
 Kategorier 
Blå 
1 og 2 
Under vandet 
3 og 4 
Verden har talent 
5 og 6 
I hjemmet 

Gul 
1 og 2 
I luften 
3 og 4 
Grønt og godt 
5 og 6 
Vi ser fjernsyn 

Grøn 
1 og 2 
Kun i Danmark 
3 og 4 
Sport 
5 og 6 
Uddannelse 

Rød 
1 og 2 
Verdens dyr 
3 og 4 
Spise og drikke 
5 og 6 
Teknologi 

St
ar

t 

Slut 

 

✪ 

✪ 

✪ 



Sådan spilles spillet: 
Du skal bruge: 

• 1 terning 

• En mobil med et stopur 

• En spillebrik til hver deltager, fx farvede 
lapper papir eller spillebrikker fra andre 
brætspil 

• Noget at skrive på fx en blok papir og en 
kuglepen - eller en mobil med en note-app 

 

Antal personer: 
Min. 2 - maks. 8 
 

Aldersanbefaling: 
Fra 7 år 
 
 
 

Spilregler: 
Alle brikker skal stå på START. Den yngste spiller 
starter med at slå med terningen. Spilleren 
rykker x antal felter med sin brik, som terningen 
viser. Farven, der er landet på, indeholder 3 
kategorier. Kategorien bliver bestemt ved et nyt 
kast, og der skal aflæses på spillepladen, hvilken 
kategori man har fået. De andre spillere skal nu 
blive enige om en ting der har med kategorien at 
gøre. Det kunne fx være at man valgte tennis 
under kategorien sport. Ordet ”Tennis” skal 
skrives ned, og gemmes væk. Det er nu op til 
personen der har slået med terningen at gætte 
ordet, de andre er blevet enige om. Det er kun 
tilladt at stille ja/nej spørgsmål, men man må 
gætte og stille så mange spørgsmål man vil. 
Spilleren har 1 minut og 30 sekunder til at gætte 
ordet, og hvis man gætter det, bliver man 
stående. Gætter man det ikke, rykker man 
tilbage til det nærmeste checkpoint (enten 
tilbage til START eller farverne med stjernerne 
på). Når det bliver spillerens tur igen, skal 
personen slå med terningen igen. 
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