
Alle må svare på spørsmålet (se Spørsmål
under).
1. Trekk det øverste spørsmålskortet, velg

et spørsmål og les det høyt.
2. Alle spillerne må avsløre svarene sine

etter tur. Du starter.
3. Bli enige dere i mellom om hvilken

spiller som lyver. Bare én person kan
utfordres hver runde, så tenk dere nøye
om. Denne spilleren må ta testen.
(Se Slik tar du testen under). 

4. Alle de andre spillerne tar en brikke
som tilsvarer svarene de gav. 

5. Spillerne kan underkjenne
løgndetektoren (Se Trumf under).

I alle tilfeller går turen til venstre når du
er ferdig.
Merk: Dere kan velge ikke å utfordre noen
hvis dere ikke tror at det er noen som
bløffer. 

SPØRSMÅL
Alle spørsmålene starter med "Har du
noen gang..."
F.eks.: Har du noen gang danset naken
foran speilet?
Du kan svare på to måter:
1. "Jeg har..."
2. "Jeg har aldri..."
Husk at du skal gi et fullstendig svar på
spørsmålet.
Noen ord i hvert spørsmål er uthevet.
Disse ordene kan byttes ut for å lage
egne, morsomme spørsmål. Vær ikke redd
for å bli personlig.
F.eks.: Har du noen gang kledd deg naken
foran en fremmed?

FORBEREDELSER
1. Plasser løgndetektoren, brikkene,

spørsmålskortene, trumfkortene og
terningen slik at alle spillerne kan nå
dem. Merk: Bruk halvparten så mange
trumfkort som det er antall spillere
(rund opp hvis antallet spillere er et
oddetall).

2. Gi hver spiller et ut-med-språket-kort.

SPILLETS GANG
• Den yngste spilleren starter. Deretter

fortsetter spillet med klokken.
• Når det er din tur, kaster du terningen.

Den viser enten en individuell
utfordring eller en gruppeutfordring.

Du må svare på spørsmålet alene (se
Spørsmål under).
1. Hold løgndetektoren i håndflaten og la

to fingre berøre kontaktpunktene under
detektoren (se figur 2 på motsatt side).
Ikke trykk på på-knappen enda!

2. Spilleren til venstre for deg trekker et
kort fra bunken, velger et spørsmål og
leser det høyt.

3. Si svaret høyt.
4. De andre spillerne må avgjøre om du

lyver eller snakker sant.
• Hvis de blir enige om at du snakker

sant, tar du en brikke som passer til
svaret (se Poeng under). 

• Hvis de tror du lyver, må du ta
løgndetektortesten (Se Slik tar du
testen under). 

5. Spillerne kan underkjenne
løgndetektortesten (Se Trumf under). 

INNHOLD
1 løgndetektor, 180 spørsmålskort,
70 helgenbrikker, 70 synderbrikker,
10 ut-med-språket-kort,
10 trumfkort og 1 terning.

Viktig: BATTERIINFORMASJON
Behold denne informasjonen for fremtidig
referanse.
ADVARSEL:

1. Følg alltid instruksjonene nøye. Bruk bare
batterier av den angitte typen. Kontroller
at du setter dem riktig inn ved å sette
riktig pol mot markeringene for + og –.

2. Bruk ikke nye batterier sammen med
gamle batterier eller standardbatterier
(karbon-sink) med alkaliske batterier.

3. Fjern utgåtte eller flate batterier fra
produktet.

4. Fjern batteriene hvis det er lenge til
produktet skal brukes neste gang.

5. Kortslutt ikke batteriterminalene.
6. Hvis produktet forårsaker eller påvirkes av

lokale elektriske forstyrrelser, flytter du
det bort fra annet elektrisk utstyr. Slå av
og på igjen hvis det er nødvendig.

7. BRUK IKKE OPPLADBARE BATTERIER.
LAD IKKE OPP ANDRE TYPER BATTERIER.

8. Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn.
Kontakt lege umiddelbart hvis noen
svelger et batteri.

FORMÅLET MED SPILLET
Målet er å bli den første spilleren som blir
utnevnt til helgen eller synder, ved å
samle opp sju brikker av tilsvarende type.

MONTERING
Sett batteriene i løgndetektoren som vist i
figur 1.

Figur 1
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Resultatene fra løgnedetekoren er bare veiledende, og kan ikke anses som en sikker eller nøyaktig
påvisning av en sann eller usann påstand.
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TRUMF
Hvis du tror at en spiller har lurt
løgndetektoren med sin iskalde fatning,
kan du bruke et trumfkort for å overprøve
løgndetektorens avgjørelse. 
• Hvert trumfkort kan brukes bare én

gang. Det finnes ikke mange av dem,
så tenk deg godt om før du bruker dem!

• Alle spillere må stemme før kortet kan
brukes (flertallet vinner). Hvis det blir
uavgjort, har den som leser spørsmålet
den avgjørende stemmen. Hvis dette 
er samme person som tok
løgndetektortesten, går avgjørelsen
videre til spilleren til venstre.

