Regler
Innehåll: 50 frågekort, 24 svarskuvert (2 olika sorter),
12 yes/no kort, 24 sifferkort, block.
Vem vinner?
Bestäm innan spelstart hur många poäng som krävs för vinst.
4-5 p är lagom om ni är upp till 6 spelare och ca 3 poäng om ni
är fler. Antal poäng styr spelets längd.
Förberedelser
Varje spelare förser sig med 2 st svarskuvert
(ett av vardera symbol här till höger),
samt 1 st yes/no kort och 1-eller 2 olika sifferkort.
Är ni fler än 7 spelare ska ni ha två olika sifferkort.
Blanda frågekorten och lägg dem i mitten på bordet.
Utse en spelledare som läser frågorna, samlar in svarskuverten och
skriver ner poängen. Spelledaren är självklart med och spelar.
Så här spelar man!
Spelledaren tar det översta korten och väljer själv vilken fråga
som ska läsas upp. OBS!, att själv välja fråga gäller endast
första gången. Läs tips om valet av fråga sist i reglerna.
1. Frågan läses högt och gäller för samtliga spelare.
2. Alla spelare ska nu svara ja eller nej på frågan och använder
svarskuvertet med frågetecknet. OBS! Visa inte ditt svar för någon.
Du kan svara helt ärligt för ditt svar avslöjas aldrig, om du inte själv
vill förstås vid eftersnacket.
3. Spelledaren samlar in alla svar, blandar dem och håller svarssidan nedåt så ingen kan titta och lägger dem i en hög på
bordet. Tips! Skicka runt spellådan och låt alla stoppa ner sitt
kuvert genom springan på locket. Det är ett lätt sätt att samla
in alla kuvert.
4. Samtliga spelare ska nu gissa hur många av
spelarna som har svarat JA (yes) på frågan.
Tror spelaren att tex 8 st har svara ja sätter
man siffran 8 i fönstret på svarskuvertet (se bild).
När alla är klara läggs kuvertet på bordet med siffran uppåt.
(Om svaren är varierande är det trevligt att ta en liten diskussion
om varför spelarna gissat så olika.)
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5. Nu tar spelledaren fram alla ja/nej kuvert och lägger dem
sakta ett och ett på bordet. Räkna antalet ja och se vilka
spelare som gissade rätt. Alla som gissade rätt får 1 poäng
vardera och noteras på blocket. Om ingen spelare gissat rätt utdelas inga poäng. Det är nu det intressanta och spännande
eftersnacket börjar! Hur kunde det bli så många eller få JA svar!
6. Frågekortet som använts läggs vid sidan om
den stora högen med den lästa frågan nedåt.
Siffran på kortet talar om vilken fråga som
ska läsas på nästa kort.

1. Är du en
smart och
bra löneförhan
2. Låter du
dlare?
ibland bli
att svara
när du ser
i telefonen
vem det är
som ringe
3. Sover du
r?
med mobi
ltelefonen
dig?
bredvid
4. Tycker
du att tekni
k-utveckli
för fort?
ngen går

7. Spelet forsätter nu med nästa fråga.
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Eftersnacket
Spara eftersnacket till efter varje fråga när allt gissande och
svarande är klart.
Vi garanterar att diskussionerna blir intressanta, förvånande och
ibland lite hetsiga! Det är detta som gör spelet extra roligt!
Nu är det läge att avslöja sitt svar om man vill men det är helt
frivilligt.
Vad händer om spelarna tolkar frågan olika?
Man ska svara ja eller nej på frågan spontant. Krångla inte till frågan
och det är spelledaren som bestämmer hur frågan ska tolkas om
något är oklart.
Välj själv fråga!
Ni kan låta spelet bestämma vilken fråga som ska läsas, (beskrivs
under punkt 6) eller så bestämmer ni själva vilka frågor som ska
läsas, det är bara att välja!
SE

Reinhard Staupe’s Privacy.
Manufactured under license from Fundex Games Ltd

