
MAXA 
LOVET!

Äntligen sommar! Tre månader att göra vad du vill. 
Men akta dig, tiden kan gå ruskigt snabbt.  
Utmana en kompis och se vem som är bäst på att ... Det finns något mystiskt  

samband mellan vädret och  
hur snabbt ett lov går. Slå med tärningen och 
se vad du kan vänta dig den närmaste veckan.
1–2 Hällregn, gå fyra steg tillbaka.
3–4 Mulet, ta ett steg framåt.
5–6 Sol! Gå fyra steg framåt.

Du cyklar förbi en bondgård där  
det visar sig finnas nyfödda kalvar! 

Stå över ett kast och klappa sötnosarna.

Glassbuffé! Du får extra energi,  
slå ett extraslag! Dessutom:  

Flytta fram fem steg på glassräknaren. 

Du drabbas av en sommar förkylning. 
Medan kompisarna har vattenkrig  

på gräsmattan utanför ditt fönster ligger du  
i sängen och snorar. Stå över två kast. 

Ett smart sätt att göra lovet längre är 
att dygna. Det gör dig så supertrött 

att dagarna efteråt masar sig fram. De nästa 
tre omgångarna får du bara gå ett steg.

En snäll faster bjuder med dig till 
Disneyland. Veckan efter flyger du 

fram som i ett lyckorus. Hoppa fram sju steg.

Du lånar samtliga Warriors-böcker 
med planen att de kommer ta halva 

sommaren att läsa. Men historien visar sig vara 
REKORDspännande. I böckerna om  katterna 
rusar tiden fram. Slå ett extraslag.

Farmor kommer på besök. Med  
sig har hon syrliga karameller  

och en kortlek. ”Här ska spelas bridge!” vrålar 
hon och drar med dig till vardagsrummet.  
Stå över två kast.

Inget får dagarna att masa sig fram 
som hederligt trädgårdsarbete.  

Du rensar rabatter, kupar potatis och beskär 
buskar. Slå ett extraslag – men gå bakåt. 

Hela familjen åker och badar. Ni  
plaskar, dyker, fikar och har kul – och 

plötsligt har hela dagen gått. Slå ett extraslag.

Det är din namnsdag! Du får ett  
pussel i present. 2 000 bitar förestäl-

lande ett tyskt slott (även om det mesta består 
av blå himmel). Stå över två kast och lägg det.Antal spelare: 2.

Ni behöver: Tärning och fyra  
spel pjäser (två är till glassräknaren).
Regler: l Mellan skolavslutningen 
och skolstarten är det 86 dagar (steg).  
Målet är att ha ett så långt lov som  
möjligt. Vinnaren är alltså den  
som kommer i mål sist. 

l Börja med att lägga två spelpjäser 
på glassräknarens noll-rutor. När någon 
hamnar på en ruta med en glass   
flyttar den fram sin spelpjäs ett steg  
på räknaren. Hamnar personen på en  
ruta med en kiosk får den flytta fram 
tre steg på räknaren.
l Yngsta spelaren börjar.

l Om du hamnar du på en sol, slå två 
gånger med tärningen. Plussa ihop 
och gör uppgiften med samma antal 
prickar i spalten till höger. 
l På de tre rutorna med stoppskylt 
måste du stanna, oavsett vad  
tärningen visar eller vad du tidigare 
fått i uppgift. Läs meddelandet.
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Fornminne 8 km

Dina föräldrar har i sista 
stund bestämt att ni på 
 vägen till sommar stugan 
ska åka förbi samt liga 
Upplands  sevärdheter. 
Går du med på detta?  
Slå med tärningen: 
1–3 = Nej. Gå vidare  
som vanligt nästa  
omgång. 
4–6 = Ja. Ta omvägen  
till vänster nästa  
omgång.

På stan träffar du din lärare. Trots lov tar hen chansen att förhöra dig 
på Sveriges landskap. Om du inte lyckas räkna upp tio stycken på 
20 sekunder (motspelaren får ta tid) så väntar en tidigarelagd  
skolstart. Då måste du flytta fram till ruta 78. Klarar du uppgiften går 
du vidare som vanligt nästa omgång. Obs! Spelar du med någon 
under 8 år? Då måste hen klara fem landskap. Vuxna ska klara 15. 

 ”Alla vet att man 
måste äta minst  
20 glassar på ett  

sommarlov. Kolla din 
glassräknare. Visar den 

färre än 20 glassar får du  
helt enkelt inte börja höst-
terminen. I stället måste du 
hoppa tillbaka till ruta 23 
och fortsätta mumsa.”

 Meddelande  
 från KP-Lukas:

 stopp!

Glad sommar!

 Regler 

 Glassräknare 

Skol- 
avslutning

3 4 6 8 105 7 9 11 13 15 17 1912 14 16 18 20

3 4 6 8 105 7 9 11 13 15 17 1912 14 16 18 20

Börja här!
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