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2-5 spelare

SPELET I KORTHET
Bli av med dina kort genom att
svara rätt på frågorna. Den som
först blir av med alla sina kort på
hand vinner!
FÖRBEREDELSER
Blanda frågekorten och ställ tillbaka
dem i Quben. Blanda kategorikorten.
Plocka bort Rumpnisse-korten om
ni är två spelare, är ni ﬂer än två så ha
dem kvar. Dela ut 5 kategorikort till
varje spelare. (Vill ni spela längre så
dela ut ﬂer kort.)
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Kategorin Ja eller nej? är bara för
barnen och kategorin Astrid är bara
för de vuxna, så se till att fördelningen av korten blir rätt när ni delar ut
dem. Bestäm vem som börjar.
BÖRJA SPELA!
Spelare 1 börjar och lägger ut ett av
sina kort på hand.
Kategori-kort
Kortet bestämmer ämneskategorin, t.ex. Pippi Långstrump. Den som
sitter i tur bredvid spelare 1 tar det
främsta frågekortet och läser frågan
i den aktuella kategorin. Svaret står
på baksidan. Om spelare 1 svarar
rätt blir han eller hon av med sitt
lagda kategorikort, som får ligga
kvar mitt på bordet och turen går
vidare medsols till nästa spelare.
Om spelare 1 svarar fel måste hen
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ta upp kategorikortet på hand igen
och turen går till nästa spelare, som
får lägga ut ett kategorikort. Den
som lägger ut ett kort med Valfri
kategori får välja kategorin själv.
Ibland förekommer ett B: under
frågan på frågekortet. Det är ledtrådar för barn.
Rumpnisse-kort
Den som lägger ut ett Rumpnissekort väljer en kategori och en motståndare. En tredje spelare drar ett
frågekort och läser upp frågan i
den aktuella kategorin. Rumpnissefrågan får inte ha någon ledtråd (B:).
Ta ett nytt kort om så behövs.
Spelarna får svara snabbt – även
innan svarsalternativen har lästs
färdigt, om det finns sådana till
frågan. Om den som svarar först
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svarar rätt blir hen av med 1 kort.
Om den som svarar först däremot
svarar fel så får den andra spelaren
chans att svara. Om hen svarar rätt
blir hen av med 1 kort. Den som
utmanar blir vid vinst av med sitt
Rumpnisse-kort. Den utmanade
blir vid vinst av med ett valfritt
kort på hand.
De får endast svara en gång var.
Om båda svarar fel händer inget
och den som utmanar tar upp
Rumpnisse-kortet på hand igen.
Och turen går till nästa spelare.
VEM VINNER?
Den som blir av med alla sina kort
först vinner.
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