
Alias blir spilt med lag på to eller flere 
personer. Ideen er å forklare ord til laget 
ditt med andre ord, som for eksempel 
synonymer, motsetninger og hint, slik at 
dine lagkamerater kan gjette så mange 
ord som mulig før tiden renner ut. Jo flere 
riktige gjetninger laget klarer, jo lenger kan 
de flytte fremover på spillebrettet. I Party 
Alias skal ordene av og til forklares med 
en vri; Hvis man havner på et partyfelt skal 
ordene forklares på en annen måte, for 
eksempel mens man hopper på ett ben, 
ved å fortelle en utrolig historie, ved å late 
som en er beruset eller beskrive en kjendis.
Det første laget til å nå Mål vinner spillet.

Hvordan spille 
1.   Fest spinnerpilen til spillbrettet.

2.   Plasser Ordkortene med billedsiden 
ned i hver sin bunke foran hvert lag. 
Plasser Stillings- og Smiley-kortene 
med billedsiden ned på de markerte 
feltene på spillebrettet.   

3.   Hvert lag tar et tomt Kjendiskort og 
skriver ned 8 navn på det, for eksempel 
navnene på slektninger og venner. 
Stokk disse kortene inn sammen 
med resten av Kjendiskortene, del 
Kjendiskortbunken i to og plasser dem 
med billedsiden ned på spillebrettet.

4.   Hvert lag velger seg en spillerbrikke og 
plasserer denne på Start-feltet.

5.   Laget som har tur velger en spiller til 
å forklare i den første runden, mens 
resten skal gjette. Denne spilleren 
tar en passende mengde kort fra 
bunken (10-15). Det er åtte ord på 

hvert Ordkort. Det andre laget velger 
så et tall mellom 1 og 8, for eksempel 
4. Timeglasset blir snudd og spilleren 
begynner å forklare ord nummer 4 
(se Forklare Ord). Når laget gjetter det 
riktige ordet, legger forklareren kortet 
ned på bordet og begynner å forklare 
ord nummer 4 på det neste kortet. 

6.   Når sanden i timeglasset renner ut, 
roper det andre laget ”stopp!”. Hvis 
spilleren fremdeles forklarerer et ord, 
får alle lagene muligheten til å gjette. 
Det raskeste riktige svaret vinner og 
dette laget får flytte ett felt fremover på 
spillebrettet.

7.   Når turen er over vil antallet kort på 
bordet vise hvor mange felter laget får 
flytte fremover på spillebrettet (se Feil 
og overhopping). Hvis antallet riktige 
svar for eksempel er 7, får laget flytte 7 
felter fremover. 

8.   Turen går videre til det neste laget. De 
brukte kortene legges tilbake i bunnen 
av kortbunken. Gi resten av kortene 
til den neste forklareren, som også 
kan ta noen nye kort fra bunken. Den 
nye forklareren snur timeglasset og 
begynner å forklare. 

9.   Tallfeltene på brettet har tall fra 1-8, og 
disse tallene angir hvilket ord som skal 
forklares om lagets spillerbrikke står på 
et slikt felt. Lagspillerne forklarer ord på 
omgang.

10. Det er også Party-felt på spillebrettet. 
Når et lags spillerbrikke er på et av 
disse feltene ved starten av sin tur, 
benyttes en spesiell måte å forklare på 

(se Party forklaringer). Å lykkes med 
Party oppgavene gir laget muligheten 
til å snurre bonusspinneren på midten 
av spillebrettet og flytte frem raskere! 

11. Det første laget til å nå Mål vinner 
spillet.

ORDKORT
Ordene på kortene er ikke satt i noen 
spesiell rekkefølge. Om du får vanskelige 
eller lette ord er helt opp til hellet. Det er 
substantiver, verb, adjektiver og steder 
også videre. 

Forklare ordene 
Du kan ikke nevne noen del av ordet i dine 
forklaringer.

For eksempel, kan ikke ordet ”fotball” bli 
forklart ved å si ”en ball som blir sparket 
med en fot”. Den tillatte måten å forklare 
det på kunne, for eksempel, være ”en rund 
gjenstand som du kan prøve å sparke i et 
mål”. Det er tillatt å bruke synonymer, så du 
kan si ”bein” men ikke ”fot”.

Det gjettede ordet må være helt riktig. Den 
forklarende spilleren hjelper de gjettende 
til å finne den rette bøyningen.  

Hvis ordet har to deler og noen gjetter den 
første delen, kan du bruke dette i din videre 
forklaring. Ordet ”blomsterhandel” kan for 
eksempel gjettes som ”blomsterbutikk”. 
Forklareren kan i dette tilfellet godkjenne 
”blomster” og deretter forsøke å lede laget 
frem til den andre delen av ordet.

Du kan bruke motsetninger. Ordet ”stor” 
kan bli forklart som ”det motsatte av liten”.

Innhold:
Spillbrett med spinner, 6 spillerbrikker, 400 kort 

(300 ordkort, 86 Kjendiskort, 8 Smiley-kort, 6 Stillingskort) and 1 timeglass.
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Du kan ikke bruke fremmedspråk, så fremt 
ikke alle godtar det. Ordet ”bil” kan for 
eksempel ikke forklares med det engelske 
ordet ”car”.

Gi så mange hint og gjetninger du kan 
til ordet er gjettet riktig eller sanden til 
timeglasset renner ut.  

Uansett, så er det viktigste å huske at dette 
er et Selskapsspill – ta ikke disse reglene 
for bokstavelig! Bli enige dere imellom om 
hvor fleksible dere skal være. 

