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Velkommen til Cranium, det fantastisk 
morsomme selskapsspillet for fire 
eller flere spillere, der du og de andre 
spillerne modellerer, opptrer, løser 
oppgaver og til og med staver baklengs 
for å vinne! 

MÅLET MED SPILLET
Vær det første laget som går rundt hele 
brettet og inn i Cranium-senteret – der 
gjenstår bare en siste aktivitet før 
seieren er i boks!

GJØR DERE KLARE 
1. Del dere i to lag med to eller flere spillere 
på hvert lag. Hvis dere er en stor gruppe, kan 
dere dele dere i så mange som fire lag, så 
lenge hvert lag har minst to spillere. Spillet 
tar lengre tid, men er like morsomt!

2. Hvert lag velger en 
spillebrikke og plasserer 
den på det lilla området som 
er merket START.

3. Plasser de fire korteskene: 
Skapekatt, Ordsnok, 
Stjerneskudd og Datahjerne. 

4. Plasser terningen, timeglasset 
og boksen med Cranium-masse. 

5. Gi hvert lag blokk 
og blyant.

VELG HVOR LENGE DERE SKAL SPILLE 
Fold brettet for å velge hvilken lengde dere ønsker 
på spillet. 

KORT SPILL
(30 MINUTTER)*

MIDDELS SPILL 
(60 MINUTTER)*

*Dette er vårt anslag. Den faktiske tiden for 
spillet vil variere med flaks, om kortene passer, 
eventuell snacks som distraherer, og spillernes 
generelle evner. 

NÅ ER DERE 
KLARE TIL Å SPILLE 
CRANIUM!

NÅR DET ER LAGETS TUR Laget med den spilleren som har 
fødselsdag først, begynner. 

1.  I Cranium kaster dere terningen ved slutten av turen – etter at laget ditt har lyktes med 
å gjennomføre en aktivitet. Fargen på feltet der spillebrikken står, tilsvarer fargen på 
Cranium-aktivitetskortet dere skal spille med.  

Når det er lagets første tur, eller alltid når dere står på et lilla felt eller 
Planet Cranium, kan laget ditt velge fritt mellom de fire korteskene. 

2. Be laget til høyre trekke kortet for dere og lese det høyt.  

3.  Når dere er klare, ber dere laget til høyre om å snu timeglasset. Laget ditt må lykkes 
med å utføre aktiviteten før tiden er ute.  

4.  Lyktes dere? 

Ja! Kast terningen og flytt til den neste fargen terningen viser. Hvis dere har valgt 
middels langt eller langt spill, må dere stoppe på hvert eneste Planet Cranium-felt – 
selv om kastet ellers ville ført dere forbi.  
Så er turen over. Turen går videre til venstre. 

Nei. Dere skal ikke kaste eller flytte. Så er turen over. Dere må vente til neste tur 
for å prøve igjen. 

Planet Cranium

ANTALL SPILLERE DETTE SPILLET ER FOR

"VOKSENAKTIGE" PERSONER
VOKSNE ELLER4 ELLER 

FLERE

HUSK: I CRANIUM KASTER DERE TERNINGEN VED SLUTTEN AV TUREN – ETTER AT LAGET DITT HAR 
LYKTES MED Å GJENNOMFØRE EN AKTIVITET. 

TUREN ER OVER

Informasjon: Cranium-masse inneholder hvete.

16+
ALDER

4+
SPILLERE

LANGT SPILL 
(90 MINUTTER)*
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FOR ALLE-KORT
Et for alle-kort får spillet til å stoppe 
opp midlertidig, slik at alle lagene kan 
konkurrere samtidig. Det første laget 
som roper riktig svar før tiden renner ut, 
vinner ett bonuskast som gjennomføres 
med én gang. 

Etter at et for alle-kort er spilt, 
gjennomfører vinneren ett bonuskast 
og flytter. Laget som hadde turen da 
for alle-kortet 
ble trukket, 
gjennomfører så 
sin vanlige tur. 

Hvis laget trekker et 
for alle-kort nå det står 
på Planet Cranium…
Hvis laget ditt løser oppgaven på for 
alle-kortet, og dette var lagets første 
aktivitet da dere stod på Planet Cranium, 
kaster dere og flytter over på snarveien.

Hvis laget ditt ikke greier oppgaven på 
for alle-kortet, og dette var lagets første 
aktivitet da dere stod på Planet Cranium, 
er det ingen grunn til bekymring – dere kan 
fortsatt forsøke å komme over på snarveien 
under lagets vanlige tur. (Husk: Et for alle-
kort fører til en pause i det vanlige spillet.)

Komme inn på snarveien
Når dere spiller det lange spillet, gir hver eneste Planet 
Cranium en mulighet til å komme over på snarveien. Hvis 
laget ditt lykkes med den første oppgaven dere har fått på 
Planet Cranium, hopper dere over på snarveien innerst.  
Ellers går dere ruten med fin utsikt – veien ytterst.

Dere må stoppe på hver eneste Planet Cranium 
– selv om kastet ellers ville ført dere forbi. Hvis 
dere går på snarveien, og dere kaster lilla, suser 
dere rett videre til neste Planet Cranium.

SLIK VINNER DERE
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Cranium-masse inneholder hvete.
I tilfelle søl, fjern så mye Cranium-masse som mulig. La resten tørke en stund, og så  
kan du skrape eller støvsuge det bort. Legg alltid massen tilbake i boksen etter bruk.

www.hasbro.no

drodlehint
For å løse denne Drodlehint-

oppgaven velger dere en kunstner 
fra laget, som kan få dere til å 

gjette svaret bak på dette kortet 
ved å tegne hint på papir uten å 
snakke eller bruke bokstaver og 
symboler. Jeg leser hintet høyt, 
sender kortet til kunstneren og 

snur så timeglasset.
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Gå inn i Cranium-senteret. Når laget ditt har neste tur, velger de andre lagene i 
fellesskap kortesken for den siste aktiviteten til ditt lag.

Hvis dere ikke lykkes, venter dere til neste tur for å prøve igjen.

Hvis laget ditt er det første som klarer å gjennomføre en aktivitet i Cranium-senteret 
(for alle-kort teller også), er det bare å gratulere! Dere har vunnet Cranium!
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