
Legg kortet opp-ned på bordet slik at ingen ser 
hvilket tall du har valgt. Spilleren som tok opp 
kortet snur sitt kort og viser sitt tall. Begrunn 
gjerne hvorfor du har valgt det tallet. Si navnet 
på den av de øvrige spillerne du synes/tror  
er mest lik deg i dette spørsmålet. Hen må snu 
kortet sitt. Har dere samme tall, får spilleren 
som tok opp kortet trekke et valgfritt kort fra en 
valgfri spillervalgfri spiller (ikke tallkort). Har dere ikke  
samme tall, skjer det ikke noe.

    HENDELSESKORTHENDELSESKORT
  Jackpot! Du får trekke et kort fra en  
  annen spiller i henhold til det som står  
  på kortet. Har den spilleren bare tallkort, 
skjer det ikke noe.

HVEM VINNER?
Alle er selvfølgelig vinnere i Non Violence. Men 
den spilleren som først har fire fredskort av samme 
farge vinner og kan føle seg litt ekstra glad.

Gratulerer!
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Duellen setter i gang så snart kortet er trukket  
– ingen betenkningstid. Den som trakk kortet  
begynner og sier et ord som stemmer med temaet.  
Deretter er det motstanderens tur. Det skal gå  
fort – betenkningstiden er bare et sekund. Hvis 
temaet for eksempel er «Dette gjør meg glad», kan 
ordduellen høres slik: KjærlighetKjærlighet > KlemmerKlemmer >  
IsIs > SommerSommer > JulegaverJulegaver > ÆrlighetÆrlighet og så videre

Hvis du har et passkort på hånden, kan du bruke det. 
Legg det på bordet og send ordet tilbake til mot- 
spilleren. Den som ikke er rask nok eller sier et 
feil ord taper duellen. Spilleren som har vunnet  
duellen kan trekke et valgfritt kort fra taperenvalgfritt kort fra taperen. 
Hvis taperen bare har tallkort på hånden, må du  
trekke et kort fra en annen valgfri spiller.

    SPØRSMÅLSPØRSMÅL
  Spilleren som tok opp kortet leser spørs-
  målet høyt. Samtlige spillere skal gradere  Samtlige spillere skal gradere  
  seg selv og velge det av sine tall, 1–5,    seg selv og velge det av sine tall, 1–5,  
 som passer best. som passer best. En del spørsmål er vanskelige å 
besvare, og man kan oppleve at man handler ulikt i 
ulike situasjoner. Det gjelder å sette en gjennom-
snittlig poengsum på seg selv. Og å være ærlig!
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INNHOLD
30 tallkort 1–5
46 spørsmålkort
12 passkort
25 ordduellkort
40 fredskort 
8 hendelseskort

SPILLET I KORTHET
Hopp mellom stressede orddueller og vriene  
problemstillinger, samtidig som du samler freds- 
kort. Grader egenskapene dine på en skala og forsøk 
å finne ut hvilken av de andre spillerne som er mest 
lik deg. Vinneren er den som først greier å samle Vinneren er den som først greier å samle 
fire fredskort i samme farge. fire fredskort i samme farge. Vil dere spille  
lenger? Da kreves det fem fredskort for å vinne. 

FORBEREDELSER
Del ut vilkårlig ett fredskort samt ett tall- 
kort av hver valør (1–5) til hver spiller. Legg 
øvrige tallkort til side. For å få variasjon i 
spillet og kanskje tilpasse spørsmålene etter de 
aktuelle spillerne, kan du sortere ut 15 egnede 
spørsmålkort (eller velg 15 spørsmålskort vil- 
kårlig) og 12 duellkort. Legg tiloversblevne  
spørsmålkort og ordduellkort til side. Bland  

kortene godt og legg bunken på bordet slik at  
alle når den. Når dere begynner å spille, har hver 
spiller 6 kort på hånden. Bestem hvem som skal  
begynne. Turen går med urviseren. 

START SPILLET
Den som begynner tar opp et kort fra bunken.  
Hva viser kortet?

    FREDSKORTFREDSKORT
  Spilleren beholder kortet på hånden  
  – håper du fikk riktig farge!

  PASS  PASS
  Spilleren beholder kortet på hånden  
  – det er godt å ha når det trekker opp  
  til ordduell!

  ORDDUELLEN  ORDDUELLEN
  Her går det fort! I duellen velger den  I duellen velger den  
  spilleren som tok opp kortet sin mot-   spilleren som tok opp kortet sin mot- 
  spiller.   spiller. Temaet for duellen står på  
 kortet. Alle spillere avgjør sammen hvilke ord  
som er godkjent og hvilke som ikke er det.  
Majoriteten har rett! 
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play for peace 

The Card Game
Fra 10 år 3-6 spillere

I hånden holder du et kortspill som 
skal vekke tanker rundt vår egen 
atferd og holdninger. Med tanker 
følger innsikt, og med innsikt  
følger kanskje en vilje til å endre 
seg. Vi tror at mange og små for-
andringer er en vei til fred og en 
bedre verden.

Non Violence er en ideell organisasjon som finnes over hele verden. Gjennom ikke-vold og 
gjennom å inspirere, motivere og engasjere, arbeider de for fred og for en bedre verden. 
Ved hjelp av sine opplæringsprogrammer vil Non Violence gi kommende generasjoner 
sterkere selvfølelse, bedre evne til å håndtere konflikter og større forståelse for andre 
mennesker. 


