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Hasten 2004 fick vi en forfragan om vi ville gora ett spel med figuren Pingu 
och hans vonner. De sade ott om spelet blev bra, skulle det kunna erbjudas 
till foretag runt om i vorlden som so/jer Pinguprodukter. 
Vi antog utmaningen! 

Vi tycker Pingu or ett av de basta spel vi gjort. Det or ett barnspel i hog 
kvalitet med handmalade figurer, och med en enkel men fongslande spelide. 
Nu hoppas vi bora aft ocksa du och resten av varlden tycker om det! 

Med vanliga halsningar onskar vi pa 

ANVANDBART LITET FORETAG AB 

Pingi or Pingus flickvan. 

Solen Robby or Pingus baste 
van, och han alskor ott fisko . 

Pingu or en liten busig 
pingvin som alskor ott 
leka med sino kompisor. 

stran 

"Skojigt, 
spaHttaHde, st1yggt. 

Betyg6 
Svensk.a Dagbladet 

,.,., ,. t• 
~o rg • 
En~ngtill." 

Betyg 5 
ICA-Kuriren 

HMycket skratt. 
O.ettialtr' 
Betyg 5 

Nya Wermlands-ndningen 

·J{,ktfgt sko}1gt och barnspel~ 

Betyg 5 
Dagens Nyheter 

"Ett fortjusat~de spel 
frin bOrjan till slut." 

Betyg 5 
Blekinge Liins ndning 

"Uet pelet bl r JMaH glad avf 
Etc roligt och mycket valgjort spel." 

Betyg 5 
No"liindsk.o Socioldemokraten 

·FullstattdJgt Ut1derbart spel. 
Betyg 5 
Sydostran 

Punki or en gommal kom
pis till Pingu och den end 
pingvinen som hor klader. 



Spelregler 

Delar i spelet 

4 figurer med magneter, Pingu, Pingi, Punki och solen 
Robby. 
1 pinne 
40 isflak ( 17 med guldpeng, 23 utan guldpeng) 
Spelplan 
Spelregler 

Spelets mal 

Den som forst samlat 5 guldpengar vinner! 

lnnan spelet boriar 

Lagg alia isflak med undersidan nerat pa spelplanen sa ott 
guldpengarna inte syns, blanda val. 

Varje spelare valjer en figur {Pingu, Pingi, Punki eller 
Robby) ott spela med. Alia spelare staller sin figur pa en 
valfri horna av spelplanen (se bild). Valj vem som ska 
borja, t ex yngst borjar. ~ 

TACK, Du her just kopt ett spel fran Anvi:indbarl Litet Foreleg (ALF), Sveriges 
kanske minsta spelforetag. Vi i:ir fem personer i en liten lokal i Malmo. 

ALF startodes 1990 med offi:irsiden ott to from sallskopsspel som i:ir sa 
roliga ott nor man spelat dem, viii man spela dem om och om igen! Hoppes 
ott det kommer ott galla dig ocksa! 

I vorl sorliment av c:a 18 spel Finns idag spel som fatt hedersomni:imnande, 
Aero arets spel, internationella spelsucceer, roliga nyheter och varldens 
kanske basta barnspel. 

Forsi:iljningen her okat for varje or och nu saljs ni:istan 200 000 ALF-spel 
arligen i Norden. 

Vara spel hitter du nasion overallt dar si:illskapsspel saljes. Vorl kontor finns 
pa Holmgatan 11 i Malmo. Om du nagon gang her vagarna forbi , titta 
gi:irna in och si:ig hej! 

Sa heir spelar du 

Du som borjar spela trycker med handen pa igloons topp, 
sa ott tarningen hopper till. Tarningen visor hur mango 

isflak du far to ifran spelplanen, t ex 2 st, 
(det kan vara 1, 2 eller 3 is flak). 

Du tar pinnen och pekar pa ett isflak. Spelaren mittemot 
gar sig redo ott busa med dig, dvs forsoka lura dig och tar 
sin figur och lyfter upp isflaket med hjalp av magneten. 

Du fragar nu -"Finns det en guldpeng dar?". Nu ska 
motspelaren svara dig och forsoka fa dig ott tro ott det 
inte finns en guldpeng under isflaket, aven om det finns en 

guldpeng dar eller tvart om. 
Tror du inte ott det finns en guldpeng sa sager du -"Jag viii 
inte ha det", da laggs isflaket tillbaka och du pekar pa ett 
nytt isflak, som motspelaren tar upp sedan stalls samma 
frega som tidigare. 
Tror du ott det finns en guldpeng under isflaket da sager du 
-"Jag viii ha det". Da far du isflaket och logger det framfor 
dig med undersidan upp, sa alia kan se om det finns en 
guldpeng eller inte. 
Du fortsatter ott valja och peka tills du plockat upp 2 st 
isflak och lagt dem framfor dig. Darefter gar turen over 
medurs till nasta spelare som overtar pinnen ott peka pa 
isflaken med och trycka med handen pa igloons topp osv. 

Forsta spelaren {Pingu, Pingi, Punki eller Robby) 
som hittat fem guldpengar vinner! 

Lycka till! 
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Kundservice 
Fragor besvaras- goda ideer honoreras 040-30 40 40. 
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