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SCATTERGORIES
INNHOLD
4 omslag, 4 svarblokker, 4 blyanter, 12 kategorikort, timer,
terning og terningbrett.

MÅLET MED SPILLET
Å være den spilleren som har flest poeng etter tre runder.
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REGLENE I KORTHET
Spillet foregår i tre runder.

Første runde
• Bestem hvilken spørsmålsliste dere skal bruke. Alle bruker den samme.
• Sett timeren på lengst mulig tid (se figur 2), kast terningen for å få en nøkkelbokstav, og start

timeren.
• Skriv ned ett svar på hvert kategorispørsmål på listen. Pass på at alle svarene begynner med

nøkkelbokstaven.
• Når tiden er ute, leser dere opp svarene etter tur og får ett poeng for hvert svar ingen andre har.

Andre runde
• Kast terningen og få en ny nøkkelbokstav. Gjør det samme som i første runde, og bruk den

samme spørsmålslisten.

Tredje runde
• Denne gangen spiller dere bare med det ene uthevede spørsmålet på bunnen av listen.
• Kast terningen, få en ny nøkkelbokstav, og skriv ned så mange svar på det uthevede spørsmålet

som dere kan.
• Som i de tidligere rundene får dere bare poeng for svar dere er alene om.

Til slutt legger dere sammen poengene for de tre rundene. Den som har høyest poengsum, vinner!
Merk: Du finner flere detaljer i SLIK SPILLER DERE i veiledningen.
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FORBEREDELSER
Stikk kartongen nederst i svarblokken inn i den lange,
horisontale klaffen inne i omslaget – ett til hver spiller. Sorter
kategorikortene i fire sett etter farge. Hvert sett skal inneholde
3 kort med lister 1-12. Sett ett sett under den vertikale
klaffen over hver svarblokk. Se figur 4.

SLIK SPILLER DERE
Spillet foregår i 3 runder.

Første runde
1. Ta et omslag hver. Bestem dere for hvilken liste dere vil

bruke, og pass på et denne vender mot dere under klaffen.
2. Plasser terningbrettet på bordet og kast bokstavterningen.

Den bokstaven terningen viser, er nøkkelbokstav for første
runde.
Advarsel: Terningen med 20 sider er tung, så kast den på
terningbrettet så du unngår skader på bordoverflater.

3. Sett timeren på lengste tid (se figur 5) og trykk på den for
å starte.

4. Skriv inn så mange svar du kan i den første kolonnen på
svararket ditt. Alle svarene må passe med kategorien og
må begynne med nøkkelbokstaven. Det er flere unntak
(se Regler for akseptable svar). I figur 6 ser du et eksempel
på et utfylt svarark. Her er "D" bokstaven terningen viste.

5. Når timeren gir signal, slutter dere å skrive.

Poengene for runden
Les opp svarene etter tur. Merk svarene på arket ditt ved å
sirkle inn akseptable svar som IKKE noen andre har.

Noter 1 poeng for hvert av svarene med ring
rundt. Skriv ned poengene som vist i figur 7.

Figur 6

Figur 3

VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER
Vi anbefaler at du tar vare på denne informasjonen for eventuell senere bruk.

ADVARSEL:
1. Følg alltid instruksjonene nøye. Bruk kun batterier som er merket, og

vær nøye med å sette dem riktig inn med + mot + og – mot –. 
2. Bland ikke sammen nye og gamle batterier, eller vanlige batterier (karbon-

sink) med alkaliske batterier. 
3. Fjern utladede eller flate batterier. 
4. Ta ut batteriene om produktet ikke skal brukes på en stund. 
5. Ikke kortslutt strømforsyningsenheten. 
6. Om produktet skulle forårsake eller bli berørt av elektroniske forstyrrelser,

skal det holdes unna andre elektroniske produkter. Tilbakestill (slå av og på
igjen, eller ta ut og sett inn batteriene igjen) om nødvendig. 

7. OPPLADBARE BATTERIER: Bland ikke denne typen batterier med andre
typer batterier. Ta alltid batteriene ut av produktet før opplading. Lad kun
opp batteriene under oppsyn av voksen. LAD ALDRI OPP ANDRE
TYPER BATTERIER.

