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class Player
  attr_accessor :name, :color, :cards
  def initialize(color, name)
    @color = color
    @name = name
    @cards = []
  end
end

def pick_cards(deck, count)
  picked = []
  while count > 0 && deck.length > 0
    picked.push(deck.pop)
    count = count - 1
  end
  picked
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FRAMÅT – roboten 
rör sig en ruta framåt. 
(50 st)

VÄNSTER – roboten 
svänger på plats 90 
grader motsols. (25 st)

HÖGER – roboten 
svänger på plats 90 
grader medsols. (25 st)

FUNKTION – bakom 
funktionen kan man 
lagra en serie med 1–5 
kommandokort. (10 st)

Serie med  
5 kommandon 

Roboten svänger 
på plats enligt 
ROBOTENS 
orange pil.

Roboten rör sig 
en ruta framåt i 
samma riktning 

som ROBOTENS 
svarta pil.

Roboten svänger 
på plats enligt 
ROBOTENS  

gula pil.

Roboten rör sig 
en ruta framåt i 
samma riktning 

som ROBOTENS 
svarta pil.

Roboten svänger 
på plats enligt 
ROBOTENS  

gula pil.

Utgångsläge:
Serie med kommandokort:

SPELETS GÅNG
Spelaren styr sin robots rörelser med kommandokorten. Roboten utför programmet.  
Den yngsta spelaren börjar.

Roboten lyder kommandokort. Det finns fyra slags kort:
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SPELTURENS GÅNG
1  Ordna dina kommandokort på rad framför dig till en kommandoserie, det vill  

 säga ett program. Du kan använda så många kort du vill. Om du har kort som du 
 inte vill använda, lägg dem i högen med använda kort i början av din egen  
 speltur. Efter  detta är programmet klart och får inte ändras!

2  Programmet utförs från vänster till höger, ett kommandokort i taget, genom att flytta 
 på roboten enligt kortets kommando. Om kommandot inte kan utföras (till exempel  
 om roboten stöter på en spärrplatta), avslutas programmet och du går till punkt 5.

3  Om roboten kommer till en ruta med en diamant, plockar roboten upp diamanten  
 och fortsätter sin färd.

4  Om roboten kommer till en ruta med en annan robot, kan du skuffa robotten  
 framåt. Om du skuffar fram en annan robot som har en diamant ombord, flyttas  
 diamanten över till din robot.

5  Efter att programmet är utfört lägger du korten i högen med använda kort och  
 plockar 5 nya kort ur talongen.

Om du inte kan skapa det program du vill med dina kommandokort, kan du vänta och 
samla krafter. Lägg korten i högen med använda kort och ta 7 nya kort i stället. Turen 
går då vidare till nästa spelare.

När kommandokorten i talongen tar slut, blandas högen med använda kort till en ny 
talong en gång. Om högen med kommandokort tar slut för andra gången är spelet 
avslutat.

Små spelare och nybörjare kan spela med enskilda kommandokort i stället för med ett 
helt program. Mer erfarna spelare kan hjälpa nybörjarna att ge bra kommandon åt 
roboten! 

LJUDEFFEKTER 

TILLÅ
TNA! 

DJZZZ...
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Serie med 
4 kommandon
Den gröna roboten rör sig 
två rutor framåt, svänger 
på ställe till höger och 

fortsätter en ruta framåt.

Programme- 
ringsfel

Den röda robotens tredje 
kommandokort kan inte utföras, 

för då skulle roboten hamna 
utanför spelbrädet. Roboten rör 

sig bara två rutor framåt.

Diamant- 
kapning

Den röda roboten skuffar 
den gröna framför sig. Den 
kapar en diamant, svänger 

till höger och fortsätter.

• Om roboten du skuffar har flera diamanter i lasten, får du kapa en diamant för varje  
 ruta du skuffar den framåt.
• Kapningen lyckas bara om motståndarens robot kan skuffas framåt. Det går inte att   
 skuffa ut motståndaren från brädet eller på en spärrplatta.
• Om du skuffar motståndarens robot till en ruta som har en diamant, flyttas diamanten  
 över till roboten du skuffar. 
• Det spelar ingen roll vartåt moståndarrobotens pil pekar.
• Roboten kan inte skuffa två andra robotar framför sig samtidigt.
• Roboten kan inte röra sig eller skuffas ut från spelbrädet eller på en spärrplatta.
• Om den skuffande roboten redan har 3 diamanter i lasten kan den inte kapa åt sig   
 flera, men det är ändå möjligt att skuffa motståndarens robot framåt.
• Om en robot har 3 diamanter i lasten kan den inte plocka upp flera.  
 Diamanterna fungerar då som spärrar som roboten inte kan passera.
• Spärrplattor kan inte skuffas framåt. 
• Om roboten går till sin bas med diamanter i lasten, lämnas diamanterna på basen   
 varefter roboten kan fortsätta sin färd.
• En robot kan inte gå in på en annan robots bas.

SPELETS SLUT
Spelet är slut när den första spelaren kommer till sin bas med tre diamanter. Det kan 
också sluta om högen med kommandokort tar slut för andra gången. Då spelar man  
en omgång med de kort som finns på bordet och efter det är spelet avslutat.

Om ställningen är oavgjord, vinner den spelare som har flera diamanter ombord på  
sin robot. Om spelet tar slut innan någon spelare har tre diamanter på sin bas, vinner 
den spelare som har flest diamanter på sin bas.
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TILLÄGGSREGEL: FUNKTIONSANROP
Skickliga spelare kan lägga till ytterligare en utmaning i spelet: en funktion!  
I så fall blandar man in f-korten (10 st) i talongen innan spelet börjar.

Spelaren kan hen välja att lägga en del kort i en skild funktion i stället för  
i högen med använda kort. De bildar en skild kommandokortsserie vid sidan  
av huvudprogrammet. De kort som lagts till funktionen stannar kvar på bordet 
under resten av spelet och placeras inte i högen med använda kort.

Ett f-kort utför alltid hela funktionen. Programmet avbryts dock av det första 
"omöjliga kommandot".

Funktionens längd är högst 5 kort. De kort som läggs till placeras alltid i slutet av 
funktionen, inte i början av eller inne i funktionen. Man kan inte avlägsna kort ur 
funktionen.

Obs! Funktionen själv kan också sluta med ett f-kort. Då utförs funktionen på 
nytt och på nytt tills det första "omöjliga kommandot" kommer. En funktion som 
anropar sig själv kallas rekursiv funktion.

Funktion
Den gröna roboten utför 

en funktion som flyttar den 
två rutor framåt. Efter det 
svänger den till höger och 

går en ruta framåt.

Det här är en funktion som 
övre radens F-kort anropar. 
Kommandoserien som skall 

utföras är alltså:

IDÉER
Du kan själv planera olika spelbräden genom att placera spärrplattorna och 
diamanterna på olika sätt.

Om spelet känns svårt kan ni börja med att spela utan kapningsmöjligheten. 

Ni kan också välja att spela spelet med slutna kort.
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