Feil og overhopping  
Hvis den forklarende spilleren gjør en 
feil eller bryter en av de ovenfornevnte 
reglene, bruker en del av ordet fra kortet 
for eksempel, vil ikke ordet bli akseptert 
og laget må flytte ett felt bakover. Kortene 
som gir minuspoeng legges med baksiden 
opp. De andre lagene må derfor følge godt 
med når laget som har tur forklarer. 

Hvis et lag,for eksempel, har gjettet 6 ord, 
men forklareren har gjort to feil, får laget 
flytte 4 felter fremover (6-2=4). 

Hvis ordet virker for vanskelig, kan du 
hoppe over det, men husk at du da også 
må gå ett felt tilbake. Dette er allikevel 
en god ide fra tid til annen, siden det kan 
spare mye tid. 

Party-forklaringer 
I Party Alias er det nye måter å forklare ord 
på. Disse måtene brukes når et lag er på 
et Party-felt på brettet. Hver gang et lag 
klarer å fullføre en Party-oppgave kan det 
snurre spinneren, som gir bonuspoeng (1-
3). Dette betyr at laget kan flytte så mange 
felt fremover på brettet som de gjettet ord 
riktig pluss det antallet felt som spinneren 
viser. 
Timeglasset brukes på samme måte som 
ved normale forklaringer. 

Historietid – fortell en helskrudd 
historie!

Forklar alle ordene på et kort ved å fortelle 
en historie – laget prøver å gjette ordene. 
Snu timeglasset og begynne å fortelle 
historien ved å bruke ordene på kortet i 
den rekkefølgen de er listet opp i. Så lenge 
det er tid igjen kan du fortsette historien til 

et nytt kort – også om du hopper over ord 
(normale overhoppingsregler gjelder). Hvis 
du klarer å få ditt lag til å gjette 8 ord ved 
å fortelle en historie, får laget ditt benytte 
bonusspinneren. For eksempel kan ord 1 
være ”Hund” – ”Jeg var ute å gikk og fikk 
øye på en lurvete figur med fire ben…” Ord 
to kan så være ”Rødme” – ”Det var også en 
kjekk gutt der så jeg ble sjenert og rød i 
ansiktet…” osv. 

Smiley – La følelsene dine styre deg!
Plukk opp det øverste Smiley-kort. 

Dette kortet angir i hvilken sinnsstemning 
du må forklare ordene: Sjenert, Sint, 
Glad, Trist, Redd, Beruset, Deprimert 
eller Hysterisk. Snu timeglasset. Begynn 
å forklare ord fra Ordkortet (ved siden 
av tallet som vist i Party-feltet) og vis 
sinnsstemningen kun ved hjelp av 
stemmen, ansiktsuttrykk og kroppsspråk. 
Laget prøver å gjette ordene.

Hvis du klarer å forklare alle ordene i den 
rette sinnsstemningen får laget ditt snurre 
spinneren – men kun hvis de andre lagene 
mener forklaringene var overbevisende. 
Smiley-kortet vises frem til alle spillerne.

Stillinger – Innta en positur!
Plukk opp det øverste Stillingskortet. 

Snu timeglasset og begynne å forklare 
ord fra Ord-kortet (ved siden av tallet på 
Party-feltet) i stillingen angitt av kortet 
(hoppende, sittende, stående på ett ben…). 
Laget prøver å gjette ordene. Hvis du klarer 
å holde stillingen til tiden renner ut, får 
laget ditt snurre spinneren. Stillingskortet 
vises til alle spillerne. 
Positurene er:
Hoppe på ett ben
Klappe seg på hodet
Gynge
Stå med ryggen mot spillerne
Stå på ett ben med armene rett ut til siden
Sitte på huk 

Kjendiskort – Beskriv kjendisene! 
Plukk opp det øverste Kjendiskortet. 

Snu timeglasset og begynn å beskrive 
kjendisene til laget ditt i den rekkefølgen 
de kommer på kortet. Lagkameratene dine 
prøver å gjette. Så lenge det er tid igjen 

kan du fortsette å beskrive kjendiser på 
det neste kortet – også om du hopper 
over ord (normale overhoppingsregler 
gjelder). Hvis du får laget ditt til å gjette 
8 kjendiser riktig, får laget ditt snurre 
spinneren.

I tillegg til virkelige kjendiser og artister, 
inneholder kortene navn fra kjente 
tegneserier og tegnefilmer. Ta vare på 
kortene dere har skrevet selv til neste 
gang dere spiller. Da er det kanskje nye 
spillere og da skrives det nye navn og 
man får nye kort med i spillet.
 
Varianter 
Party Alias kan også spilles som vanlig 
Alias – som enkelt nok vil si at dere ikke 
benytter Party-feltene på brettet. Om 
spillerbrikken havner på et slikt felt 
kan dere bare gjøre som ved starten av 
spillet og la et motstanderlag velge et 
tall og forklare ordene som vanlig. 

Det er også fullt mulig å bruke kun ett 
eller flere av Party-feltene, i så fall kan 
dere bare behandle de Party-feltene 
dere ikke ønsker å benytte som vanlige 
Ordforklaringsfelter. 

HURTIGREGLER
1. Lagene spiller etter tur og innenfor 

hvert lag forklarer spillerne etter tur.   

2. Feltene har tall fra 1-8. Lagets 
spillerbrikke angir tallet for ordene 
som skal forklares (unntatt i første 
runde).

3. Antall riktig gjettede ord = antall 
felter laget kan flytte fremover. 

4. Antall feil og overhoppede ord = 
antall felt laget må flytte bakover.

5.  På Party-felter forklarer du kjendiser, 
eller ordene på en spesiell måte.

6. Når et lag lykkes med en Party-
oppgave, får det snurre spinneren for 
bonuspoeng = antallet EKSTRA felt.

7. Laget som først når Mål vinner.
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