VEM SA SÅ?
För 2-6 spelare (Från 14 år)

Innehåll
Spelplan
Spelpjäs
Tärning
4 korthållare
6 JA-kort
6 NEJ-kort
Anteckningsblock
4 kortlekar med frågor
Poängsedlar

Så hanterar ni frågekorten:
Korten ligger i nummerföljd. Lästa
kort läggs längst bak i hållarna efter
hand som frågorna har använts i
spelet. OBS! När VEM SA SÅ-frågan
är läst (med svar på samma sida),
vänder ni kortet
och läser extrafrågan i samma
drag.

Spelförberedelser:
Ta av plasten på kortlekarna. Sätt
en frågekortlek i varje korthållare.
Korthållarna läggs på avsedd ruta
på spelplanen. Välj en spelare som
hanterar frågekorten och läser upp
frågorna. Eller varför inte turas om
att läsa? Sortera upp poängsedlarna
och utse gärna en ”bankir” som
betalar ut. Dela ut en sida ur anteckningsblocket till varje spelare.
Sidan används för att svara i BETTA
PÅ SVARET. (Penna behövs).
Dela ut ett JA och ett NEJ-kort till
varje spelare. Kortet används för
att svara på JA/NEJ-frågorna.

Bestäm
speltiden
(två varianter):
1. Spela på tid!
Starta tidtagning (exempelvis 60
minuter) och se vem som har flest
poäng när tiden är ute.
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2. Först till vinnande poäng!
Bestäm hur många poäng som ger
vinst (exempelvis 200 poäng). Ju fler
poäng, desto längre speltid! Ställ
spelpjäsen på valfri ruta på spelplanen och… Slappna av – inget är
under kontroll! (Källan är okänd)

Spela taktiskt och försök hamna på
de kategorirutor där du har störst
chans att ta poäng!
Ett speldrag!
Spelaren i tur slår tärningen och
flyttar spelpjäsen lika många steg i
valfri riktning på spelplanen.

Spelet i korthet:
I VEM SA SÅ gäller det att samla
poäng i spelets fyra frågekategorier.
Var du hamnar avgör tärningen –
du får gå åt vilket håll du vill på
spelplanen:
I DUELLEN väljer du själv din motståndare.
I JA eller NEJ avgör ett tärningskast
om du svarar själv eller om alla är
med och svarar.

Gör så här på rutan:
VEM SA SÅ Spelaren på rutan får två
frågor att besvara själv. Extrafrågan
(som kan handla om annat än citat)
får man efter den första frågan, oavsett om man har svarat rätt eller fel.
Poäng Rätt svar på första frågan ger
30 poäng. Rätt svar på extrafrågan
ger ytterligare 10 poäng.
Fel svar ger noll poäng.
DUELLEN Spelaren på rutan väljer
motspelare. En tredje spelare läser
upp meningen som saknar ett viktigt
ord i början, mitten eller i slutet.

I BETTA PÅ SVARET får alla samma
fråga. I vadslagningen efteråt röstar
ni på den av spelarna som ni tror
har svarat rätt.

Poäng Den som snabbast ropar
det saknade ordet får 20 poäng.
Om båda svarar rätt samtidigt, får
spelarna dela på poängen (10 poäng
vardera). Gissar båda fel, får man
gissa en gång till. Fel svar ger noll
poäng.

I VEM SA SÅ svarar du själv och får
två frågor – rätt svar ger sammanlagt 40 poäng.

JA ELLER NEJ Tärningen avgör om
spelaren svarar ensam (1,2, 3) eller
om alla ska svara (4, 5, 6). Tävlar du

själv, svarar du muntligen. Tävlar
ni alla, välj svarskort (JA eller NEJ),
lägg ut kortet och håll svaret dolt
framför dig tills alla har svarat.
Poäng Rätt svar ger 20 poäng.
Fel svar ger noll poäng.
BETTA PÅ SVARET En läser upp
frågan. Alla (inklusive frågeställaren)
skriver ett svar på sitt anteckningsblad. När alla har svarat, får var och
en läsa upp vad man har skrivit.
Därefter följer bettingen:

BETTA SÅ HÄR:
Rösta på den spelare som du tror
har svarat rätt. Du får lov att rösta
på dig själv om du vill. Tror du att
ingen av er svarat rätt, kan du inte
vägra att rösta. (Lägg i så fall din
röst på spelaren med lägst poäng
eller varför inte premiera det mest
kreativa svaret?)
Poäng Rätt svar ger 20 poäng.
Fel svar ger noll poäng.
Bettingpoäng
Röst på spelare med rätt svar ger 20
poäng.
Röst på spelare med fel svar ger noll
poäng.
Spelare med fel svar som har fått
röster, vinner 10 poäng per röst.
Fel svar som röstat på sig själv förlorar 20 poäng.

Vem vinner?
Spelaren med flest poäng efter överenskommen tid eller först till överenskommen poäng vinner. Grattis!

Acceptera aldrig en förlust. (Sagt av
fotbollsspelaren Gregg Berhalter.)
Svar och lite mera text … På vissa
kort ligger en kompletterande information efter det poänggivande, rätta
svaret. Denna extra information
krävs inte som svar i spelet. Men –
läs gärna upp texten i sin helhet.

Citat är en metod att återge någon
annans ord felaktigt.
(Citat av författaren Ambrose Bierce)
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figurerar i spelet. Utan era väl valda ord (och utan alla dedikerade citatsamlare) hade detta
spel inte funnits till. Ansträngningar har gjorts för att säkra att frågematerialet är korrekt
återgivet i spelet. Skulle det trots noggrann granskning förekomma felaktigheter, ber vi om
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