
Som en sports- kommentator

VOKSNE 3+
Spillere

BEMÆRK: CRANIUM-massen 
indeholder hvede. Giftfri.

Ved spild, fjern så meget CRANIUM-masse 
som muligt, lad resten tørre, og skrab eller 

støvsug det så væk. Læg altid massen 
tilbage i beholderen efter brug.
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SPILLETS FORMÅL

EN ANDEN MÅDE AT SPILLE PÅ

Sådan vinder I!

Sådan spiller I

Kan I lide at rotte jer sammen? Spil i hold mod hinanden 
(minimum 4 spillere)!

Det hold, der først samler 10 kort, vinder og sørger for, 
at modspillerne aldrig glemmer nederlaget. Velkommen 
til paradis.

1. Del jer pænt og redeligt op i 2 hold.
2.  Følg samme regler for brug af handlings- og 

Cranium-kort, som når I spiller alle mod alle, og 
vend timeglasset.  

3.  ADVARSEL: I dette spil må modstanderholdet også 
gætte svaret!

4.  Hvis DIT HOLD gætter rigtigt på Cranium-kortet før 
det andet hold, beholder I både handlingskortet og 
Cranium-kortet. Hvert kort giver ét point, så I har lige 
scoret 2 point. 

5.  Hvis DET ANDET HOLD gætter rigtigt på Cranium-kortet 
før jer, beholder de Cranium-kortet og snupper ét point, 
men dit hold beholder handlingskortet og dermed 
ét point. 

6.  Hvis timeglasset løber ud, og ingen har svaret rigtigt på 
Cranium-kortet, arkiveres begge kort lodret, og så kan alle 
stirre forlegent på hinanden, indtil næste tur går i gang. 

7.  Nu er det det andet holds tur. Klar, parat, gentag!

Spillevejledning

At gætte, hvad der 
står på en masse kort …

… mens du gør en 
masse forskelligt 

Saml 7 kort for 
at vinde spillet!

INDHOLD:
340 Cranium-kort • 60 handlingskort 
2 blokke • Cranium-masse • Timeglas
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Sluge en 

kamel
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Gør jer klar til at spille! Noget i denne retning …

SPIL!
Sådan vinder du

Sådan spiller I

Pointgivning

Sådan vinder du!

1.  Tag massen, timeglasset og 
blokkene ud af æsken.

2. Find en kuglepen.

3.  Del handlings- og Cranium- 
kortene op i 2 bunker, og 
bland hver af dem.

4.  Læg de 2 bunker med 
forsiden nedad.

5.  Sørg for at være omgivet af 
venner, ellers kan det her 
blive vanskeligt.

Du har 
trukket dette 
handlingskort

Godt, de slugte den. Men det er ikke 
utænkeligt, at nogen har råbt "Sluge 
en kamel!" og også føler sig rigtig 
veltilfreds. Glimrende!

Og får 
så dette 
Cranium-kort

Gør det, der står på handlingskortet, og modellér, optræd, 
tegn eller beskriv dig frem til sejren. Den første spiller, der 
samler 7 kort, bliver en sand legende.

Hmmm … du skal altså nu optræde som 
sportskommentator og forsøge at få din 

holdkammerat til at gætte udtrykket "sluge en kamel".

Så er spisekonkurrencen skudt i gang, et 
sandt drama! Men hvorfor spiser de ikke? Har 
ørkenvarmen mindsket deres appetit, eller er de 
ikke klar til at acceptere de lokale madtraditioner? 
Hvis de ikke skal have på puklen, må de hellere se 
at gå til biddet – KOM SÅ, NED MED DET LODNE 
MÅLTID! Nu tager den ene mod til sig …

1.  Diskuter, hvem der skal lægge ud. Vinderen af 
diskussionen starter.

2. Tag et handlingskort, og vis alle, hvad der står står på det.
3. Tag derefter et Cranium-kort uden at vise det til nogen.
4.  Du skal nu få de andre spillere til at gætte, hvad der står 

på Cranium-kortet, uden at afsløre ordene på kortet. 
Du skal udtrykke det på den måde, der står på 
handlingskortet.

5.  Du kan frit tolke handlingskortet, men 
du må ikke tale, hvis du ser dette ikon 

6. Bed nogen vende timeglasset, så snart du er klar.
7. Du har 60 sekunder at løbe på! START!
8.  Når nogen gætter rigtigt, bliver kortene til point og går til 

vinderne. Du og den spiller, der gættede rigtigt, beholder 
et kort hver (du kan læse mere under POINTGIVNING).

9.  Så er det den næste spillers tur. Spillet fortsætter mod 
venstre. Klar, parat, gentag!

Efter hver tur er kort = point!

·  Hvis en anden spiller gætter rigtigt på Cranium-kortet, 
beholder du handlingskortet, mens den pågældende 
spiller får Cranium-kortet. Hvert kort tæller som ét point, 
så begge spillere får et point.

·  Hvis timeglasset løber ud, og ingen har gættet rigtigt på 
Cranium-kortet, arkiveres begge kort lodret, og så kan du 
sidde og græmme dig, indtil du genvinder din ære.

Naturligvis er det fint bare at være med, men det gælder 
nu engang om at vinde. Den, der først samler 7 kort, er 
genial … og VINDER!

Bemærk: Hvis 2 eller flere spillere råber det rigtige svar 
samtidig, skal du bare give kortet til den af dem, du 
lige føler mest for.

Som en 
sports- 

kommentator
Sluge en 

kamel
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