
HOVEDPOENGET
Målet er å bli den første spilleren som får fylt opp alle de seks plassene i
visdomshjulet med kjerner av forskjellig farge ved å svare riktig på spørsmålene.

FORBEREDELSER
1. Hver av spillerne velger et tomt
visdomshjul, og plasserer det på midtfeltet
på spillebrettet.

2. Ta to kortbunker, og plasser én bunke i
hver av kortholderne.

3. Kast terningen for å bestemme hvem
som skal begynne. Den som får høyest
verdi, starter spillet.

NÅR DET ER DIN TUR
1. Kast terningen.   

2. Flytt. Du må alltid flytte like mange
plasser som terningen viser.

3. Når du stopper på et felt, må du svare på et spørsmål.
En av de andre spillerne tar det første kortet fra kortholderen, og leser det spørsmålet som
har samme farge som det feltet du står på. Hver av fargene står for en kategori.
Kategoriene er oppført på sidene av eskens underdel. Svarene på spørsmålene er trykt på
baksiden av kortet. Hvis du under spillet havner på midtfeltet, bruker du feltet som
jokerfelt og velger selv kategori for spørsmålet.

GENUS ™-U TGAVE
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Visdomshjul

FLYTTE RUNDT BRETTET
Når spillet starter, flytter du ut fra
midten, langs en av eikene. Når du
kommer til den ytre sirkelen, kan du
flytte med eller mot klokken. Siden det
er valgfritt hvilken retning du vil gå i,
er det viktig å tenke gjennom flyttingen
slik at du havner på det feltet som passer
best for deg.

Du kan ikke bytte retning i samme
terningkast. Du kan for eksempel ikke
kaste «5» og flytte tre plasser med
klokken, stoppe og flytte to plasser
tilbake. Neste gang du kaster, kan du
imidlertid velge å bytte retning og gå
motsatt vei fra forrige gang du flyttet.

Du kan gå til den andre siden av brettet
ved å ta snarveien tvers over midten,
langs eikene.

Du kan stoppe på samme felt som en
annen spiller.

INNHOLD
Ett spillebrett, 400 kort med spørsmål og
svar, to kortholdere, en terning, seks
visdomshjul og trettiseks fargede kjerner.

Hver bunke på hundre kort

inneholder et markørkort. Pass

på at dette kortet står fremst

i kortholderen når dere

begynner. Hver gang dere har

brukt et kort, setter dere det

tilbake bakerst i bunken, helt

til markørkortet kommer frem

igjen. Da kan dere 

bytte til en annen 

kortbunke.

Kortene skal stå denne
veien i kortholderen.
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RIKTIG SVAR
Hvis du svarer rett på spørsmålet, kaster du terningen på nytt og prøver igjen. 
Du fortsetter å kaste og flytte så lenge du svarer rett på spørsmålene – det er ingen
begrensninger på hvor mange turer du får i én omgang.

FEIL SVAR
Beklager. Hvis du svarer feil, er det slutt på turen din. Spilleren til venstre for deg
kaster terningen.

KJERNEFELT 
Seks av feltene rundt brettet har bilde av en stor farget kjerne. Hvis du svarer rett
på spørsmålet når du står på et av disse kjernefeltene, kan du plassere en kjerne
med samme farge i visdomshjulet ditt! Deretter kaster du terningen og fortsetter.

Hvis du svarer feil mens du står på et kjernefelt, må du flytte
bort fra feltet og langs brettet neste gang det er din tur, før du
kan komme tilbake og prøve på nytt å vinne en kjerne med den
fargen.

Hvis du havner på det samme kjernefeltet senere i spillet, og
du allerede har en kjerne i den fargen, behandler du feltet som
et vanlig felt og svarer på spørsmål fra den tilsvarende
kategorien.

“SNARVEISFELT” 
Seks av feltene rundt brettet har bilde av en liten farget kjerne.
Når du havner på et av disse snarveisfeltene ved å flytte nøyaktig
så mange plasser som terningen viser, flytter du direkte til
kjernefeltet med samme farge. Svar på spørsmålet for å vinne en
kjerne med den fargen.

VINNE SPILLET
Når du har vunnet en kjerne av hver farge, skal du prøve å komme deg tilbake til
midtfeltet. Du må kaste den nøyaktige verdien for å gå til midten. Hvis du
kommer for langt, fortsetter du å spille til du havner nøyaktig midt i spillebrettet.

Når du kommer til midten, skal de andre spillerne – uten å se på det neste kortet
– bestemme hvilken kategori du skal svare på når du svarer på det siste og
avgjørende spørsmålet.

Hvis du svarer feil, må du gå ut av midtfeltet neste gang det er din tur, og komme
tilbake og prøve igjen senere (ved å kaste det nøyaktige tallet med terningen).

Hvis du svarer rett på det avgjørende spørsmålet, har du vunnet spillet!
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TANKESPILL
Egne regler. Før spillet starter, blir
dere enige om hvor mye tid spillerne

får til å svare på spørsmålene. Dere bør også
bestemme hvor nøyaktige svarene skal være.
Dere kan for eksempel velge at det er nok å
oppgi etternavn for å få rett svar, eller dere
kan bestemme at både fornavn og etternavn
må være med for at svaret skal bli godkjent.
Det kan også være aktuelt å ha forskjellige
regler for yngre og eldre spillere.

Hurtigspill. I denne versjonen av
spillet trenger du ikke å havne på et

kjernefelt for å vinne kjerner. I stedet vil du
første gang du svarer rett på et hvilket som
helst av de fargede feltene, få en kjerne med
tilsvarende farge. “Snarveisfeltet” fungerer på
samme måte som i vanlige spill.

Vinnerlykke. Siden du alltid får kaste
terningen på nytt når du svarer rett på

et spørsmål, er det mulig å samle alle de seks
kjernene første gang det er din tur! Hvis det
skjer, kan de spillerne som ikke har hatt sin
tur ennå, forsøke å gjenta suksessen og
dermed få spillet til å ende uavgjort.

“Snarveisfelt”

Kjernefelt
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