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UPPSTÄLLNING UPPSTÄLLNING

1  Lägg spelplanen på plant underlag. 
2   Varje spelare får ett påminnelsekort och fem 

pilklämmor. 
3   Blanda de vändbara karriärkorten och dela 

slumpmässigt ut två till varje spelare. Över-
blivna kort läggs i en hög nära spelplanen.

4   Välj en av de fyra karriärer som du har fått 
och sätt en klämma på det kortet, med den 
valda karriären uppåt, på livskartan. Sätt en 
pilklämma på livskartan, så att den pekar på 
lönenivå 1 längst ner på karriärkortet.

    (Du behöver en befordran för att klättra på 
karriärstegen och höja din lön.)

5   När alla har valt karriär läggs överblivna kar-
riärkort tillbaka i högen bredvid spelplanen.

6   Blanda livshändelsekorten och lägg dem med 
framsidan nedåt i en hög nära spelplanen. 
Det här är draghögen. När ett kort är använt 
läggs det med framsidan uppåt i en kasthög. 
Om korten tar slut under spelets gång, blanda 
kasthögen och skapa en ny draghög.

7   Sätt på livpoden med knappen undertill. Siffran 
10  blinkar för att påminna dig om att ange hur 
många omgångar (år) ni vill spela. 

    Om ni spelar för första gången, spela 
minst 10 omgångar för att få kläm på  
spelet. 10 omgångar tar ungefär en timme  
(för fyra spelare), men det kan ta lite längre  
tid första gången.  

   Om du vill spela 10 spelomgångar: 
1. Tryck på  10  (ÅR) 
2. Tryck på  1  och 0  
3. Tryck på  RETUR

Nu kan ni börja!
8   Alla väljer en skateboard och vilken sektion 

av spelplanen ni vill utforska. Sätt skate-
boarden på startrutan för vald sektion mitt på 
spelplanen. Flera spelare kan starta på samma 
ruta. Ta livskartan och levnadshistoriekortet 
som har samma färg som din skateboard.

NU KAN SPELET BÖRJA! 
Den yngste spelaren börjar och sedan går turen 
motsols. När du är klar skickar du livpoden  
vidare till nästa spelare. 

PILKLÄMMA
LIVPOD 
SE SIDAN 14

4 PÅMINNELSEKORT 4 LEVNADSHISTORIEKORT 84 LIVSHÄNDELSEKORT

4 SKATEBOARDER 4 MILJÖBILAR 4 SPORTBILAR

12 KARRIÄRKORT 
Bli befordrad för att 
klättra på karriärstegen 
och höja din lön.

4 LIVSKARTOR

FIL. DR

FIL. KAND. 


