
Innhold
79 kort:

   12 dronninger 
     8 konger 
     5 narrer 
     4 riddere 
     4 sovedrikker 
     3 drager 
     3 tryllestaver 
     4 av hver av tallene 1 til 10

Målet med spillet
Spillet går ut på å samle poeng ved å vekke de sovende 
dronningene. Det er også mulig å stjele dronninger fra de andre 
spillerne.

Hver dronning er verdt mellom 5 og 20 poeng. Det gjelder å vinne 
så mange dronninger og så mange poeng som mulig.

•  Med 2 eller 3 spillere: Den spilleren som først får 5 dronninger 
eller minst 50 poeng, vinner spillet.

•  Med 4 eller 5 spillere: Den spilleren som først får 4 dronninger 
eller minst 40 poeng, vinner spillet.

Hvis kortene tar slutt
Hvis trekkebunken går tom, stokker dere kortene i kastebunken og 
lar dem bli en ny trekkebunke.

 

Lykke til! Vi håper du får mye glede av spillet.

Forberedelser  
Før du skal spille Sleeping Queens for første gang, kan det være 
lurt å kikke gjennom kortene, slik at du vet hvordan de ser ut. 
Alle dronningkortene er forskjellige, og poengverdien står øverst 
i hjørnet. Også kongene er forskjellige, men alle har en krone i 
øverste venstre hjørne. I tillegg til dronninger og konger finnes det 
kort med riddere, drager, sovedrikker (magisk trylledrikk på flaske!), 
tryllestaver og narrer på. De fleste kortene er tallkort som det står 
tall mellom 1 og 10 på.

Fordel kortene i to bunker – grønn bakside for seg, og rød bakside 
for seg.

Bland de 12 dronningene (grønn bakside), og legg dem ut på 
bordet med baksiden opp (sovende). Legg dem ut på denne måten:

Deretter stokker du kortene med rød bakside. Del ut fem kort 
til hver spiller. (Ikke vis kortene dine til de andre.) Legg resten 
av kortene i en bunke på bordet med baksiden opp. Dette er 
trekkebunken. Lag også plass til en kastebunke der spillerne kan 
legge kortene de har spilt. Spilte kort legges med forsiden opp i 
kastebunken. Etter hvert som spillet går trekker dere nye kort fra 
trekkebunken, slik at dere alltid har fem kort på hånd.

Slik spiller dere
Spilleren til venstre for den som delte ut, starter spillet. Deretter går 
spillet rundt bordet med klokken. Når det er din tur, kan du enten 
spille et kort (i samsvar med [a] til [d] nedenfor) eller kaste kort (se 
under [e]):

Spill en konge hvis du vil vekke en dronning. 
Legg kongen i kastebunken, snu en av de 

sovende dronningene (du velger selv hvilken), 
og legg den nyvunnede dronningen foran deg 
med forsiden opp. Trekk deretter et nytt kort fra 
trekkebunken, og så er det neste spillers tur.

Spill en ridder hvis du vil stjele 
en dronning fra en annen spiller. Legg ridderkortet i 

kastebunken, og ta en våken dronning – du bestemmer 
selv hvilken – fra en av de andre spillerne. Legg 
dronningen foran deg med forsiden opp. Trekk deretter et 
nytt kort fra trekkebunken, og så er det neste spillers tur.

Spill en sovedrikk for å få en motstanders dronning til 
å sovne igjen: Legg sovedrikkortet i kastebunken. Ta 

en av de andre spillernes dronninger, og legg henne blant 
de sovende dronningene med baksiden opp. Du velger 
selv hvilken av de våkne dronningene du vil sende tilbake i 
søvnen, og hvilken plass du vil legge kortet på. (Tips: Prøv 
å huske hvor de mest verdifulle dronningene ligger!) Trekk deretter 
et nytt kort fra trekkebunken, og så er det neste spillers tur.

Spill en narr. Spiller du en narr, tar du en sjanse! 
Legg narrkortet i kastebunken. Snu deretter neste 

kort i trekkebunken, slik at alle kan se det. Hvis det er 
et spesialkort (konge, ridder, sovedrikk, drage, tryllestav 
eller narr), tar du inn kortet på hånd. Deretter er det din 
tur en gang til.

Hvis det er et tallkort, teller du like mange spillere som tallet på 
kortet – begynn med deg selv og tell med klokken. Den spilleren 
du stopper på, får snu en dronning og beholde den. Deretter legger 
du tallkortet i kastebunken og trekker et nytt kort fra trekkebunken, 
slik at du igjen har fem kort på hånd. Nå er det neste spillers tur.

Et eksempel: La oss si at dere er fire spillere. Du spiller en narr, og 
derfor snur du det øverste kortet i trekkebunken. Det er et 9-kort. 
Da starter du med deg selv, og teller rundt bordet til du kommer til 
ni. Spiller nummer ni blir deg selv, så da har du flaks og får snu en 
dronning!

