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MÅL

100
99 Stønn!

Veldig bratt.
Du sklir tilbake
to ganger det
terningen viste.
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YETI

86
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SPILLET

93

92 Obs!

Ørnen stuper, tar
deg og flyr langt
før den slipper
deg ned på 39.

89

I Himalaya er det ørner og gribber
med vingespenn på over tre meter.

87 Yeti? 88
Omis ser en
skygge gå en
snarvei. Følg
etter til 95.

94

Ferden til toppen av verdens høyeste fjell, Mount Everest,
fører deg til Yetis verden. Yeti, den avskyelige snømannen,
skal ha skremt fjellfarere høyt oppe i Himalaya.
Det er funnet mystiske hårdusker og digre fotspor
som det ikke er noen forklaring på, men hittil
har ingen hatt nærkontakt med Yeti.
Kanskje møter du Yeti?

96

84 Uuuu! 85
Ulver hyler i det
fjerne. Du stopper for å lytte.
STÅ OVER ET KAST

77

Brum!

Du følger noen
digre fotspor,
men møter en
stor bjørn og
flykter til 34.

64

76 Puhh! 75
Nå er du
ganske sliten
og må hvile.
STÅ OVER TO KAST

65

66

Nepalsk svartbjørn lever i de milde skogene, og i motsetning til vår bjørn,
går den ikke i hi om vinteren, men vandrer til varmere strøk.

78

74

68 Nam! 69

73

Suppen gir
ny energi og
du spurter
rett til 73!

67

72

91

90

70

71

Verdens tre høyeste fjell, Mount Everest (8850 m), K2 (8611 m) og Kanchenjunga (8598 m) ligger alle i Himalaya. Himalaya betyr «snøens hjem».

Den sjeldne
snøleoparden
bringer lykke.
Gå til 97.

Snøleopard er et rovdyr i kattefamilien.
Lever i Sentral-Asia i 2000-4000 moh.,
men kan også vandre opp
til 6000 moh.
I Himalaya finnes også ulver
og verdens største ville sauer.

81 82 Jippi! 83

Du ser
80
Yeti, blir
nysgjerrig og
går etter
rett til
mål!
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flykter til 34.
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45

43 He he!

44
Du møter
ei jente som
forteller en vits.
STÅ OVER ET KAST
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38

18 Zoom! 17
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54
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49

Du tar deg
en lur og drømmer om Yeti.
STÅ OVER TO KAST

33 Zzzz! 32

48

34

46 Moro! 47

Omis reiser på
en elefant og
du får sitte
på helt til 75!

35

27

28

29

Omis bodde på gata i Katmandu og levde av å plukke søppel.
Nå bor han på barnehjem sammen med hundre andre barn.

25 Hjelp! 26
Omis hørte skritt
og gjemte seg i
jungelen. Gå til 7
for å hjelpe ham.
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STÅ OVER ET KAST

Du skal over elva
og venter til krokodillene er borte.

8 Plask!

51

ser
50Yeti,Dublir
skremt og løper
helt tilbake
til
start.

31
30

10

11

Elefanter regnes som meget intelligente, og tamme elefanter kan forstå opp til 100 ulike ord. I Asia finnes
det ca. 30 000 ville i tillegg til mange tamme elefanter som brukes bl. a. i skogbruk, turisme og sirkus.

24

37

Hørt om den gangen Yeti møtte et menneske?
Han ble livredd fordi han trodde det var den avskyelige snømannen!

41 42

40

21
20
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Du stopper for
å ta bilde av
elefantene.
STÅ OVER ET KAST

5 Hei, jeg
heter Omis
og vil hjelpe
deg på vei.
Gå til 27.

Kast terningen etter tur og flytt fram antall felt som terningen viser.
Vinneren er den første som kommer akkurat på 100.
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