
Alle skal svare på spørgsmålet
(se Spørgsmål).
1. Træk et kort med spørgsmål, vælg et

spørgsmål, og læs det højt.
2. Du svarer først, og de andre svarer

efter tur.
3. Beslut, hvilken spiller der lyver. Kun én

person kan udfordres i hver runde, så
vælg personen med omhu. Den spiller
skal tage testen! (Se Tag test!). 

4. De andre spillere tager den brik, der
passer til deres svar. 

5. Spillerne har mulighed for at
underkende løgnedetektortesten
(Se Trumf!). 

Når din tur er slut, fortsætter spillet mod
venstre.
Bemærk: Du kan vælge slet ikke at
udfordre nogen, hvis du ikke tror, der er
nogen, der bluffer!

SPØRGSMÅL
Alle spørgsmål begynder med "Har/er du
nogensinde ... "
Eksempel: Har du nogensinde danset
nøgen foran et spejl?
Du kan svare på to måder:
1. "Jeg har/er ... "
2. "Jeg har/er aldrig ... "
Husk, at du skal besvare hele
spørgsmålet.
Visse ord i hvert spørgsmål er fremhævet.
Ordene kan ændres, så spørgsmålene
bliver endnu sjovere. Du skal ikke være
bange for at gå tæt på!
Eksempel: Har du nogensinde smidt alt
tøjet foran en fremmed?

FORBEREDELSER
1. Placer løgnedetektoren, brikkerne,

kortene med spørgsmål og trumfkortene
(i hver sin bunke) samt terningen, så alle
spillere kan nå dem. Bemærk: brug kun
halvt så mange trumfkort, som der er
spillere (rund op, hvis der er et ulige
antal spillere).

2. Giv hver spiller et ud-med-sproget-kort.

SPILLEREGLER
• Den yngste spiller starter, og spillet går

med uret.
• Når det er din tur, skal du kaste

terningen. Du får enten en individuel
udfordring eller en gruppeudfordring.

Det er kun dig selv, der skal svare på
spørgsmålet (se Spørgsmål).
1. Hold løgnedetektoren i din håndflade

med pege- og langfingeren på
kontaktpunkterne under enheden (se
figur 2 på næste side). Vent med at
trykke på knappen. 

2. Spilleren til venstre for dig trækker det
øverste kort fra bunken med
spørgsmål, vælger et spørgsmål og
læser det højt.

3. Du skal fortælle dit svar til alle spillere.
4. De andre spillere skal nu gætte, om du

fortæller sandheden, eller om du lyver.
• Hvis de gætter på, at du fortæller

sandheden, skal du tage en brik, der
passer til dit svar (se Point). 

• Hvis de tror, du lyver, skal du tage
løgnedetektortesten! (Se Tag test!). 

5. Spillerne har mulighed for at underkende
løgnedetektoren (Se Trumfkort!). 

INDHOLD
1 løgnedetektor, 180 kort med
spørgsmål, 70 helgenbrikker,
70 synderbrikker, 10 ud-med-sproget-
kort,10 trumfkort og 1 terning.

VIGTIGT: BATTERIOPLYSNING
Disse oplysninger bør gemmes til
senere brug.
FORSIGTIG:
1.Følg altid brugervejledningen nøje. Brug

kun batterier af den angivne type eller en
tilsvarende type. Batterier skal altid
vendes rigtigt i forhold til polerne.

2.Bland ikke gamle og nye batterier eller
standard- og alkalinebatterier.

3.Brugte batterier skal fjernes fra
produktet.

4.Tag batterierne ud, hvis produktet ikke
skal anvendes i en længere periode.

5.Strømterminalerne må ikke kortsluttes.
6.Flyt produktet et andet sted hen, hvis det

forårsager lokale elektriske forstyrrelser,
eller påvirkes heraf. Nulstil om
nødvendigt
(ved at slukke og tænde igen).

7.BRUG ALDRIG GENOPLADELIGE
BATTERIER. FORSØG ALDRIG AT
GENOPLADE ANDRE TYPER BATTERIER.

8.Som det er tilfældet med alle små
batterier, må batterierne i dette legetøj
ikke komme i nærheden af små børn, der
putter ting i munden. Søg straks læge,
hvis et barn sluger et batteri.

SPILLETS FORMÅL
At være den første spiller, der enten
opnår status som "helgen" eller "synder"
ved at samle syv ens brikker.

KLARGØRING
Sæt batterierne i løgnedetektoren som
vist i Figur 1.

