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Hver spiller modtager et spilark, placerer det
foran ham og forbereder en blyant.

Spillet har flere runder. For hver runde af
spillet skal du specificere et brev, som hvert
ord begynder med.

En af spillerne siger alfabetet i hovedet. En
anden spiller stopper ham når som helst med
ordet stop.

Runden begynder, når spilleren siger, at
brevet, hvor han blev stoppet højt.

Spillere skal udfylde ordene for hver kategori i en række af tabellen så hurtigt som
muligt. Ordene skal begynde med det valgte brev.

Den første spiller, der udfylder alle kategorier, råber ordet stop, og alle andre er
nødt til at lægge deres blyant ned. Spillerne kan også blive enige om at afslutte
runden når som helst.

I slutningen af   hver runde tildeles point for ordene i henhold til reglerne på
spilkortet.

Spillet slutter efter det aftalte antal runder. Spilleren med flest point vinder.

Tip: Hvis en af   spillerne skriver langsommere, skal du skifte punkt 6 og afslutte runden
efter tidsgrænsen, for eksempel 2 minutter.



Du kan spille spillet online på bylandflod.net.

Spiller navn: .............................................

By Land Flod Mad Dyr Job Points

Hvis du ikke har et ord skrevet ned 0 points
Du skrev det samme ord som en anden 2 points

Du skrev et ord ned, og ingen andre har det samme ord 4 points
Du er den eneste, der skrev et ord ned 8 points Samlede point:
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