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Man kan godt lide at lege i Peru, og 
det vigtigste er ikke at tabe. Hvis 
man taber, får man en straf. Straf-
fene er forskellige, men oftest la-
ver man noget med, at personen 
skal gå rundt i ring som et bestemt 
dyr. Ellers laver man også statuer, 
så den, der taber, står i midten, og 
resten skal en efter en forme sta-
tuen ved at gå ind og fx tage armen 
op i vejret på personen.
Peruanerne synes, det er virke-
lig sjovt med taberlegene, også 
selvom det er den samme, der hele 
tiden taber. Det er bare ærgerligt! 
Hvis det er for meget for jer, kan I 
bare droppe straffene. 

El gato y el ratón (Katten og mu-
sen)  
Tag to tørklæder. Bind én knude 
på det ene (katten) og to på det an-
det tørklæde (musen). Sæt jer i en 
rundkreds og lad de to tørklæder 
blive sendt rundt med start i hver 
sin ende af cirklen. Når man får 
katten skal man binde en knude, 
binde den op igen og sende videre. 
Når man får musen skal man gøre 
det samme, men binde to knuder. 
Nu gælder om ikke at komme til at 
sidde med begge tørklæder, så har 
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man tabt. Så man skal lynhurtigt 
få styr på knuderne og sende tør-
klædet videre.

Las parejas (Parrene) 
Man sidder i en rundkreds, hvor 
der skal være en tom plads. Der 
skal være musik til imens, og en 
person, som styrer musikken. 
Mens der er musik på, gælder det 
om, at de to, der sidder ved siden 
af den tomme stol, tager hinanden 
i hånden og løber over til mod-
satte side og tager en person med 
tilbage til den tomme plads. Så er 
det de næste, og sådan fortsætter 
det indtil musikken stopper. Dem, 
der ikke er nået på plads, når mu-
sikken stopper, har tabt. Man kan 
spille med, at taberne ryger ud af 
kredsen, eller at alle har to liv eller 
mere - alt afhængig af, hvor meget 
tid man har.

Los colores (Farverne)  
Man står sammen to og to. Der er 
én, der ikke har nogen partner. Den, 
uden partner, skal så sige nogle 
udsagn i forskellig rækkefølge: 
Rojo (Rød): Alle holder deres part-
ner i hånden og danser rundt til 
venstre.

Amarillo (Gul): Alle holder deres 
partner i hånden og danser rundt 
til højre.
Verde (Grøn): Alle finder en ny 
partner. Og det gælder om ikke at 
være den sidste, der er tilbage.
Man kan lege med at den, der dør 
flest gange ud af et vist antal, har 
tabt.

Bata 
Denne leg er lidt en blanding af 
rundbold og langbold. Man spiller 
med en skumbold, og man laver 
en bane, ligesom i rundbold, med 
fire kegler og en kegle ved opgi-
veren. Opgiveren kaster bolden 
op, og spilleren skal skyde bolden 
ud med sin hånd. Så skal han løbe 
rundt, ligesom i rundbold, men 
mens han løber mellem keglerne, 
gælder det om for udeholdet at 
skyde ham. Hvis de rammer spil-
leren, er han død, og går ud på si-
delinjen. Hvis de ikke rammer 
ham, så er det stadig udeholdet, 
der har bolden. Man spiller til tre 
døde. 
Når spilleren kommer ind efter 
sidste kegle, skal han løbe hen og 
røre keglen ved opgiveren, før han 
er fredet. 
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