
REGLER
M.I.G.®  är frågespelet du lätt tar med dig överallt. Du spelar det lika 
bra hemma som på resande fot, hos grannen eller på badstranden. 
Spelet innehåller frågor uppdelade i fem kategorier. Om ni sitter i en bil 
kan det vara lämpligt att en person är spelledare och läser frågorna för 
alla spelare inklusive sig själv. Spelledaren slår även tärningarna för 
den som kör bilen. På resande fot används spellocket att slå 
tärningarna i.

Spelidé
Spelarna slår två tärningar. Den ena bestämmer frågekategori,
den andra visar om du har M.I.G.-chans. Svarar du rätt på en
fråga som ej innebär M.I.G.-chans får du fortsätta slå, svarar du
fel går turen över till nästa spelare. Svarar du rätt när du har
M.I.G.-chans får du sätta ett kryss i rätt kategoriruta på spelblocket
och sedan går turen över till nästa spelare.

Vad spelet går ut på
Den spelare som först får alla kategorirutorna markerade, dvs. har 
svarat rätt på alla ämnesfrågorna när tärningen visat M.I.G.-chans, 
vinner spelet.

Så här spelar du
1.  Bestäm vem som ska börja spela*. Turen går sedan vidare medurs. 

Frågan läses av den som sitter före i turordning (det kan vara klokt att 
utse en person som läser alla frågorna vid t ex bilkörning).

2.  När det är din tur kastar du båda tärningarna. Tärningen med färg-
markeringarna visar vilka två frågekategorier du får välja mellan att 
svara på. Om du får en blank sida får du själv välja kategori. 
Den andra tärningen visar om du har M.I.G.-chans eller inte.

 Om du svarar rätt men inte har M.I.G.-chans får du fortsätta 
att slå. (Man får alltså inte något kryss i kategorirutan på spelblocket).

 Om du svarar fel går turen vidare till nästa spelare.
 Om du svarar rätt och har fått M.I.G.-chans får du markera ett 

kryss i spelblocket i den aktuella kategorin. Turen går sedan till nästa 
spelare.

3.  Om du får M.I.G.-chans, och du redan har kryss i båda kategorierna 
som färgtärningen visar, räknas det som om du inte har M.I.G.-chans. 
Om du svarar rätt får du alltså kasta tärningarna på nytt.

4.  Den som först får kryss i alla kategorirutorna har vunnit spelet.

Frågekorten
Frågekorten är indelade i fem kategorier. På varje kort fi nns fem
frågor, en i varje kategori. Färgmarkeringen framför frågan visar
vilken kategori frågan ingår i. Om du spelar MIG-Familj, får barn 
mellan 7 och 13 år frågor från de gröna korten och vuxna från de vita. 
Lite äldre tonåringar kan gärna få vartannat vuxenkort och vartannat 
barnkort.

Spelvarianter
En snabbvariant av M.I.G. är att du får kryss för varje rätt svar.
Du spelar då enbart med kategoritärningen.
Man kan variera spelslutet efter att en spelare fått alla sina fem
kryss. För att vinna måste du svara på ytterligare en fråga som
motspelarna väljer eller svara rätt på tre av ett korts fem frågor.

Om ni vill slå tärning om vem som ska börja spela, kan ni använda 
färgtärningen. Helt vit=6, Grön/Svart=5, Blå/Svart=4, Grön/Gul=3, 
Blå/Röd=2, Gul/Röd=1

Om du har synpunkter eller frågor om vårt spel, skicka gärna e-post
till info@playmig.com. Du kan även skicka oss din e-post-adress om du 
vill ha nyheter om våra spel. Gå gärna med i vår grupp på 
Facebook: MIG-Frågespelet du tar med dig, så får du 
information om nyheter och tävlingar.

 


