Inhoud
• 35 x “5 verschillen”
• 35 x “7 verschillen”
• 14 x “dag”-kaarten
• 6 x blanco kaarten
• 2 stiften (met spons)
Doel van het spel
Maak je eigen comic door als eerste alle verschillen op je kaart te vinden. De
speler die als eerste alle verschillen op zijn kaart vindt, mag een “dag”-kaart
spelen. De speler die als eerste een volledige week aan dagkaarten (dus 7)
verzamelt, is de winnaar!
Voorbereiding
• Schud alle “blauwe verschillenkaarten” en leg ze op een stapel.
De voorkant van de kaart heeft 5 verschillen, de achterkant heeft 7
verschillen. Zorg ervoor dat de kant met 5 verschillen naar boven wijst.
N.B. Spelers bepalen onderling welk niveau ze spelen. Spelers hoeven
dus niet beiden hetzelfde niveau te spelen.
• Leg de dagkaarten en de blanco kaarten in het midden van de tafel.
• Iedere speler neemt een stift.
N.B. Als er meer dan 2 spelers zijn, wordt er gespeeld in teams.
Het spel
• Alle spelers nemen een kaart van de stapel en leggen deze voor zich
neer, met het te spelen niveau naar boven.
• Iedere speler probeert nu als eerste alle verschillen op zijn kaart te
vinden. Gebruik de stift om de verschillen aan te duiden.
• Als een speler alle verschillen gevonden heeft, dan roept hij “zoo wee
mama”.
• Enkel de speler die als eerste alle verschillen op zijn kaart gevonden
heeft, mag een “dagkaart” (zie Uitleg dagkaarten) spelen.
N.B. Als geen enkele speler alle verschillen op zijn kaart kan vinden,
verdwijnen de kaarten uit het spel en wordt de volgende ronde gespeeld.
• De andere speler mag controleren of daadwerkelijk alle verschillen
gevonden zijn. Is dit niet het geval, dan mag de andere speler een extra
dagkaart nemen.
TIP: Tel tijdens het zoeken mee hoeveel verschillen al gevonden zijn.
• Veeg alle aangeduide verschillen op de kaarten schoon, met de spons op
de stift. Deze kaarten verdwijnen uit het spel.
• Alle spelers nemen een nieuwe kaart van de stapel en het spel wordt
verder gespeeld, zoals hierboven beschreven.

Uitleg dagkaarten
Net als Bram in het boek van Leven van een Loser proberen de spelers hun
eigen comic/dagboek te maken. De speler die als eerste alle verschillen op
zijn kaart gevonden heeft, mag een dagkaart nemen. Kies een kaart, schrijf
bovenaan de kaart bijvoorbeeld MAANDAG (of de dag precies een week
geleden) en beschrijf kort je eigen avonturen van de dag. Leg vervolgens de
dagkaart voor je neer. Bij de volgende keer, schrijf je bovenaan de volgende
dag, bijvoorbeeld DINSDAG en je avonturen van dinsdag. Dit gaat verder
totdat een speler alle 7 dagkaarten (dus tot en met ZONDAG) verzameld
heeft. Deze speler legt dan alle dagkaarten van links naar rechts naast
elkaar en vertelt zijn avonturen van de week!
Winnaar
De speler die als eerste een hele week aan dagkaarten gespeeld heeft,
heeft zijn eigen comic gecreëerd en is de winnaar van het spel! En de
andere speler is dus de loser…
Let op!
Veeg na ieder ronde de kaarten weer schoon, anders droogt de inkt op de
kaarten uit. Zorg er ook voor dat de dop op de stiften telkens goed dicht is
om uitdroging te voorkomen.
N.B. 1
De oplossingen zijn te downloaden op www.universitygames.nl!
N.B. 2
In het spel zitten ook enkele blanco kaarten. Toon je comic-kunsten en maak
je eigen Zoek de verschillen-kaarten!
Leven van een Loser Bordspel
Het bordspel vol cartoons, strategie en
(vooral) elkaar pesten!
Speel ook het bordspel van Leven van
een Loser! Probeer als eerste speler je
speelfiguren een volledige ronde over het
spelbord te loodsen. Maar pas op voor je
tegenstanders! Voor je het weet, slaan ze
je speelfiguur van het bord af. De kaarten,
met daarop alle coole karakters uit het boek,
bepalen welke actie je mag inzetten.
Beleef zo nog eens alle avonturen van Bram en word de winnaar
van het spel door je tegenstanders te dwarsbomen en als eerste al je
speelfiguren naar het thuishonk te brengen!

Meld je ook aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle
nieuwe producten en activiteiten van University Games! Stuur een mail
naar newsletter@ug.nl om je aan te melden of kijk op
www.universitygames.nl.

