
MARKMIÐ LEIKSINS
Just One er samvinnupartíspil.
Allir spila saman til að fá sem bestan árangur!

Saman látið þið einn leikmann – virka leikmanninn 
– giska á leyniorð með því að skrifa vísbendingu 
á trönurnar ykkar.

Hver og einn velur vísbendinguna sína án samráðs 
við hina og reynið að vera frumleg svo annar 
leikmaður skrifi ekki sömu vísbendinguna, þar 
sem allar endurteknar vísbendingar eru teknar 
úr leik áður en virki leikmaðurinn fær að sjá þær.

Í leikslok, skoðið árangurinn ykkar út frá því hve 
mörg leyniorð fundust.

INNIHALD
- 110 spil
- 7 trönur
- 7 útstrokanlegir tússpennar
- Leikreglur

UNDIRBÚNINGUR
1)  Stokkið spilin og dragið 13 af handahófi sem 

mynda bunka á hvolfi á miðju borði. Skilið hinum 
spilunum í kassann, þau verða ekki notuð í 
þessum leik.

2)  Gefið hverjum leikmanni trönur og 
útstrokanlegan tússpenna.

3)  Veljið leikmann af handahófi til að vera fyrsti 
virki leikmaðurinn. 
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Virki leikmaðurinn dregur efsta spilið úr bunkanum 
án þess að skoða það, og leggur á trönurnar sínar 
þannig að allir hinir leikmennirnir sjái orðin (öðru 
megin á trönunum er brún sem spilin geta staðið á).

Leikmaðurinn velur síðan tölu á milli 1 og 5 sem 
segir hinum leikmönnunum hvaða leyniorð þeir 
þurfa að gefa vísbendingu fyrir.

Ath. Ef leikmenn þekkja ekki orðið sem er valið, mega 
þeir biðja virka leikmanninn að velja aðra tölu.

LEIKYFIRLIT
Leikið er í röð umferða og leiknum lýkur þegar bunkinn klárast.

Hverri umferð er skipt í 4 skref.

Hver leikmaður skrifar eina vísbendingu á trönurnar 
sínar án þess að eiga samskipti við eða sýna 
hinum. Vísbendingin má aðeins vera eitt orð.

Ath: tölustafur, tala, skammstöfun, hljóðgerving, 
sérstafir teljast sem orð.
Dæmi: 007 er leyfilegt sem vísbending fyrir Bond, og Riiiiing eða 
SMS er leyfilegt sem vísbending fyrir sími og $ er leyfilegt sem 
vísbending fyrir Ameríka.

Ógildar vísbendingar:

•  Leyniorðið en með annarri stafsetningu.
Dæmi: skirta er ekki leyfileg vísbending fyrir skyrta.

•  Leyniorðið skrifað á öðru tungumáli.
Dæmi: Buisson er ekki leyfileg vísbending fyrir runni.

•  Orð sem er náskylt leyniorðinu.
Dæmi: Prinsessa er ekki leyfileg vísbending fyrir prins.

•  Uppskáldað orð.
Dæmi: sætildi er ekki leyfileg vísbending fyrir kaka.

•  Orð sem er hljóðfræðilega eins og leyniorðið en 
hefur aðra merkingu.
Dæmi: Kver er ekki leyfileg vísbending fyrir hver.

LEYNIORÐIÐ VALIÐ VAL VÍSBENDINGAR
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LEIKYFIRLIT
Leikið er í röð umferða og leiknum lýkur þegar bunkinn klárast.

Hverri umferð er skipt í 4 skref.

Þegar allir leikmenn hafa skrifað vísbendingarnar 
sínar, lokar virki leikmaðurinn augunum.

Á meðan snúa hinir leikmennirnir trönunum 
sínum og bera saman vísbendingarnar sínar. Allar 
endurteknar eða ógildar vísbendingar eru 
teknar úr leik. Til að taka vísbendingu úr leik, 
er trönunum velt við svo vísbendingin sjáist ekki.

Endurteknar vísbendingar:

•  Tvö eins orð.
Dæmi: Mús og mús eru endurteknar vísbendingar.

•  Tilbrigði úr sömu orðafjölskyldu.
Dæmi: Prins og prinsessa eru taldar endurteknar vísbendingar.

•  Tilbrigði við sama orð: fleirtala, kyn orða og 
stafsetningavillur teljast ekki sem raunverulegur munur. 
Dæmi, Prins og prinsess, leikari og leikona, heimspeki og 
heymsbeki eru endurteknar vísbendingar.

Ath: Ef búið er að taka allar vísbendingarnar úr leik, er 
leyniorðaspilið sett aftur í kassann og haldið er beint 
áfram í skrefið Lok umferðar.

Þegar búið er að taka endurteknu eða ógildu 
vísbendingarnar úr leik, má virki leikmaðurinn 
opna augun og reyna að giska á leyniorðið 
með þeim vísbendingum sem eftir eru. Hann má 
AÐEINS GISKA EINU SINNI.

NIÐURSTÖÐUR:

 Rétt ágiskun
Ef virki leikmaðurinn giskar á rétta leyniorðið: leggið 
spilið við hlið bunkans með framhliðina upp.

 Röng ágiskun
Ef virki leikmaðurinn giskar rangt: skilið spilinu 
OG efsta spilinu úr bunkanum aftur í kassann.

 Sleppa
Ef virki leikmaðurinn velur að svara ekki og sleppa 
því að leika: skilið spilinu í kassann.

Ath:
-  Til að teljast sem rétt ágiskun, þarf orðið að vera í sama 

kyni, falli og tölu og tilgreint er á spilinu.
-  Ef ágiskun virka leikmannsins er borin fram eins og 

leyniorðið, er það gild ágiskun.
-  Ef leikmaðurinn giskar rangt í síðustu umferð, fjarlægið 

þá líka eitt spil sem áður var búið að giska rétt á.

LOK UMFERÐAR:
Leikmaðurinn vinstra megin við virka leikmanninn 
verður næsti virki leikmaður. Ný umferð hefst.
Ath: gætið þess að stroka fyrri vísbendinguna út af 
trönunum á milli umferða.

SAMANBURÐUR 
VÍSBENDINGA ÁGISKANIR



TILBRIGÐI FYRIR 3 LEIKMENN
Með 3 leikmönnum, er spilað samkvæmt venjulegum reglum eins og áður hefur verið lýst en með eftirfarandi 
breytingum:

Í undirbúningnum, tekur hver leikmaður tvennar trönur. Þegar vísbendingar eru valdar, skrifa þeir eina 
vísbendingu á hverjar trönur. Hver leikmaður gefur því 2 vísbendingar í stað einnar.

Endurteknar vísbendingar eru líka teknar úr leik í samanburðarskrefinu.

RÉTT ÁGISKUÐ SPIL ÁRANGUR

13 Fullkominn árangur! Getið þið endurtekið leikinn?

12 Ótrúlegt! Vinir þínir hljóta að vera hrifnir.

11 Frábært! Árangur sem vert er að fagna.

9-10 Vá, ekki sem verst!

7-8 Meðalárangur. Getið þið bætt það?

4-6 Góð byrjun. Reynið aftur!

0-3 Reynið aftur, aftur og aftur.

LEIKSLOK
Leiknum lýkur þegar bunkinn klárast.
Teljið spilin sem rétt var giskað á og berið heildartöluna saman við þessa töflu til að fá út árangurinn ykkar:
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