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Så spelas Qube! 
Bli av med dina kort på hand före dina motspe-
lare! Gör det genom att svara rätt på spelets 
frågor. Välkommen till ett stort litet spelnöje i 
kubik för 2-6 spelare från 15 år och uppåt.

FöRE SpELStaRt:
Ställ spelkuben på bordet. Blanda frågekorten 
och ställ tillbaka i kuben. 
Blanda leken med kategorikorten (49 st).

Plocka bort duellkorten om 
ni bara är 2 spelare, behåll 
dem om ni är flera. 

Dela ut 5 kategorikort till 
varje spelare. Ni kan välja 
färre eller fler, beroende på 
spellängd. Bestäm vem
som ska börja spela.
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Ett SpELDRaG!
 1 Spela ut ett av dina kort på hand. Kortet 
bestämmer ämneskategori.

 2 Spelaren till vänster drar ett frågekort och   
läser upp frågan i den valda ämneskategorin. 
Lästa kort ställs längst bak i kuben.

 3 Svarar du rätt på frågan, blir du av med 
ditt utlagda kort. Grattis! Lägg undan kortet. 
Svarar du fel, får du ta upp ditt kort på hand 
igen. Nu är det nästa spelares tur!

VINNER
Gör den som först blir av med sina kort på 
hand.
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VaLFRI KatEGORI
Den som spelar ut kortet 
får välja valfri ämnes- 
kategori.

DUELLKORt
 Den som spelar ut kortet,
 får själv välja ämne och en 
 motståndare. En tredje 
spelare drar frågekortet och läser upp frågan. 
Spelarna får bara ge ett svar och svaret kan 
komma snabbt, även om inte alla svarsalterna-
tiv har hunnit läsas upp. Är första svaret fel får 
den andra spelaren chans att svara. Den som 
först svarar rätt av de båda ”duellanterna” blir 
av med 1 kort. (Vid vinst blir den som utmana-
de av med sitt duellkort. Vinner motståndaren, 
blir denne av med 1 valfritt kort på hand.)



Det hippa 70-talet är ett av många  
roliga Qube frågespel. 

I serien ingår även bl a 
Det glada 80-talet

Får vi fresta och testa dig?
Här kommer lite provkort.

Mycket spelnöje önskar vi på ALGA!



www.algaspel.se


