
 
 For eksempel: Gul vil det modsatte af
Rød, og Rød vil det modsatte af Grøn. Grøn
vil sidde ved siden af Sort. Eftersom Rød vil
det modsatte af Grøn, vil Rød ikke sidde ved
siden af Sort. Gul vil det modsatte af Rød altså at sidde ved siden af Sort.

Jeg vil dele hjørne med ...!
 
 Kravet er opfyldt, hvis drømmefuglen
ikke deler et hjørne med den farve, der
er afbilledet på kortet. Der skal altså være
mindst én plads imellem dem omkring hjørnet. De må gerne sidde ved siden af eller
overfor hinanden.

Spilvarianter:
1. Efter det første spil
Efter det første spil sorteres 1’er kravkortene fra
for at forhøje sværhedsgraden lidt. Hvis man
kunne tænke sig et endnu mere udfordrende spil,
kan 2’er kortene også sorteres fra, så man kun
spiller med 3’ere, 4’ere og 5’ere.

2. Forskellige sværhedsgrader
I en spilgruppe med stor forskel på spillernes
erfaring, kan man med fordel spille med to forskellige sæt kravkort.

Spillet forløber som normalt med følgende
ændringer:

Der spilles på den side af spillepladen med
plads til to rækker kort, og alle kravkort benyttes.
Kravkortene sorteres efter
sværhedsgrad. Til den nemme
kortrække (de lyse felter) bruges
alle 1’ere, 2’ere og 16 tilfældige
af 3’erne. Resten af 3’erne blandes sammen med alle 4’ere og
5’ere, og bruges til den svære
kortrække (de mørke felter).

Begge kortbunker blandes, og lægges ved hver
sin kortrække.
Det aftales, hvilke spillere der skal opfylde den
nemme, og hvilke der skal opfylde den svære
kortrække.
Når kravkortene lægges op, lægger man 8 kort
fra den nemme bunke på de lyse felter, og 8 kort
fra den svære bunke på de mørke felter.
Når løsningerne gennemgås, starter man som
altid med Hvid. Først kontrolleres kravet for
den nemme række, og dernæst for den svære.
Derefter videre til Pink osv.
Spillet slutter efter 5 runder.

3. For eksperter
Erfarne spillere kan vælge at lægge 2 kravkort
op til en eller flere dyr på spillepladen. Begge
kravkort skal så opfyldes, for alle der har 2 krav.
Derved bliver spillet betydeligt mere krævende!
Spillet forløber som normalt med følgende
ændringer:
Der spilles på den side af spillepladen med
plads til to rækker kort, og alle kravkort benyttes.

Spillerne enes om, hvor
mange dyr der skal have to kravkort lagt op. Først fylder man
hele den lyse række kortpladser
med kort, og dernæst lægges
kort på de mørke kortpladser
ved så mange dyr, som der er
aftalt.
Bemærk: På denne måde kan
et dyr få to kort, som er i direkte
modsætning. Hvis det sker, må
man bare beslutte, hvilket af de to kort man ikke
vil opfylde og acceptere et minuspoint for det.
Bemærk: Hvis et ”Jeg vil det samme som ...!”
eller et ”Jeg vil det modsatte af ...!” henviser til et
dyr med 2 kravkort, bliver det rigtig langhåret,
for så skal man forsøge at opfylde ”det samme
som” eller ”det modsatte af” begge kortene!
Når løsningerne gennemgås starter man som
altid med hvid. Først kontrolleres kravkortene for
den lyse række og dernæst for den mørke.
Spillet slutter efter 5 runder.

4. Solospil
Man kan naturligvis også spille
Uluru alene. Spillet forløber som
beskrevet i grund- eller ekspertspillet. Når det er ovre tælles minuspointene sammen, og
resultatet kan så evt. sammenlignes med tidligere solopartier.
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Om forfatterenLauge Luchau bor
i Århus i Danmark,
sammen med sin
kone og deres
to døtre. Han er
uddannet arkitekt,
men bruger det
meste af sin tid
på at lave brætspil. Når venlige folk
forsøger at forklare, hvor brødløst dét
egentlig er, holder han sig for ørene, og
synger meget højt.

Eksempel
Der kontrolleres efter tur fra venstre mod
højre, om alle kravkortene er opfyldt:
✔ Hvid vil dele et hjørne med Hvid. Da kortet
henviser til dyrets egen farve, regnes det for
opfyldt, uanset hvor Hvid sidder.
✔ Pink vil sidde ved siden af Blå.
✔ Gul vil sidde overfor Hvid.
✔ Orange vil det samme som Pink, som er at
sidde ved siden af Blå.
✘ Rød vil dele et hjørne med Grøn. Det ønske
er desværre ikke opfyldt.
✔ Grøn vil hverken sidde overfor eller ved
siden af Gul. Det gør ikke noget, at de deler
et hjørne, så kravet er opfyldt.
✘ Blå vil sidde mindst 2 pladser væk fra
Pink. Her har spilleren været nødt til at vælge
mellem to modstridende ønsker, for når Pink
vil sidde ved siden af Blå, kan begge de to
kort ikke opfyldes samtidig. Blå fik derfor desværre ikke opfyldt sit krav.
✔ Sort vil det modsatte af Orange, og
Orange vil det samme som Pink, som er at
sidde ved siden af Blå. Sort vil derfor ikke
sidde ved siden af Blå, og dét krav er opfyldt!
Spilleren får 2 minuspoint for denne løsning,
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