NO
10 +
år

2+

spillere

20 +
min.

Innehold
Blokk, timeglass, 50 kort, terning og blyant
Spillets mål
I spillet konkurrerer man om hvem som raskest kan fylle sitt bokstavark.
Man fyller arket ved å krysse av forbokstaven i de oppramsede ordene som
hører til emnekategorien angitt av kortet.
Forberedelser
Hver spiller eller hvert lag tar et bokstavark fra blokken. Kortene legges i en
bunke med billedsiden ned slik at alle kan nå dem. Avgjør med terningkast
hvem som skal begynne, det høyeste tallet begynner. Motspilleren til
venstre kontrollerer timeglasset.
Spillets gang
Spilleren starter med å kaste terningen. Terningstallet angir hvilken
kategori spilleren skal ramse opp ord. Spilleren tar så et kategorikort og
leser høyt opp kategorien utenfor tallet som terningen anga. Når dette
er gjort vender motspilleren timeglasset og tiden begynner å gå. Nå skal
spilleren innenfor tiden si så mange ord som mulig i den valgte kategorien
som begynner på de bokstavene som ikke er krysset av på bokstavarket. De
andre spillerne er dommere, og for hvert godkjent ord får spilleren krysse
av for den bokstaven ordet begynner med. Når tiden er ute er omgangen
ferdig og turen går videre med klokken til neste spiller.

Eksempel – Du får kategorien: ”DESSERTER”. Du sier sjokoladepudding,
fruktsalat, is, kake, vafler… og kan da kysse av de tomme bokstavene S, F, I,
K og V på arket ditt.
Ranerrunden
Om spilleren kaster en 6’er på terningen får man velge om man vil ramse
opp ord eller rane bokstaver fra en valgfri motspiller. Om man velger å
ramse opp ord skjer dette på samme måte som normalt, og terningen
kastes på nytt for å angi kategori. Velger spilleren å rane en motspiller
velger spilleren først motspiller og kaster deretter terningen på nytt for å
angi kategori. Timeglasset snus og spilleren ramser opp ord i henhold til
kategorien. Hver forbokstav noteres i en tabell på bokstavarkets bakside,
og er mistet for motspilleren. Spilleren som mistet bokstaver må ta dem på
nytt i påfølgende spillrunder.
Spillets vinner
Spilleren eller laget som først dekker alle bokstavene på sitt ark vinner.
LYKKE TIL!
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