Blanda sedan korten med röd baksida. Dela ut fem kort till varje
spelare. (Visa inte dina kort för någon annan.) Lägg resterande kort
med baksidan upp som draghög på bordet. Gör också plats för en
kasthög där spelarna kan lägga spelade kort. Spelade kort läggs
med framsidan upp på kasthögen. Efterhand som man spelar tar
man upp nya kort från draghögen, så att man alltid har fem kort på
handen.

2–5 spelare
Speltid 20 minuter
Från 8 år

Hur man spelar
Spelaren till vänster om den som gav börjar spelet. Spelet går
sedan medurs runt bordet. När det är din tur, kan du antingen spela
ett kort (enligt [a] till [d] nedan) eller kasta kort (se under [e]):

Innehåll
79 kort:
12
8
5
4
4
3
3
4

Drottningar
Kungar
Narrar
Riddare
Sömndrycker
Drakar
Trollspön
vardera av nummer 1 till 10

Spelets mål
Spelet går ut på att samla poäng genom att väcka de sovande
drottningarna. Man kan också stjäla drottningar från de andra
spelarna.
Varje drottning har ett poängvärde mellan 5 och 20. Det gäller att
vinna så många drottningar och så många poäng som möjligt.
• Vid 2 eller 3 spelare: Den spelare som först har 5 drottningar
eller minst 50 poäng vinner.
• Vid 4 eller 5 spelare: Den spelare som först har 4 drottningar
eller minst 40 poäng vinner.

Förberedelser

Spela en Kung för att väcka en drottning.
Lägg din kung på kasthögen, vänd upp en av
de sovande drottningarna (du väljer själv vilken)
och lägg den vunna drottningen med framsidan
upp framför dig. Dra sedan ett nytt kort från
draghögen, och det är nästa spelares tur.

a

Spela en Riddare för att stjäla en

b drottning från en annan spelare. Lägg riddarkortet på
kasthögen och ta en vaken drottning, vilken du vill, från
en annan spelare. Lägg drottningen med framsidan upp
framför dig. Dra sedan ett nytt kort från draghögen, och
det är nästa spelares tur.
Spela en Sömndryck för att få en motståndares
c
drottning att somna igen. Lägg sömndryckskortet
på kasthögen, och lägg tillbaka en av de andra spelarnas
drottningar bland de sovande drottningarna, med
baksidan upp. Du väljer vilken av de vakna drottningarna
du vill söva och på vilken plats kortet ska läggas. (Tips:
Försök komma ihåg var de värdefullaste drottningarna ligger!) Dra
sedan ett nytt kort från draghögen, och det är nästa spelares tur.

Spela en Narr. Spelar du en narr tar du en chans!

Innan du spelar Sleeping Queens för första gången, titta igenom
korten så att du vet hur de ser ut. Alla drottningkorten ser olika ut,
och deras poäng står uppe i hörnet. Även kungarna ser olika ut –
men alla har en krona i övre vänstra hörnet. Förutom drottningar
och kungar finns det kort med riddare, drakar, sömndrycker (en
flaska med magisk sömntrolldryck i!), trollspön och narrar. De flesta
korten är nummerkort som det står mellan 1 och 10 på.
Dela upp korten i två högar – grön baksida för sig, röd baksida för
sig.
Blanda de 12 drottningarna (grön baksida) och lägg ut dem på
bordet med baksidan uppåt (sovande). Lägg ut dem så här:

Draghög

d Lägg narrkortet på kasthögen. Vänd sedan upp

nästa kort i draghögen så att alla kan se det. Var det ett
specialkort (kung/riddare/sömndryck/drake/trollspö/
narr) tar du upp det på handen, sedan är det din tur
ännu en gång.
Var det ett nummerkort, räkna lika många spelare som kortets
nummer – börja på dig själv och räkna medurs. Den spelare du
stannar på får vända upp en drottning och behålla den. Lägg sedan
nummerkortet på kasthögen och dra ett nytt kort från draghögen,
så att du åter har fem kort på handen. Och det är nästa spelares
tur.
Ett exempel: Säg att ni är fyra spelare. Du spelar en narr och vänder
upp översta kortet i draghögen. Det var ett 9-kort. Du börjar på dig
själv och räknar runt tills du kommer till nio. Spelare nummer nio
var du själv, så du hade turen att få vända upp en drottning!
Kasta kort. Om du inte kan eller vill spela en kung/riddare/
e
sömndryck/narr, får du kasta ett eller flera kort. Du drar sedan
lika många nya kort från draghögen, och turen går vidare till nästa
spelare. Du kan kasta kort på ett av dessa sätt:
[1] Du kan kasta ett kort, vilket som
helst. Dra ett nytt kort. (Oftast vill du
kasta ett nummerkort, men det är
tillåtet att kasta vilket kort som helst.)
[2] Du kan kasta två likadana
nummerkort. Dra två nya kort.

