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VUXNA ELLER

ALLA SOM FÖRSÖKER VARA DET
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SPELARE

FÖRBEREDELSER
1. Dela upp alla deltagare i lag med minst
två spelare i varje. Om ni är många kan ni
dela in er i upp till fyra lag, med minst två
spelare i varje. Spelet tar lite längre tid
men blir minst lika roligt.

Välkommen till Cranium – ett ovanligt
roligt spel för fyra eller fler spelare! Du
och ditt lag får använda alla era talanger
och skulptera, agera, fundera och stava
baklänges i kampen om segern.

2. Varje lag väljer en spelpjäs
och placerar den på det lila
START-fältet.

3. Ställ ut de fyra kortlådorna:
Konstkatt, Ordsnok, Stjärnskott
och Ljushuvud.

SPELETS MÅL

Det första laget som går runt hela
spelplanen, in till Cranium-centralen
och lyckas med den sista aktiviteten
har vunnit.

4. Ställ fram tärningarna, timglaset
och asken med Cranium-lera.

VÄLJ HUR LÄNGE NI VILL SPELA
Vik spelplanen för att välja hur länge ni vill spela.
SNABBSPEL
(30 MINUTER)*

LAGOM LÅNGT SPEL
(60 MINUTER)*

LÅNGT SPEL
(90 MINUTER)*

NÄR DET ÄR DIN TUR

5. Förse varje lag med block
och penna.

Laget med den spelare som fyller år
härnäst (räknat framåt från dagens
datum) får börja.

1. I Cranium slår varje lag tärningen i slutet av sin tur, förutsatt att LAGET har lyckats med
en aktivitet. Färgen på fältet som lagets spelpjäs står på bestämmer vilken låda som laget
får ta aktivitetskort från.
I början av spelet, och varje gång pjäsen står på ett lila fält eller ett
Planeten Cranium-fält, får laget ta aktivitetskort från vilken som helst
Planeten Cranium-fält av de fyra lådorna.

2. Laget till höger om er drar ett kort åt er och läser upp det.
3. När ni har hört och förstått frågan vänder laget till höger på timglaset. Lagets uppgift
är nu att lyckas med aktiviteten innan tiden tar slut.

4. Lyckades ni?
Ja! Slå tärningarna och flytta till närmaste fält i den färg som tärningarna visar.
*Tiderna är kvalificerade gissningar. Den faktiska
speltiden kan variera beroende på hur mycket
tur ni har, er genomsnittliga IQ och tillgången på
flottiga snacks under spelets gång.

NU KAN NI

BÖRJA SPELA

CRANIUM!

Meddelande: Cranium-leran innehåller vete.

Om ni spelar den lagom långa eller långa spelversionen måste ni stanna på alla
Planeten Cranium-fält, även om tärningsslaget egentligen innebär att ni ska gå förbi
ett sådant fält. Turen är slut. Spelrundan går vidare åt vänster.

Nej.

Slå ingen tärning – spelpjäsen får stå kvar. Turen är slut. Vänta tills det är er tur
igen och försök med en ny aktivitet.
KOM IHÅG: I CRANIUM SLÅR VARJE LAG TÄRNINGEN I SLUTET AV SIN TUR, FÖRUTSATT ATT LAGET HAR
LYCKATS MED EN AKTIVITET.

TUREN ÄR SLUT

SAMSPELSKORT
Om någon drar ett samspelskort pausas
spelet och alla lag får vara med och
tävla mot varandra. Det första laget som
ropar ut rätt svar innan tiden är slut får
direkt slå ett bonusslag med tärningen.
När ett samspelskort har spelats slår
det vinnande laget ett bonusslag och
flyttar sin spelpjäs. Därefter återgår
turen till det lag vars tur det var när
samspelskortet drogs.
KLURIT
I Klurit väljer ni en lagmedlem
som ska få er att gissa vad som
står på baksidan av kortet genom
att rita ledtrådar på papper. Den
som ritar får inte prata eller rita
bokstäver eller symboler. Jag
läser ledtråden högt, skickar
kortet till den som ska rita och
sedan vänder jag på timglaset.

Om ett samspelskort dras
när ditt lag står på ett
Planeten Cranium-fält…
Om ditt lag vinner en samspelsaktivitet
START
och det var er första aktivitet på ett
Planeten Cranium-fält får ni slå tärningen
och gå in på snabbspåret.
Om ditt lag förlorar en samspelsaktivitet
och det var er första aktivitet på ett
Planeten Cranium-fält kan ni göra ett nytt
försök att komma in på snabbspåret under
er vanliga tur. (Kom ihåg: ett samspelskort
innebär en paus från den vanliga
spelordningen.)

Komma in på snabbspåret
Om ni spelar den långa spelversionen innebär alla Planeten
Cranium-fält en möjlighet att komma in på snabbspåret. Om
ditt lag lyckas med den första aktiviteten som ni utför på ett
Planeten Cranium-fält får ni gå in på det inre snabbspåret.
Annars får ni ta turistvägen – den yttre vägen.
Ni måste ni stanna på alla Planeten Craniumfält, även om tärningsslaget egentligen innebär
att ni ska gå förbi ett sådant fält. Om ni är på
snabbspåret och slår lila med tärningen får ni
gå direkt till nästa Planeten Cranium-fält.

Planeten Cranium-fält
turistvägen

LEDTRÅD
SAK

snabbspåret

VEM VINNER?
Gå in till Cranium-centralen. När det är er tur igen bestämmer de andra lagen
gemensamt vilken kortlåda som er sista aktivitet ska tas från.
Om ni misslyckas kan ni försöka igen nästa gång det är er tur.
START

Gå till
www.hasbro.se

Om ditt lag är först med att lyckas med en aktivitet på Cranium-centralen
(samspelskort räknas också) är det bara att gratulera. Ni har vunnit Cranium!
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FÖR MER
CRANIUM-SPEL
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Cranium-centralen

Meddelande: Cranium-leran
innehåller vete.
Cranium-leran innehåller vete. Om du spiller Cranium-lera ska du skrapa bort det mesta av den.
Låt det som är kvar torka och skrapa eller dammsuga därefter bort den. Lägg alltid tillbaka
leran i behållaren efter användning.

www.hasbro.se
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