• Hvis avstemmingen er positiv,
underkjennes løgndetektoren. 
Ta én brikke fra spilleren som
mistenkes for løgn.

• Etter at det er brukt, legges kortet
til side.

UT MED SPRÅKET
Dette kortet kan spilles én gang, når 
som helst i løpet av spillet.
Du kan utfordre en valgfri spiller til 
å avsløre alle de saftige detaljene i
forbindelse med det vedkommende
nettopp har innrømmet.
Når dette kortet spilles mot deg, må du
enten ut med språket, eller utfordreren
får ta fra deg den brikken vedkommende
velger. Legg alle brukte ut-med-spåket-
kort til side.

SLIK VINNES SPILLET
Den første spilleren som samler sju like
brikker, er vinneren av spillet.

POENG
Hver gang du svarer sant på et spørsmål
(og du ikke underkjennes, eller det blir
bevist at du lyver), tar du én brikke. 
Du får en synderbrikke hvis du vedgår å
ha begått en av de onde gjerningene på
spørsmålskortet.  
Hvis du benekter alt, får du en
helgenbrikke!
• Hvis svaret er "Jeg har aldri...", er du

en liten helgen. Ta en helgenbrikke.
• Hvis svaret er "Jeg har...", er du en

uforskammet synder. Ta en
synderbrikke.

Husk at målet er å samle sju brikker av
samme type. Det kan med andre ord bli
strategisk nødvendig å pynte litt på
sannheten.

SLIK TAR DU TESTEN
Løgndetektoren måler individuelle
stressnivå og må tilbakestilles før hvert
spørsmål.
1. Hold løgndetektoren i håndflaten når

du tar testen. Tommelen og
pekefingeren skal berøre
kontaktpunktene under detektoren
(se Figur 2). Hold løgndetektoren slik i
10 sekunder for å justere den til

HURTIGREGLER
• Rull terningen etter tur for å avgjøre

om det blir gruppeutfordring eller
individuell utfordring.

• Hvis terningen viser individuell
utfordring, er det bare du som skal
svare på spørsmålet. Gruppen
bestemmer om du lyver, og hvis det
er nødvendig, må du ta
løgndetektortesten.

• Hvis terningen viser
gruppeutfordring, må alle spillere
svare på spørsmålet. Det velges
imidlertid bare én spiller som skal ta
løgndetektortesten.

• Du får helgenbrikker ved å benekte
å ha gjort det som det spørres om
på kortet.

• Du får synderbrikker ved å
vedkjenne at du har gjort det som
det spørres om på kortet.

• Hvis du sier sannheten, får du en
brikke som passer til svaret.

• Hvis det blir oppdaget at du lyver,
mister du en brikke.

• Husk at løgndetektorens avgjørelse
kan underkjennes.

• Vinneren er den første spilleren som
blir erklært enten helgen eller
synder, ved å samle opp sju brikker
av tilsvarende type!

Figur 2
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Klar-
knapp

Skjerm

Lys

kroppstemperaturen. Jo lenger du
holder løgndetektoren, jo mer nøyaktig
blir resultatet.

2. Trykk pä knappen på baksiden av
løgndetektoren for å klargjøre den
(se Figur 2). Når lyset blinker, sier du
navnet og alderen din. Nå kan
løgndetektoren fastsette det normale
stressnivået ditt. Løgndetektoren
summer sammenhengende når
den er klar.

3. Når summingen starter, har du ti
sekunder på å gjenta svaret ditt. En
annen spiller sier "Gjenta etter meg..."

f. eks: Utfordreren: "Gjenta etter meg...
jeg har aldri danset naken foran speilet."
Mistenkte: "Jeg har aldri danset naken
foran speilet."
4. Når spørsmålet er besvart, avslører

løgndetektoren om du lyver eller
snakker sant.

5. Hvis du har fortalt sannheten, vises det
grønne symbolet            på skjermen,
og du hører lyden som bekrefter det. 
Ta en brikke som passer til svaret ditt.

6. Hvis du har løyet,  vises det røde
symbolet           på skjermen, og du
hører lyden som bekrefter det.
Motstanderen velger en brikke som 
du må legge tilbake i haugen. 

Merk: Når løgndetektoren er klar,
utstøter den lyder som indikerer
spillerens stressnivå. Jo høyere lyden er,
jo større stress er spilleren utsatt for.
Prøv å holde deg kald hvis du vil lure
løgndetektoren.

De andre spillerne kan legge til
ytterligere press og høre hvordan
stresset bygger seg opp!

FEILSØKING
Nullstillingsknapp: for å nullstille
løgndetektoren trykker du på denne
knappen.
Hvis løgndetektoren fortsetter å gi
merkelige resultater, skifter du ut batteriene.

File:13825HB_46304107_N
Date:26-04-02Black 485

13825_46304107  4/26/02  9:57 AM  Page 2