8. Som alle andre små gjenstander skal batteriene holdes unna små barn. Hvis
batteriene svelges, må lege oppsøkes umiddelbart. Se figur 3.
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• Du kan ikke bruke det samme adjektivet som begynner
med nøkkelbokstaven mer enn én gang. Hvis for eksempel
kategorien er "Ting å ha på seg" og nøkkelbokstaven er "R",
kan du svare Rosa bukser, men i runde 3 (flere svar) kan du
ikke også ha Rosa genser, Rosa lue osv.

• Når svaret ditt er et virkelig navn, kan du bruke fornavnet
eller etternavnet så lenge nøkkelbokstaven er første bokstav 
i svaret ditt. Hvis bokstaven er "P", kan svaret for eksempel
være Paul Newman eller Presley, Elvis. I tredje runde kunne
du ha Paul McCartney, Paul Simon og Paul Daniels, siden
dette er helt forskjellige personer.

• Fantasifulle svar kan godtas. Du kunne for eksempel svare
"Brødsløyd" som et eksempel på Skolefag. Hvis imidlertid
én spiller utfordrer svaret, må gruppen stemme.

Bestride svar
Når et svar blir bestridt, stemmer alle (også den som har gitt
svaret) over om svaret er akseptabelt eller ikke. Dette gjør dere
med enten tommelen opp- eller tommelen ned-tegn. Flertallet
bestemmer. Hvis det blir uavgjort, teller ikke stemmen til den
som har gitt svaret.

BEGYNNE ET NYTT SPILL
For å begynne et nytt spill, snur dere svararket (eller begynner
på et nytt hvis begge sider er fulle), og velger en ny liste.

VARIASJONER I SPILLET
Ekstra poeng
Du kan få ekstra poeng for et svar som inneholder mer enn 
ett ord som begynner med nøkkelbokstaven. For eksempel gir
Ronald Reagan, Bora Bora og Donald Duck 2 poeng. World
Wide Web gir 3 poeng.

Utfordring på tid
For å gjøre spillet mer utfordrende kan dere stille om timeren
og spille med mindre tid.

Figur 5
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Andre runde
Sett timeren på lengste tid, bestem en ny bokstav, og fortsett 
å spille med den samme kategorilisten som i forrige runde.
Denne gangen fyller du ut den andre kolonnen på svararket
ditt. Merk: Hvis terningen viser samme bokstav, kast på nytt.

Tredje runde
Sett timeren på lengste tid og bestem en bokstav. I stedet for
å bruke den samme kategorilisten som i foregående runder,
bruker dere den ene, uthevede kategorien nederst på listen.
Bruk den tredje kolonnen på svararket ditt i denne runden,
og skriv ned så mange svar du kan. Husk: Alle svarene dine
må begynne med nøkkelbokstaven. Når timeren stopper,
merker dere svarene på akkurat samme måte som i tidligere
runder. Se figur 7.

SLIK VINNER DU
Etter tre runder legger hver spiller sammen poengene på sitt
svarark. Den spilleren som har høyest poengsum, er vinneren.
Spillere som har lik poengsum, spiller én runde til med en ny
bokstav. Den som får flest poeng i denne runden, vinner.

Regler for akseptable svar
• Det første ordet i svaret ditt må begynne med nøkkelbokstaven.
• Nøkkelbokstaven kan ikke inngå i artiklene "en", "et",

"den", "det" og "de". For eksempel er U nøkkelbokstav i
boktittelen Den uendelige historien, og S er nøkkelbokstav
i filmtittelen The Shining.

• Du kan ikke gi helt like svar to ganger i en runde. For
eksempel kan du ikke svare Rose både for blomst og
jentenavn.

Figur 7

060304919107   SCATTERGORIES   INSTRUCTIONS    NO    PMS 2617 060304919107   SCATTERGORIES   INSTRUCTIONS    NO    PMS 2617

04919i107  17/6/03  14:42  Page 3