Kaste kort. Hvis du ikke kan eller vil spille en konge, ridder, 
sovedrikk eller narr, må du kaste ett eller flere kort. Etterpå 

trekker du like mange nye kort fra trekkebunken, og så går turen 
videre til neste spiller. Du kan kaste kort på en av disse måtene:

[1]   Du kan kaste ett kort, et hvilket 
som helst. Trekk et nytt kort. (Som regel 
er det tallkort du vil kaste, men det er 
lov å kaste alle slags kort.)

[2]   Du kan kaste to like 
tallkort. Trekk to nye kort.

[3]   Du kan kaste tre eller flere tallkort hvis 
summen av de første kortene blir tallet på det siste 
kortet. Snakk høyt når du teller. Trekk like mange 
kort som du kastet, slik at du igjen har fem kort på 
hånd.

Et eksempel: La oss si at du har tallkortene 
2, 3 og 5 på hånd. Da kan du kaste alle 
tre på én gang: Vis kortene, si ”to pluss tre 
blir fem”, og legg kortene i kastebunken. 
Deretter trekker du tre nye kort. Det kan 
være lurt å prøve å kaste flere kort om 
gangen. Da kan du trekke flere nye kort, og 
kan være heldig å få en konge eller en ridder!

Forsvar deg! 
Noen ganger vil en annen spiller forsøke å stjele / sende i søvn en 
av dronningene dine. Da kan du forsvare deg, hvis du er så heldig 
at du har det rette kortet på hånd!

Drager: Når noen spiller en ridder og vil stjele 
dronningen din, kan du forsvare deg ved straks å 
legge på en drage. Da mislykkes ridderen, og du får 
beholde dronningen. Både ridderen og dragen legges 
i kastebunken, og både du og den som la ut ridderen, 
trekker et nytt kort.

Tryllestaver: Når noen spiller en sovedrikk og vil 
sende dronningen din tilbake i søvnen, kan du forsvare 
deg ved straks å legge på en tryllestav. Da mislykkes 
sovedrikken, og dronningen sovner ikke. Både 
sovedrikken og tryllestaven legges i kastebunken, og 
både du og den som la ut sovedrikken, trekker et nytt 
kort.

Det å forsvare seg med drage eller tryllestav regnes ikke som et 
trekk. Turen går videre til spilleren som sitter etter den som spilte 
ridderen eller sovedrikken. Men glem ikke å trekke nytt kort når du 
har brukt en drage eller tryllestav!

Dronninger med spesielle egenskaper  
Rosedronningen: Rosedronningen er verdt bare fem 
poeng, men hun har den egenskapen at hun kan vekke 
en annen dronning. Hvis du vekker Rosedronningen, får 
du snu en ekstra dronning og legge den foran deg.

(Rosedronningen har denne egenskapen bare når hun 
våkner. Hvis du stjeler Rosedronningen fra noen andre, 

får du ikke ta en ekstra dronning. Men hvis Rosedronningen sovner 
igjen, får den som vekker henne, vekke en ekstra dronning.)

Hundedronningen og Kattedronningen: Det 
går ikke an å ha både Hundedronningen og 
Kattedronningen på samme tid. (De er som 
hund og katt!) Hvis du for eksempel allerede har 
Hundedronningen og vekker Kattedronningen, 
må du legge Kattedronningen tilbake igjen. (Med 
baksiden opp, på samme plass der kortet lå.) Du 
får ingen dronning, og turen går videre til neste 
spiller. Du kan heller ikke stjele for eksempel 
Hundedronningen fra en annen spiller, hvis du 
allerede har Kattedronningen.

Spillets slutt
Spillet er slutt når noen har så mange dronninger eller poeng som 
skal til for å vinne. Hvis dere er 2 eller 3 spillere, vinner den som 
først har 5 dronninger eller minst 50 poeng. Hvis dere er 4 eller 
5 spillere, vinner den som først har 4 dronninger eller minst 40 
poeng.

Spillet er også slutt når alle dronningene har våknet. Da vinner den 
som har flest poeng.

Ingen av dronningene eller kongene er like! Se 
nærmere på dem, så vil du se at de har klær og 
gjenstander som viser hvem de er. Her kan du 
se hva de heter. Ser du hvilket navn som hører 

sammen med hvilket kort?
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Spill og hjernetrim og sånt.

Trekkebunke

Kastebunke

Om Sleeping Queens
Forestill deg et sted der det finnes dronninger laget av 
pannekaker, og konger som er laget av kjeks og tyggegummi. 
Og drager og magiske tryllestaver. Det høres ut som en drøm, 
ikke sant?

Og det er det nesten også! 
Sleeping Queens ble funnet 
opp av seks år gamle Miranda 
Evarts, som tenkte ut spillet 
en vinterkveld da hun ikke 
fikk sove. Da hun våknet neste 
morgen, fortalte hun om spillet 
til storesøsteren Madeleine og 
foreldrene Denise og Max, og 
alle fire hjalp hverandre med å 
lage spillet.

Sleeping Queens er et spennende spill, og når dere spiller 
det, trener dere samtidig på taktikk, hukommelse og å legge 
sammen. Men vær forsiktig når du spiller sovedrikkene, så du 
ikke risikerer at noen av de andre spillerne sovner!

Max, Madeleine, Miranda, 
Stephen og Denise Evarts


