Vilka ord ska förklaras?

Spelidé

I Familje-Alias ska du säga saker ”med andra ord”. Idén är att förklara ord genom att
använda synonymer, motsatser eller ledtrådar så att din partner kan gissa så många ord
från korten som möjligt innan sanden i timglaset har runnit ner. Förklararen och gissaren
ﬂyttar framåt på spelplanen lika många steg som rätt gissade ord. Den spelare som först
når Segerrutan vinner spelet.

Det ﬁnns 8 ord på varje kort och spelplanens
rutor har siﬀrorna 1-8. Du ska förklara det ord
på kortet som har samma siﬀra som den ruta
på spelplanen som din spelpjäs står på. Om du
står på en ruta med siﬀran 4 ska du alltså
förklara ord nr 4 på kortet. Du tar nu upp 10-15
kort från antingen Familjekorthögen eller
Vuxenkorthögen (se ”Två olika ordkort”) och
lägger dem i din hand. Du döljer orden för din
partner.

Så här förklarar du!

Vänd på timglaset och börja omedelbart att
förklara ordet på kortet. När din partner har
gissat rätt lägger du kortet åt sidan med
framsidan upp och börjar förklara ordet på
nästa kort som du har i din hand (samma
nummer som förra kortet), därefter nästa och
nästa, etc, tills sanden runnit ner.

När du förklarar:

•Du får inte använda någon del av ordet i din
förklaring. Exempel: Om ordet är
”handväska” får du inte säga ”en sorts
väska” eller ”något du håller i handen”.
•Du måste få gissaren att säga ordet exakt
som det står på kortet. Om ordet är
”explodera” så är ”explosion” inte ett
korrekt svar. Om ordet är ”timme” så är
”timmar” inte rätt svar (här kan man
naturligtvis ha sina egna regler om man
tycker att det blir för svårt för de yngsta i
familjen).

Förberedelser

Lägg spelplanen på bordet utan mittdelen. Sortera korten. Lägg korten nära
spelplanen i 3 separata högar med baksidorna uppåt.
Sätt fast pilen på snurran och placera snurran i mitten på spelplanen. Snurran används
till att hitta din partner på din tur och för att avgöra om de vuxna måste dra ett Vilt kort
eller inte!

Misstag när du förklarar:

• Om du råkar säga en del av ordet som
du förklarar, lägger du kortet med
baksidan upp för att visa att det ger ett
minuspoäng när omgången är slut.
• Om du hoppar över ett ord utan att
försöka förklara det lägger du kortet
med baksidan upp för att visa att det
ger ett minuspoäng när omgången är
slut.
• Om du har försökt förklara ett ord i ca
10 sekunder utan att gissaren klarar det
får du lägga det kortet åt sidan utan
straﬀ och fortsätta med nästa kort.
• För att hålla igång spelet och alltid ha
roligt kan barnen i familjen få lov att
lägga ett kort åt sidan utan straﬀ om
hon/han känner att ordet är för svårt.

Slutet på en omgång

När sanden i timglaset har runnit ner
skriker de andra spelarna ”stopp!”. Om du
fortfarande håller på att förklara får alla
spelarna nu gissa. Den som gissar det
rätta ordet först får ﬂytta ett steg framåt
på spelplanen.

Alla spelarna tar varsin spelpjäs och ställer den på Startrutan.

Spelets gång

Den yngsta spelaren börjar och spelet går medsols. Spelaren i tur är alltid den
som förklarar orden (förklararen). Innan du börjar förklara orden ska du snurra
på snurran som då visar din gissande partner (gissaren). Därefter tar du ordkort
från rätt hög.

Snurran

Familjekort

Varje gång det är din tur ska du snurra på snurran för att se vem som blir din
gissande partner. Om pilen pekar på dig själv ska alla spelarna gissa. Bortse
från snurrans fältindelning – titta enbart på åt vem pilen pekar.

