
Spelet går ut på

Att bli laget som gissar rätt på flest personer och 
samlar ihop flest poäng under tre olika ronder.

lnnan ni startar

Lägg spelplanen och timern mitt på bordet.
Tag fram whiteboardpennan. Tag fram och blanda 
kategorikorten. Placera sedan kategorikorten 
bredvid spelplanen. Dela in er i lag (max fyra lag). 
Varje lag ska bestå av minst två spelare. Skriv in 
lagmedlemmarnas namn i rutorna på spelplanen. 
Dela ut alla papperslappar och slangar till varje 
spelare enligt följande:

4 spelare  –  5 lappar och 5 slangar
5 spelare  –  4 lappar och 4 slangar
6 spelare  –  4 lappar och 4 slangar
7 spelare  –  3 lappar och 3 slangar 
eller fler

Varje spelare behöver också en penna (medföljer ej 
i spelet).

Kategori: FAMILJ- OCH PARTYSPEL

Tre ronder – en galet tickande klocka – och lagkamrater som ska lista ut vem tusan du menar!

Det första spel vi lanserat under våra 20 år som fått högsta betyg av nästan alla som spelat det! 
Nu hoppas vi att ni får lika roligt ni också!

Spelare
 

4+ pers.
Ålder: 12+
Speltid: ca 30 min.

Spelet innehåller

Regler
50 kategorikort
4 block
30 slangar
Poängtavla
Whiteboardpenna
Timer

Kvinna med högt IQ

Snabbguide: 
www.youtube.com/user/wowspel/videos



Du har nu köpt ett spel från WOW! 
What a World of Entertainment. 

Mycket nöje!

Så här spelar ni

Vänd upp samma antal kategorikort som varje spelare har 
slangar (se tabell på föregående sida) och lägg dem uppvända 
mitt på bordet. Alla spelare ska nu komma på en person i 
respektive kategori och skriva den personen på en lapp utan 
att visa den för någon.

Det kan vara en känd person, en fantasifigur eller någon runt 
bordet, ja vem som helst som alla i spelet bör känna till. 

Rulla ihop namnlapparna och stoppa dem i slangarna. 
En i varje slang. Lägg sedan alla slangar med lappar i botten 
på spellådan. Ställ spellådan på bordet och bestäm vilket 
lag som ska börja. 

Turordningen fortsätter alltid medsols!

Rond 1

Sätt igång timern på 30 sekunder! 
Ta en slang från lådan, dra ut lappen och försök förklara för 
ditt lag vem personen på lappen är – utan att säga namnet. 

Så fort ditt lag har gissat rätt tar du en ny slang, drar ut 
lappen och beskriver vem det är. Fortsätt tills tiden är ute. 
Hinner inte ditt lag gissa rätt på den sista lappen innan tiden 
är ute, rullar du ihop lappen, stoppar tillbaka den 
i slangen och lägger den i lådan igen.
Lapparna laget klarat av sparar ni hos er. 

Sedan är det nästa lags tur… och nästa …
Lagen fortsätter att gissa på samma sätt tills alla slangar 
i lådan är slut.
Räkna hur många lappar respektive lag har gissat rätt på 
och skriv upp antalet på spelplanen. Sedan rullas alla lappar 
ihop, stoppas tillbaka i slangarna och läggs i lådan igen.

Rond 2

I den här ronden får ni bara använda ETT ORD för att 
förklara vilken person som står på lappen. När spelaren har 
sagt ett ord får endast det ordet repeteras, inga miner eller 
gester får tas till hjälp! OBS! Den som lyssnat noga i 
föregående rond kommer kanske ihåg vilka ord som har 
använts för att beskriva varje person/karaktär.

På samma sätt som i förra ronden ska ni försöka klara så 
många lappar som möjligt på 30 sekunder, sedan går turen 
vidare till nästa lag. Lagen fortsätter att gissa på samma 
sätt tills alla lappar är slut.

När lapparna tagit slut räknar man ihop respektive lags 
poäng och skriver upp resultaten på spelplanen. 
Alla lappar rullas ihop, stoppas tillbaka i slangarna och 
läggs i lådan igen. 

Rond 3

I tredje ronden får du inte använda ord för att förklara 
personen på lappen. Du ska istället, på 30 sekunder, visa 
vem personen är med hjälp av gester, charader och 
minspel. Du får peka på saker eller personer och du får 
använda ljud men du får inte använda ord.

Vem vinner?

Räkna samman varje lags poäng för de tre ronderna och 
skriv lagens totala resultat i den sista cirkeln. 
Laget som har samlat ihop flest poäng har vunnit!

OBS!

Om en spelare råkar nämna någon del av namnet på 
lappen eller säger fler än ett ord i rond två eller pratar 
i rond tre avslutas det lagets rond och laget får bara de 
poäng de hittills har klarat i den ronden. Lappen som laget 
ännu inte har gissat rätt på läggs tillbaka i lådan.

Tips! Vill ni ha längre betänketid än 30 sekunder på er, 
ställ timern på 45 eller 60 sekunder. Vill ni ha kortare 
tid, ställ timern på 15 sekunder!

Plasto World of Entertainment AB, Stora Nygatan 40, 211 37 Malmö
tel: 040-606 80 80 • mail: info@wowentertainment.se

För fler kul spel: www.youtube.com/user/wowspel


