
BATASAURUS
Alder: Fra 5 til 99 år Antal spillere: 2-4

Indhold: 48 dinosauruskort  (4 serier med   
12 dinosaurusser). Hver dinosaurus har et tal fra 
1-12, der angiver dets værdi (12 er den højeste 
værdi og 1 er den laveste).

Compsognathus

Stegosaurus

Styracosaurus

Kentrosaurus

Dimetrodon

Spinosaurus

Pteranodon

Triceratops

Diplodocus

Ankylosaurus

Velociraptor

T Rex

Forberedelse af spillet: Hver spiller vælger en serie 
med 12 dinosaurusser. Spillerne blander kortene 

og lægger dem ned foran sig med forsiden opad i den 
rækkefølge, de kommer i efter at være blevet blandet 
(Man kan lave 2 linjer med 6 kort eller 3 linjer med 4 kort).
Spillerne har nu 30 sekunder til at huske, hvor de 12 
dinosaurusser ligger. Herefter vendes de om, så bagsiden 
vender opad. Alle kort skal blive liggende på samme plads. 

Spillets formål: At vinde flest mulige kampe for at få 
flest mulige dinosauruskort.



Ad
va

rse
l. S

må
 de

le.

Spillets forløb: Den yngste spiller begynder. Spilleren 
vælger et af  sine 12 kort, vender det om og lægger det 
midt på bordet. Herefter vælger de andre spillere efter 
tur i urets retning et af deres egne kort, vender det om 
og lægger det midt på bordet. 
Den spiller, der har kortet med det højeste tal, vinder 
alle kortene midt på bordet og lægger dem i en bunke 
ved siden af. De udgør hans eller hendes point.
Den spiller, der har vundet stikket, begynder næste 
omgang og så fremdeles.

Særlige tilfælde: Når flere spillere lægger et kort 
ned med samme værdi, er der "krig" mellem dem: De 
pågældende spillere lægger et nyt kort efter eget valg 
med bagsiden opad ovenpå det kort, der netop er lagt 
ned. Når alle spillerne har lagt et kort som beskrevet 
ovenfor, vendes alle kortene på samme tid.  
Spilleren med det højeste kort vinder samtlige kort midt 
på bordet.
Hvis mindst 2 spillere igen lægger et kort ned med 
samme værdi, fortsætter krigen mellem dem, indtil en 
af spillerne vinder stikket.

Bemærk: - Hvis flere spillere lægger et kort ned med 
samme værdi, men en anden spiller lægger et kort med 
en endnu højere værdi, bliver der ikke krig. Spilleren 
med det højeste kort vinder stikket.
- Når 3 eller 4 personer spiller, kan en spiller have et 
eller flere kort tilbage ved spillets afslutning.  
De lægges blot i bunken med vundne kort.

Hvem vinder? Spilleren med flest kort vinder spillet.

Et spil af Grégory Kirszbaum og Alex Sanders

Antal spillere: 2-4

Indhold: 48 dinosauruskort  (4 serier med   
12 dinosaurusser). Hver dinosaurus har et tal fra 
1-12, der angiver dets værdi (12 er den højeste 
værdi og 1 er den laveste).

Forberedelse af spillet: Hver spiller vælger en serie 
med 12 dinosaurusser. Spillerne blander kortene 

og lægger dem ned foran sig med forsiden opad i den 
rækkefølge, de kommer i efter at være blevet blandet 
(Man kan lave 2 linjer med 6 kort eller 3 linjer med 4 kort).
Spillerne har nu 30 sekunder til at huske, hvor de 12 
dinosaurusser ligger. Herefter vendes de om, så bagsiden 
vender opad. Alle kort skal blive liggende på samme plads. 

Spillets formål: At vinde flest mulige kampe for at få 
flest mulige dinosauruskort.