Vuxenkort

Att förﬂytta sig på spelplanen

När omgången är över räknar ni hur många ord gissaren gissade rätt (för
misstag se under ”Räkneexempel”). Förklararen och gissaren ﬂyttar nu sina
spelpjäser lika många steg framåt som antalet korrekta ord. Om alla spelarna
gissade får förklararen ﬂytta ett steg framåt för varje korrekt gissat ord, men
gissarna ﬂyttar endast för de ord var och en gissade rätt på. Turen går sedan
vidare till nästa spelare.

Två olika ordkort

• När ett barn antingen är förklarare eller gissare ska Familjekorten
användas. De används också när samtliga spelare gissar.
• När två vuxna är partners används Vuxenkorten.

Vilda kort (korten som de vuxna ogillar och barnen gillar!)

Vilda kort används ibland när två vuxna är partners
(en vuxen förklarare och en vuxen gissare).
Innan timglaset vänds ska du som den vuxne förklararen snurra på
snurran igen:
• Om pilen stannar på ett av Vilda kort-fälten ska du dra det
översta kortet i högen med Vilda kort och agera enligt vad som
står på kortet.
• Om pilen stannar på ett neutralt fält spelas omgången normalt
utan Vilda kort.
Om färre än 2 vuxna spelar används inte Vilda kort alls (om man
inte vill förstås!).

Räkneexempel

Spel i Målzonen

När du i slutet av en omgång kommer in i Målzonen är du inte längre med i någon omgång och du kan inte
längre bli någons partner. Istället kan du stjäla ord från andra spelares omgångar. Det gör du genom att gissa
orden under de andra spelarnas omgångar, och om du är först på att gissa rätt har du stulit ett ord. Om pilen
pekar på dig ska alla spelarna gissa.

Så här ﬂyttar du i Målzonen

Tillverkare: Nelostuote Oy, P.O. Box 4444,
Raumanjuovantie, FIN-28101 Pori, Finland

Vinnare: Den spelare som står
närmast Segerrutan när alla är i
Målzonen, eller som har nått
Segerrutan innan alla har kommit in
i Målzonen.

Sista spelaren utanför Målzonen

Om du är den enda spelaren utanför Målzonen måste du förklara en omgång i taget tills du också
har kommit in i Målzonen.
Segerrutan
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1. Spelaren i tur är förklararen, snurrar på snurran för att få en partner
som ska vara gissare.
2. Familjekort: minst ett barn som förklarar eller gissar.
3. Vuxenkort: två vuxna som förklarar eller gissar.
4. Om två vuxna är partners snurrar förklararen på snurran igen för att
få ett Vilt kort (neutralt fält = Vilt kort används inte i omgången).
5. Pilen pekar på förklararen själv: alla spelarna gissar.
6. Rätt gissade ord = steg framåt på spelplanen.
7. Förklaringsfel och överhopp = minussteg som drabbar förklararen
(barn får inte minussteg för överhopp).
8. Alla gissar: förklararen ﬂyttar enligt alla rätt gissade ord minus
misstag. Resp gissare ﬂyttar enligt sina korrekta ord.
9. Siﬀran i rutan där förklararens spelpjäs står anger vilket ord på kortet
som ska förklaras.
10.Målzon = du är inte längre förklarare eller partner men gissar vid
varje spelares omgång och ﬂyttar för varje först rätt gissat ord.
11.Vinnare: Den spelare som står närmast Segerrutan när alla är i
Målzonen, eller som har nått Segerrutan innan alla har kommit in i
Målzonen.

Spelslut och vinnare

I varje omgång ﬂyttar alla spelarna som ﬁnns i Målzonen sin spelpjäs framåt omedelbart efter deras gissning
har blivit accepterad, istället för att vänta på omgångens slut.

Innehåll: 250 Familjekort, 130 Vuxenkort, 20 Vilda kort, 1 timglas, 8 spelpjäser, spelplan och snurra med pil.

Reglerna i
korthet

Om din partner gissade 6 ord men du har gjort 2 misstag, får din partner ﬂytta
6 steg framåt men du som förklarare får endast ﬂytta 4 steg framåt. De andra
spelarna måste alltså lyssna noga när någon förklarar.
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