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Velkommen til Cranium – det afsindigt 
underholdende festspil for 4 eller flere 
spillere. Her skal modelleres, optrædes, 
opklares og staves baglæns for at vinde! 

SPILLETS FORMÅL 
Vær det første hold til at komme rundt 
på hele brættet og frem til Cranium-
centralen – og fuldfør den sidste 
afgørende aktivitet for at vinde!

FORBEREDELSER 
1. Del jer op i 2 hold med 2 eller flere 
spillere. Hvis I er en stor gruppe, kan I dele 
jer op i op til 4 hold. Der skal bare være 
mindst 2 spillere på hvert hold. Spillet varer 
længere, men er lige så sjovt! 

2. Hvert hold vælger en brik 
og stiller den på det lilla felt, 
hvor der står START.

3. Stil de 4 æsker med kort 
frem: Skabekat, Sprogorm, 
Stjerneskud og Faktonaut. 

4. Læg terning, timeglas og beholderen 
med Cranium-masse frem. 

5. Giv en blok og en blyant til 
hvert hold.

VÆLG, HVOR LÆNGE I VIL SPILLE 
Fold brættet for at vælge den længde på spillet, 
I ønsker. 

HURTIGT SPIL 
(30 MINUTTER)*

MELLEMLANGT SPIL  
(60 MINUTTER)*

*Dette er vores bedste skøn. Den faktiske 
spilletid kan variere efter held, mængden af 
evt. distraherende snacks samt spillernes 
samlede talentmasse. 

NU ER I KLAR 
TIL AT SPILLE  
CRANIUM!

NÅR DET ER DIN TUR Holdet med den spiller, der har 
fødselsdag næste gang, starter.

1.  I Cranium kaster I terningen i slutningen af jeres tur, når I har fuldført en aktivitet. 
Farven på det felt, jeres brik står på, svarer til farven på det Cranium-aktivitetskort,  
I skal spille.  

I kan frit vælge fra en af de 4 æsker, første gang I spiller, og hver gang I 
står på et lilla felt eller på en Cranium-planet. 

2. Bed holdet til højre for jer om at trække jeres kort og læse det højt for jer. 

3.  Når I er klar, vender holdet til højre timeglasset om. Jeres hold skal fuldføre aktiviteten, 
før tiden løber ud. 

4.  Gættede I svaret? 

Ja! Kast terningen, og ryk frem til det næste felt i den farve, terningen viser. Hvis I 
spiller det mellemlange eller lange spil, skal I stoppe ved alle Cranium-planeter – 
også selv om jeres kast ville føre jer forbi.   
Så er turen slut. Turen går videre til venstre. 

Nej. I skal ikke kaste eller rykke. Nu er jeres tur slut. I må vente, til det bliver jeres 
tur, og prøve igen. 

Cranium-planet

ANTAL SPILLERE DETTE SPIL ER FOR 

DEM, DER ER ”VOKSEN-AGTIGE”
VOKSNE ELLER4 ELLER 

FLERE

HUSK: I CRANIUM KASTER I TERNINGEN I SLUTNINGEN AF JERES TUR, NÅR I HAR FULDFØRT EN 
AKTIVITET. 

VEND

Bemærk: Cranium-masse indeholder hvede.
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LANGT SPIL 
(90 MINUTTER)*
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ALLE SPILLER-KORT 
Et alle spiller-kort sætter spillet på 
pause og giver alle hold mulighed for at 
konkurrere samtidig. Det hold, der først 
siger det rigtige svar højt, før tiden løber 
ud, vinder et bonuskast, der foretages 
med det samme. 

Når et alle spiller-kort er blevet spillet, 
får vinderholdet deres bonuskast og 
rykker deres brik. Derefter spiller det 
hold, der havde 
turen, da alle 
spiller-kortet blev 
trukket, sin tur 
færdig. 

Hvis I trækker et alle 
spiller-kort, mens I står 
på en Cranium-planet ...
Hvis jeres hold vinder alle spiller-kortet, 
og det var jeres første aktivitet på en 
Cranium-planet, skal I kaste terningen og 
rykke ud i overhalingsbanen.

Hvis jeres hold ikke vinder alle spiller-
kortet, og det var jeres første aktivitet på en 
Cranium-planet – så bare rolig. I kan stadig 
prøve at komme ud i overhalingsbanen i 
jeres almindelige tur (husk: et alle spiller-
kort sætter det almindelige spil på pause). 

Ud i overhalingsbanen 
Når I spiller det lange spil, får I chancen for at komme ud i 
overhalingsbanen på alle Cranium-planeter. Hvis jeres hold 
fuldfører den første aktivitet på en Cranium-planet, skal I rykke 
ind i den indre overhalingsbane. Ellers må I tage udsigtsruten 
– den ydre bane.

I skal stoppe på alle Cranium-planeter – også 
selv om jeres kast ville føre jer forbi. Hvis I slår 
lilla, mens I er i overhalingsbanen, skal I drøne 
direkte hen til den næste Cranium-planet.

SÅDAN VINDER I
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Cranium-masse indeholder hvede. 
Ved spild, fjern så meget som muligt med det samme, lad resten tørre, og skrab eller  
støvsug det så væk. Læg altid Cranium-massen tilbage i beholderen efter brug.

www.hasbro.dk

sporenstregs
For at løse denne Sporenstregs-
opgave skal I vælge en kunstner 

fra holdet, der kan få jer til at 
gætte svaret bag på dette kort 
ved at tegne ledetråde på papir 

uden at tale eller tegne bogstaver 
eller symboler. Jeg læser tippet 

højt, giver kortet til kunstneren og 
vender timeglasset.

041016577108 Aa     Cranium Renewal    Cards CC  (DK)

tip
Sted

04
10

16
57

71
08

  A
a

Nå frem til Cranium-centralen. Når det bliver jeres tur igen, skal de andre hold vælge, 
hvilken æske jeres sidste aktivitet skal trækkes fra.

Hvis I ikke fuldfører aktiviteten, må I prøve igen i jeres næste tur.

Er jeres hold det første, der fuldfører en aktivitet i Cranium-centralen (inklusive alle 
spiller-kort)? Tillykke! I har vundet Cranium!
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FIND FLERE  
CRANIUM-SPIL
på www.hasbro.dk


