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Flaggor & länder

SE Regler 1

Så spelas Qube!

1

Bli av med dina kort före dina
motspelare. Hur? Genom att
svara rätt på frågorna! Välkommen till ett spelnöje i kubik
för 2-6 spelare från 12 år och
uppåt.
Före spelstart
Ställ spelkuben på bordet. Blanda
frågekorten och ställ tillbaka dem i
kuben. Blanda leken med kategorikorten (49 st).
Blanda flaggkorten och
lägg dem i en hög för sig
på bordet.

Dela ut 5 kategorikort till varje
2
spelare. Vill ni spela lite mer? Då
delar du ut fler! Bestäm vem som
ska börja.
ETT SPELDRAG
A. Spela ut ett av dina kort på
hand:
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Kortet bestämmer
ämneskategori.

Du väljer valfri ämneskategori.
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På vissa av flagg3
frågorna ska du ta ett
flaggkort. Säg ett nummer mellan 1 och 6. Ta
det understa korten i flagghögen
och säg namnet på det land som
flaggan tillhör. Svaret står på motsatt sida. Lägg det använda kortet
överst i högen. Svarar du rätt blir
du av med ditt flaggkort.
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B. Spelaren till vänster drar ett frågekort. Läs upp frågan i den valda
ämneskategorin. Lästa kort ställs
längst bak i kuben.
C. 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 4
hand igen. Nu är det nästa spelares tur!
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.
De behöver inte vänta tills alla
svarsalternativ har lästs upp utan
kan svara direkt. 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. (Om utmanaren vinner blir
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5
hen av med sitt duellkort.
Om motståndaren vinner blir hen
av med 1 valfritt kort på hand.)

VINNER
Gör den som först blir av med sina
kort på hand.

