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Innhold
1 spillbrett, 288 veddekort (144 aktive, 144 passive), 12 ja/nei-kort, spillpengesedler, 6 brikker,

1 notatblokk, 1 terning og 3 timeglass med sand 

FoRMÅlET MEd SPIllET
Formålet med spillet er å samle mest mulig penger ved å 
vedde om spillerne vil lykkes med oppgavene sine eller 
ikke. Hver spiller tjener også penger ved å utføre vellykkede 
oppgaver. Spillet kan spilles på en tid man avtaler på 
forhånd, eller til banken er tom for penger.   

oPPSETT
Hver spiller får 80 enheter spillpenger som 
startkapital når spillet starter (f.eks. 8x10). 
Hver spiller velger en spillbrikke og plasserer 
den i startruten på spillbrettet. Spillets 
varighet velges (f.eks. 30 minutter), og spillet 
starter.

SlIk SPIllER du
Kast terningen og flytt brikken i henhold til dette med 
klokken på spillbrettet. Avhengig av i hvilken rute du lander 
i, fortsetter spillet som følger: 
 
Startrute
Hver gang du passerer startruten får du 
50 enheter spillpenger fra banken. Hvis 
du lander i startruten etter du har kastet 
terningen, får du også et ekstra kast.  

Vedding på ”aktive” kort
Du må forsøke å utføre en oppgave. 
Spilleren til venstre for deg trekker et 
”aktivt” kort, og leser det for seg selv. 
Deretter legger denne spilleren ned 
innsatsen på bordet og bruker ja/nei 
kortene sine til å vedde på om du klarer 
å utføre oppgaven eller ikke. 

Ja/nei-kort plasseres på spillbrettet 
med bildesiden ned.  Hver spiller kan 
kun vedde halvparten av totalkapitalen 
sin. 

Oppgavekortet space sendes så til neste 
spiller til venstre som vedder på samme 
måte. Når alle spillerne har veddet og kortet har havnet 
hos spilleren som skal gjennomføre oppgaven, finnes riktig 
timeglass frem og snus med en gang spilleren er ferdig med å 
lese opp oppgaven høyt. 

Noen av kortene har en valgfri junior-oppgave, som spillere i 
alderen 8-12 kan velge å utføre i stedet for en vanlig oppgave.

Oppgaven begynner. Hvis du klarer å utføre den, mottar 
du et beløp som samsvarer totalbeløpet som ble veddet 
av de andre spillerne fra banken. De andre spillerne som 
gjettet riktig (med ja/nei-kortet sitt) får tilbake pengene 
sine og mottar beløpet de veddet fra banken. Spillerne som 
gjettet feil, taper pengene sine til banken. Nå er det neste 
spillers tur. 

Vedding på ”passive” kort: 
Du må forsøke å utføre en passiv oppgave. 
Spilleren til venstre for deg trekker et 
”passivt” kort og det veddes på samme 
måte som for ”aktive” kort. Spillerne 
vedder, du forsøker å utføre oppgaven, og 
gevinster og tap beregnes på samme måte 
som ovenfor. Noen passive kort har også 
junior-oppgaver.

Blind vedding: 
Reglene ovenfor brukes her også, men for 
blind vedding, må innsatsene legges frem 
før spillerne hører oppgaven spilleren skal 

REGlER
8+ 45+3–6

NO

YES



Flere flotte spill på 
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Aktiv rute og passiv rute
Kortet leses av hver spiller etter tur, og hver spiller gjør sitt
veddemål før kortet havner hos spilleren som skal 
gjennomføre oppgaven. De legger et ”JA”- eller ”NEI”-kort med 
bildesiden ned på bildet, sammen med pengene de vil vedde.

- Du greier oppgaven - du får totalbeløpet av pengene som ble 
veddet av de andre spillerne fra banken.

- Spillerne som veddet riktig mottar samme beløp som det de 
veddet fra banken.

- Spillerne som veddet feil taper pengene de veddet til banken.

Blindrute
Velg en aktiv eller en passiv oppgave. Andre spillere vedder 
før kortet leses høyt. Deretter leses kortet og man prøver å 
utføre oppgaven.

Terningsutfordring
Velg en spiller du vil spille mot. Gjett hvem som kaster 
høyeste tall og plasser en innsats. Hvis du gjetter riktig 
mottar du samme pengebeløp fra banken. Hvis du gjetter 
feil taper du pengene til banken.

huRTIGREGlER

forsøk å utføre. Du kan velge om du vil prøve en ”aktiv” eller 
”passiv” oppgave. Når alle har veddet, leser man kortet høyt. 
Gevinster og tap beregnes som ovenfor. 

Terningutfordring
Hvis du lander på denne ruten, velger du en 
annen spiller du skal spille mot. Vedd hvem 
som kaster det høyeste tallet og deretter 
kaster dere begge terningen. Hvis en av dere vedder riktig, 
får dere penger fra banken i henhold til innsatsen som ble 
gjort. Hvis en av dere vedder feil, går veddepengene til den 
andre spilleren. 

Pilrute 
Når du lander her, får du kaste igjen.

VInnEREn
Spillet er over når den forhåndsavtalte tiden har løpt ut, eller 
når banken er tom for penger. Alle spillerne teller pengene 
sine, og den med mest penger vinner!

MERk! 
det er tre timeglass med sand, med tre 
forskjellige tider: 15, 30 og 60 sekunder. 
Fargen på veddekortene angir hvilket 
timeglass man skal bruke for hver 
oppgave!]
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Startrute
Når du langer på eller passerer denne 
ruten, får du 50.

Pilrute og Startrute
Når du lander her, får du kaste igjen.


