
upp kortet vänder upp sitt kort och visar sin  
siffra. Motivera gärna varför du valt den siffran. 
Säg namnet på den av de övriga spelarna som du  
tycker/tror är mest lik dig i den här frågan.  
Hen får vända upp sitt kort. Har ni samma siffra  
får spelaren som tog upp kortet dra ett valfritt 
kort från en valfri spelarevalfri spelare (inte sifferkort). Har 
ni inte samma siffra händer ingenting.

  HÄNDELSEKORT  HÄNDELSEKORT
  Jackpot! Du får dra ett kort från en  
  annan spelare i enlighet med vad som  
  står på kortet. Har den spelaren enbart  
 sifferkort händer inget.

VEM VINNER?
Självklart är alla vinnare i Non Violence.  
Men den spelare som först har fyra fredskort  
av samma färg vinner och kan känna sig lite  
extra glad. 

Grattis!

87

dra ett kort från 

valfri 
spelare

83

dra ett kort 
från spelaren till 

vänster

85

dra ett kort 
från spelaren till 

höger
87

dra ett kort från 

valfri 
spelare

och säger ett ord som stämmer med temat. Därefter  
är det motståndarens tur. Det ska gå fort – betänke-
tiden är endast någon sekund. Om temat till exempel 
är ”Detta gör mig glad” kan ordduellen låta så här: 
KärlekKärlek > KramarKramar > GlassGlass > SommarSommar > JulklapparJulklappar >  
ÄrlighetÄrlighet och så vidare

Om du har ett passkort på handen kan du använda det. 
Lägg det på bordet och skicka tillbaka ordet till 
motspelaren. Den som inte är snabb nog eller säger 
ett felaktigt ord förlorar duellen. Spelaren som 
vunnit duellen får dra ett valfritt kort från för- valfritt kort från för- 
lorarenloraren. Om förloraren enbart har sifferkort på hand 
får du dra ett kort från en annan valfri spelare.

  FRÅGA  FRÅGA
  Spelaren som tog upp kortet läser frågan  
  högt. Samtliga spelare ska gradera sig  Samtliga spelare ska gradera sig  
  själva och välja den av sina siffror,    själva och välja den av sina siffror,  
1-5, som passar bäst.1-5, som passar bäst. En del frågor är svåra att 
svara på, och man kan uppleva att man agerar olika 
i olika situationer. Det gäller att sätta en genom-
snittlig poäng på sig själv. Och att vara ärlig!

Lägg kortet upp och ner på bordet så att ingen  
ser vilken siffra du har valt. Spelaren som tog  
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INNEHÅLL
30 sifferkort 1-5
46 frågekort
12 passkort
25 ordduellskort
40 fredskort 
8 händelsekort

SPELET I KORTHET
Hoppa mellan stressiga orddueller och kluriga  
frågeställningar, samtidigt som du samlar på freds- 
kort. Gradera dina egenskaper på en skala och försök 
lista ut vem av de andra spelarna som är mest lik 
dig. Vinner gör den som först lyckas samla ihop  Vinner gör den som först lyckas samla ihop  
fyra fredskort i samma färg. fyra fredskort i samma färg. Vill ni spela längre? 
Då krävs det fem fredskort för att vinna.

FÖRBEREDELSER
Dela slumpvis ut ett fredskort samt ett sifferkort 
av varje valör (1-5) till varje spelare. Lägg övriga 
sifferkort åt sidan. För att få variation i spelet 
och kanske anpassa frågorna efter de aktuella spel- 
arna så sortera ut 15 lämpliga frågekort (eller ta 
slumpmässigt 15 frågekort) och 12 duellkort. Lägg 
överblivna frågekort och duellkort åt sidan. Blanda 

korten väl och lägg högen på bordet så att alla  
når. När ni börjar spela har varje spelare 6 kort  
på hand. Bestäm vem som börjar. Turen går medsols. 

BÖRJA SPELA
Den som börjar tar upp ett kort från högen.  
Vad visar kortet?

  FREDSKORT  FREDSKORT
  Spelaren behåller kortet på hand  
  – hoppas du fick rätt färg!

  PASS  PASS
  Spelaren behåller kortet på hand  
  – det är bra att ha när det drar  
  ihop sig till ordduell!

  ORDDUELLEN  ORDDUELLEN
  Här går det fort! I duellen väljer den  I duellen väljer den  
  som tog upp kortet sin motspelare.  som tog upp kortet sin motspelare. Temat  
  för duellen står på kortet. Alla spelare  
 avgör tillsammans vilka ord som är godkända och  
vilka som inte är det. Majoriteten har rätt! 

Duellen sätter igång så fort kortet har dragits  
– ingen betänketid. Den som tog upp kortet börjar 
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play for peace 

The Card Game
Från 10 år  3-6 spelare

Du håller i din hand ett kortspel  
som syftar till att väcka tankar kring 
våra egna beteenden och förhållnings-
sätt. Med tankar kommer insikter och 
med insikter kommer kanske en vilja 
ett förändra. Vi tror att många små 
förändringar är en väg till fred och  
en bättre värld.

Non Violence är en ideell organisation som finns i hela världen. Genom icke-våld och  
genom att inspirera, motivera och engagera arbetar de för fred och för en bättre värld.  
Med hjälp av sina utbildningsprogram vill Non Violence ge kommande generationer starkare 
självkänsla, bättre förmåga att hantera konflikter och större förståelse för andra människor.


