Indhold
- Et spillebræt i æsken (pointskala)
- 84 kort
- 36 stemmejetoner
- 6 trækaniner

Forberedelse
Hver spiller vælger en kanin, og sætter den på felt 0 på pointskalaen. Bland de 84 kort
og giv 6 til hver spiller. Resten af kortene lægges i en bunke midt på bordet.
- I et 4-spiller spil tager hver spiller 4 stemmejetoner (med værdi fra 1 til 4).
- I et 5-spiller spil tager hver spiller 5 stemmejetoner (med værdi fra 1 til 5).
- I et 6-spiller spil tager hver spiller 6 stemmejetoner (med værdi fra 1 til 6).

OBS : Vis ikke din hånd til andre spillere.

Spillets forløb
Fortælleren
En af spillerne er rundens Fortæller. Fortælleren kigger på sine 6 kort, og finder på en
information til ét af dem. Informationen gives til de andre spillere, men kortet vises ikke.
En information kan laves på mange måder - det kan være en sætning, en lyd, en
mimik, en dans, en sang, et optrin ... faktisk hvad som helst, sålænge alle spillere
forstår, hvad det er for en information du giver dem.
Fortælleren i spillets første runde, er den som først finder en god information til et af
sine kort.
At vælge et kort til Fortælleren
De andre spillere vælger nu det af deres 6 kort, som de mener bedst passer til den
information, som Fortælleren har fundet på.
De valgte kort gives fordækt til Fortælleren, som blander dem sammen med sit eget
valgte kort. Fortælleren lægger derefter de blandede kort i en række på bordet, med
forsiden opad. Kortet længst til venstre er nummer 1, det næste nummer 2 osv.

At finde Fortællerens kort: Afstemningen
De andre spillere skal nu forsøge at finde det kort på bordet, som er lagt ud af Fortælleren. Hver spiller (bortset fra Fortælleren) stemmer i hemmelighed, på hvilket kort
han eller hun tror, er lagt ud af Fortælleren.
Det gøres ved, at man vælger den af sine stemmejetoner, som har samme nummer,
som det kort man tror er Fortællerens, og når alle er klar, afslører man samtidig, hvilken jeton man har valgt, og altså hvilket kort man har stemt på.
OBS: Man må ikke stemme på det kort man selv har lagt ud, og Fortælleren stemmer ikke.
Point
- Hvis alle spillere har stemt på Fortællerens kort, eller hvis ingen har, så får Fortæl-

leren 0 point og alle andre får 2 point.

- I alle andre andre tilfælde, får Fortælleren 3 point, og det samme gør alle dem, som

stemte på Fortællerens kort.
- Hver spiller, bortset fra Fortælleren, får 1 point for hver stemme, der er på spillerens
kort.

Hver spiller markerer de point han eller hun fik, ved at flytte sin kanin så mange felter frem på pointskalaen.
Runden slutter
Kortene på bordet lægges væk, og hver spiller trækker et kort fra bunken, indtil han
eller hun igen har 6 kort på hånden. Den nye Fortæller er den næste spiller i urets retning (og sådan fortsætter det spillet ud).

Spillet slutter
Spillet slutter når det sidste kort i bunken trækkes. Spilleren med flest point på
pointskalaen, vinder.

Eksempel på en spillerunde

Når runden slutter, får Lasse altså 5 point, Julie får 3 point og Trine får 1 point. Mikkel og Ulrik får ingen point, da de ikke fandt Julies kort, og ingen stemte på deres
kort.

Der er 5 spillere: Julie, Mikkel, Ulrik, Lasse og Trine.
Julie er den første, som kommer på en god information, der
passer til et af hendes kort.
Julie starter derfor med at være Fortæller. Hun siger: "Bag
døden venter en bedre verden", fordi hun tænker på regnbuebroen, der fører til Asgård i nordisk mytologi.
Efter at have hørt sætningen, skal de andre spillere vælge et
kort fra hånden, som bedst passer til den.

I næste runde er Trine Fortælleren, fordi hun sidder til venstre for Julie.

Tips til spillet
Hvis Fortælleren vælger en information, som beskriver billedet for præcist, så vil alle
spillere finde det og stemme på det, og så får Fortælleren ingen point.
På den anden side; hvis informationen har for lidt med billedet at gøre, så er det
sandsynligt, at ingen vil stemme på det, og så får Fortælleren heller ingen point.

Lasse har disse kort på hånden:

Så udfordringen er altså, at finde en information som er lige tilpas - med hverken for
svage eller for stærke associationer til billedet - sådan at nogle, men ikke alle,
spillere vil regne den ud. I starten er det svært, men efter nogle få runder kommer
ideerne meget nemmere.
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Blandt de 6 kort vælger han nummer 3, fordi han mener, det bedst passer til Julies
sætning "Bag døden venter en bedre verden". Lasse giver kortet til Julie uden at vise
det til nogen.

Varianter
3 spillere : Hver spiller får 7 kort istedet for 6. Hver spiller, bortset fra Fortælleren, giver
2 kort, istedet for 1. Så man ender med at have 5 kort på bordet at vælge imellem.
Point : Når kun én spiller har fundet Fortællerens kort, får de begge 4 point, istedet
for 3.

Mikkel, Ulrik og Trine vælger også et kort hver, og giver dem til Julie.Julie blander sit
eget kort sammen med dem de andre gav hende, og lægger kortene ud på bordet.

Tak til...
Jean-Louis Roubira og Régis Bonnessée vil gerne takke alle de folk og grupper, der
har støttet dem i dette projekt:
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Hver spiller (bortset fra Fortælleren) skal nu stemme på det som de tror, er Julies kort.
Når alle har valgt en stemmejeton, afsløres de.

Marie Cardouat, Yolande Albert, Jonas & Noémi Roubira, Christelle &Emmanuelle Chartier, Sébastien Félix, Michel & Monique Bonnessée, Arnaud Pichon, Claudine & Hugh Hill-Roubira,
Colette Cortey & Benam Mohammadi, Claude & Carmen Roubira, Jeremy Guetté, Muriel Dhifallah, Pierre, Florence & Thomas Artur, Yves Renou, CROC, Julie Ser, Valérie Bouchet, REEL
gruppen, « Dé à 3 Faces », Marylène Trouvé og gruppen Envie d'Agir, Savéria Desert og holdet fra ETINCEL, Vienne Initiatives, Valérie Callier og Poitou-Charentes regionen, CEFORD
gruppen fra Naintré og dens evigt motiverede studenter, Vincent Bidault fra Mozaique, lADSEA
og DDPJJ fra Vienne, Crédit Agricole, byen Châtellerault,og det franske undervisningsministerium, David Prieto, Vicente Moreira Rato, Delirium Ludens Sàrl, Wioletta & Marc Przepiorka,
Leonardo Greco, Bastien Lefèvre.
Dansk oversættelse : Lauge Luchau

Kun Lasse har fundet Julies kort (nummer 4), så han og Julie får hver 3 point. Der er
2 spillere der har stemt på Lasses kort (nummer 1), så Lasse får 2 point mere. Trine
får 1 point, fordi der er én spiller, som har stemt på hendes kort (nummer 3).

