
 MARIUS©MARIUS© MARIUS©



NO 1 (3)

10+  2-6 spillere

uten tvil
SPILLET I KORTHET
Snu det øverste kortet i bunken og 
les spørsmålene for en medspiller. 
10 spørsmål i rask rekkefølge. Det 
er ikke lov å svare ja, nei, gjenta 
spørsmålet eller nøle. Nå gjelder det 
å tenke raskt og holde tungen rett i 
munnen. Den som først samler så 
mange kort som trengs for gevinst 
vinner.

FORBEREDELSER
Bland kortene godt og legg kort- 
stokken midt på bordet, ved siden  
av klokken. Alle spillere må kunne  
nå dem uten problemer. Bestem hvor 
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mange avklarte kort som trengs for å 
vinne. 2-4 er ganske passe, avhengig 
av hvor mange dere er og hvor lenge 
dere vil spille. Bestem hvem som skal 
lese det første kortet. 

START SPILLET!
“Leseren” tar det øverste kortet.  
I kortets øvre felt står det hvem  
som skal svare. Henvend deg til den 
spilleren og begynn å lese. Still de  
10 spørsmålene i rask rekkefølge.  
“Svareren” må svare raskt og kan ikke:
• Svare ja
• Svare nei
• Nøle
• Gjenta spørsmålet eller gjenta  
 tidligere svar

Dersom “svareren” greier alle 10 
kortene, kan han eller hun beholde 
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kortet. Hvem som helst av medspil-
lerne kan avbryte spørreomgangen 
dersom noen synes at “svareren” 
nøler eller svarer på en måte som 
ikke er tillatt. Den som plinger må 
begrunne hvorfor han eller hun har 
plinget. Dersom flertallet av spillerne 
godkjenner avbrytelsen, er omgang-
en over og kortet legges nederst i 
bunken. Men dersom flertallet mener 
at avbrytelsen ikke er berettiget, kan 
“svareren” fortsette å besvare resten 
av spørsmålene på kortet. Nå går 
turen med urviseren til neste spiller, 
og det er hans eller hennes tur til å 
være “leser”. 

HVEM VINNER? 
Den som først har samlet så mange 
kort som trengs for gevinst vinner.


