
 

Regelbog 
 
Brikker:  
 
Vand (blå firkant) - 40 brikker. 
Pollen (grøn firkant) - 40 brikker.  
Nektar (gul firkant) - 40 brikker. 
Royal Jelly (orange firkant) - 40 brikker.  
Honning (gul gennemsigtig cirkel) - 28 brikker. 
 
Honningbier - 6 af hver farve (blå, grøn, rød, lilla) 
Sekskantet fod til bierne - 24 brikker. 
Grå runde “Larve” brikker - 12 brikker. 
Runde spiller brikker - 1 af hver farve (blå, grøn, rød, lilla). Bruges til at angive, hvor mange 
aktive bier du har. Placeres i “Bier” felter på egen spilleplade. 
 
Sekskantet blomster plante - 3 brikker af hver blomst. 27 brikker i alt. 
Sekskantet sort stikker plante - 3 brikker af hver stikker plante. 18 brikker i alt. 
 
Quest kort (grøn) - 20 kort. 
Fotosyntese kort (gul) - 22 kort. 
 
Første spiller brikken - 1 brik. 
 
Setup 

● 2-4 spillere 
● Hver spiller starter med 3 bier, som placeres på egen spilleplade i “Bier” feltet. De 

resterende 3 bier starter som “Larver”, som indikeres ved 3 grå brikker som placeres 
i “Larver” feltet. 

● Hver spiller starter med 1 af hver ressource; 1 vand, 1 pollen, 1 nektar og 1 Royal 
Jelly. 

● Placer 4 bibyggelser (blomster) på spillebrættet med forsiden op - resten placeres i 
en bunke med forsiden nedad. 

● Første-spiller brikken placeres hos den person, der sidst har enten spist eller brugt 
honning. 

● Et spil består af 8 runder.En runde slutter når alle spillere har placeret deres bier. 
Spilleren med mest honning vinder. 

● Spilleren med flest bibyggelser i slutningen af spillet, får 1 ekstra honning point. 
 
 
Ressourcer 

●  Vand  - Indsamles og kan bruges til at købe bibyggelser (blomster). 
●  Pollen  - Indsamles og kan bruges til at købe bibyggelser (blomster). 
●  Nektar  - Indsamles og kan omdannes til honning, eller bruges til at købe 

bibyggelser (blomster). 
●  Royal Jelly  - Indsamles og kan omdannes til flere aktive bier, eller bruges til at købe 

bibyggelser (blomster). 



 

Bibyggelser (Blomster) 

- Ressourcer kan bruges til at at købe 
bibyggelser. Prisen på en bibyggelse 
står i toppen af kortet. 
 

- Bibyggelser giver et bestemt antal 
ressourcer, når bierne indsamler fra 
dem. Hvor mange ressourcer den giver, 
er angivet i bunden af kortet. 
 

- Man skal bruge en bi til at plante 
bibyggelser.  
 

- En købt bibyggelse placeres på en ledig 
plads på brættet. De kan ikke placeres 
på en naturlig ressource. 
 

- Bibyggelsens ejer kan bruge den frit, 
mens andre spillere skal betale 1 nektar 
til ejeren af bibyggelsen, for at bruge 
den. 
 

- Når bibyggelsen er plantet, skal man 
trække et fotosyntese kort. 

 
Spiller handlinger 

Mulige handlinger 
 

● Placere en bi 
● Købe en bibyggelse eller stikker plante 
● Omdanne nektar til honning 
● Producere nye bier ved brug af Royal Jelly 

 
 

● Spilleren med første spiller brikken, starter runden.  
● Når den første spiller har foretaget en handling, går turen videre til næste 

spiller i urets retning.  
● Runden slutter når alle spillere har placeret deres aktive bier. Når runden er 

slut g gives Første spiller brikken videre til næste spiller i urets retning. 
● En bi bruges til at foretage handlinger. 
● Bien samler ressourcer fra de 3 felter foran bien, som angivet på biens fod 

med gul farve.  
● Man kan anskaffe sig op til 3 ekstra aktive bier, ved at inkubere sine larver. 

Dette gøres ved at placere en bi på inkubator feltet. Det koster 3 Royal Jelly 
at lave en ny bi. 

● Man skal bruge en bi for at omdanne nektar til honning. Det koster 5 nektar at 
få 1 honning. 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