Kasthög

[3] Du kan kasta tre eller flera nummerkort, om
summan av de första korten blir lika med talet på
det sista kortet. Säg högt hur du räknar. Dra lika
många nya kort som du kastade, så att du återigen
har fem kort på handen.

Ett exempel: Säg att du har nummerkorten
2, 3 och 5 på handen. Då kan du kasta
alla tre på en gång – visa korten och
säg “2 plus 3 blir 5” och lägg dem på
kasthögen. Dra sedan tre nya kort. Det är
bra att försöka kasta flera kort på en gång
– då får du dra fler nya kort, och kan ha
turen att få upp en kung eller en riddare!

Om korten tar slut
Om draghögen tar slut, blandar man om korten i kasthögen och
låter dem bli ny draghög.
Lycka till! Hoppas du får mycket glädje av ditt spel.

Försvara dig!
Ibland vill en annan spelare stjäla/söva en av dina drottningar. Då
kan du försvara dig, om du har turen att ha rätt kort på handen!
Drakar: När någon spelar en riddare och vill stjäla
din drottning, kan du försvara dig genom att direkt
spela en drake. Då misslyckas riddaren och du får
behålla drottningen. Både riddaren och draken läggs på
kasthögen, och både du och den som spelade riddaren
drar ett nytt kort.
Trollspön: När någon spelar en sömndryck och vill
söva din drottning, kan du försvara dig genom att direkt
spela ett trollspö. Då misslyckas sömndrycken och din
drottning somnar inte. Både sömndrycken och trollspöet
läggs på kasthögen, och både du och den som spelade
sömndrycken drar ett nytt kort.
Att försvara sig med en drake eller ett trollspö räknas inte som ett
drag. Turen går vidare till spelaren efter den som spelade riddaren/
sömndrycken. Men glöm inte dra ett nytt kort när du spelat en
drake eller ett trollspö!

Drottningar med speciella egenskaper
Rosendrottningen: Rosendrottningen är bara värd 5
poäng, men hon har egenskapen att hon kan väcka
ännu en drottning. Om du väcker Rosendrottningen får
du vända upp ytterligare en drottning och lägga den
framför dig.
(Rosendrottningen har bara den egenskapen när hon
vaknar. Om du stjäl Rosendrottningen från någon annan får du inte
ta en extra drottning. Men om Rosendrottningen somnar igen, får
den som väcker henne nästa gång väcka ytterligare en drottning.)
Hunddrottningen och Kattdrottningen: Man kan
aldrig samtidigt ha både Hunddrottningen och
Kattdrottningen. (De är som hund och katt!) Om
du till exempel redan har Hunddrottningen och
väcker Kattdrottningen, måste du lägga tillbaka
Kattdrottningen igen. (Med baksidan upp, på den
plats kortet låg på.) Du får ingen drottning, och
turen går vidare till nästa spelare. Du kan heller
inte stjäla till exempel Hunddrottningen från en
annan spelare, om du redan har Kattdrottningen.

Spelets slut
Spelet är slut så fort någon har så många drottningar eller poäng
som behövs för att vinna. Om ni är 2 eller 3 spelare, vinner den
som först har 5 drottningar eller minst 50 poäng. Om ni är 4 eller
5 spelare, vinner den som först har 4 drottningar eller minst 40
poäng.
Spelet är också slut när alla drottningar har vaknat. Då vinner den
som har flest poäng.

Om Sleeping Queens
Tänk dig en plats där det finns drottningar gjorda av pannkakor
och kungar gjorda av kakor och tuggummin. Och drakar och
magiska trollspön. Visst låter det som en dröm?
Och det är det nästan också!
Sleeping Queens uppfanns av
sexåriga Miranda Evarts, som
tänkte ut spelet en vinterkväll
då hon hade svårt att somna.
När hon vaknade nästa morgon
berättade hon om spelet för sin
storasyster Madeleine och sina
föräldrar, Denise och Max, och
alla fyra hjälptes åt att göra
klart spelet.

Max, Madeleine, Miranda,
Stephen och Denise Evarts

Sleeping Queens är ett spännande spel, och när man spelar
det övar man samtidigt taktik, minne och grundläggande
addition. Men var försiktig när du spelar dina sömndrycker, så
att du inte råkar söva någon av de andra spelarna!

Alla drottningar och kungar är olika! Titta närmare
på dem så ser du att de har kläder och saker som
visar vilka de är. Här kan du se vad de heter. Kan du
para ihop rätt namn med rätt kort?

Rosendrottningen
Sjöstjärnedrottningen
Regnbågsdrottningen

Hattkungen

Tårtdrottningen

Tuggummikungen

Påfågeldrottningen

Schackkungen

Måndrottningen

Kakkungen

Nyckelpigedrottningen

Eldkungen

Solrosdrottningen

Sköldpaddskungen

Kattdrottningen

Pusselkungen

Hunddrottningen

Skäggkungen

Pannkaksdrottningen
Hjärtedrottningen
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