Figur 1 INDIVIDUEL
UDFORDRING 

GRUPPE-
UDFORDRING
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Resultaterne af løgnedetektortesten er kun vejledende og skal ikke opfattes som endegyldig eller en
nøjagtig forudsigelse af et sandt eller falskt udsagn.
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TRUMF!
Hvis I tror, en spiller har narret
løgnedetektoren ved at holde nerverne i
ro og udvise køligt overblik, kan I bruge
trumfkortet til at underkende
løgnedetektorens afgørelse. 
• Hvert trumfkort kan benyttes én gang.

Der er ikke så mange trumfkort, så I
skal bruge dem klogt!

• Alle spillere skal stemme, før I kan bruge
kortet (flertallet vinder). Hvis stemmerne
står lige, er det den person, som læste
spørgsmålet, der har den afgørende
stemme. Hvis det er den spiller, som sidder
med løgnedetektortesten, er det spilleren til
venstre, som har den afgørende stemme.

• Hvis afstemningen ender med et flertal,
så underkendes løgnedetektoren! Vælg
den brik, som løgneren skal lægge
tilbage i hovedbunken.

• Når kortet er brugt, lægges det til side
og er ude af spillet.

UD MED SPROGET
Du kan kun bruge ud-med-sproget-kortet
én gang, men du bestemmer selv hvornår.
Vælg en spiller, som du udfordrer til at
afsløre alle de saftige detaljer, som
spilleren lige har indrømmet!
Når kortet spilles mod dig, skal du enten
ud med sproget eller lægge én af dine
brikker, som din udfordrer vælger, 
tilbage i hovedbunken.
Placer alle brugte ud-med-sproget-kort
uden for spillet.

SPILLETS VINDER
Den spiller, der først samler syv ens
brikker, har vundet.

POINT
Hver gang du svarer sandfærdigt på et
spørgsmål (og det ikke modbevises eller
underkendes!), må du tage en brik. 
Vind et kort med djævlehorn ved at
indrømme de djævelske gerninger, som
står skrevet på spørgekortene. 
Vind et kort med en glorie ved at
benægte alt!
• Hvis du svarer "Jeg har aldrig ... ", er

du en lille helgen, og du skal tage en
glorie.

• Hvis du svarer "Jeg har  ... ", er du en
fræk lille synder, og du skal tage et par
djævlehorn. 

Husk, at du skal samle syv ens brikker ...
det betyder, at du skal tænke dig godt om
og måske være nødt til at omgås
sandheden letsindigt!

TAG TEST!
Løgnedetektoren måler dit stressniveau
og skal nulstilles før hvert spørgsmål.
1. Når du tager testen, skal du holde

løgnedetektoren i din håndflade 
med pege- og langfingeren på
kontaktpunkterne under enheden 
(se Figur 2). Hold enheden i denne
position i 10 sekunder, så den tilpasses

HURTIGT SPIL
• Kast terningen på skift for at afgøre,

om det skal være en individuel
udfordring eller en gruppeudfordring.

• Hvis terningen viser en individuel
udfordring, er det kun dig, som skal
svare på spørgsmålet. Gruppen
bestemmer, om du lyver, og du skal
tage en løgnedetektortest, hvis det er
nødvendigt.

• Hvis terningen viser en
gruppeudfordring, skal alle spillere
svare på spørgsmålet. Kun en spiller
vælges til at tage løgnedetektortesten.

• Du får en glorie, hvis du svarer
benægtende.

• Du får et par djævlehorn, hvis
du svarer bekræftende.

• Hvis du fortæller sandheden, skal du
tage en brik, som passer til dit svar.

• Hvis du lyver, mister du en af dine
brikker.

• Husk: Du kan underkende
løgnedetektorens afgørelse!

• Den første, som opnår status som
"helgen" eller "synder" ved at samle
syv ens brikker, har vundet!

Figur 2

din kropstemperatur. Jo længere du
holder enheden, jo mere nøjagtig bliver
resultatet. 

2. Tryk på knappen bag på
løgnedetektoren for at nulstille
enheden (se Figur 2). Når lyset blinker,
skal du angive dit navn og din alder.
På den måde kan løgnedetektoren
måle dit generelle stressniveau.
Løgnedetektoren udsender en konstant
summetone, når den er klar til brug.

3. Når summetonen begynder, har du 10
sekunder til at gentage dit svar. En af
de andre spillere hjælper dig ved at
sige "Gentag efter mig ... "

Eksempel: Udfordreren: "Gentag efter mig
... Jeg har aldrig danset nøgen foran et
spejl."
Svarpersonen: "Jeg har aldrig danset
nøgen foran et spejl."
4. Når du har besvaret spørgsmålet,

afslører løgnedetektoren, om du lyver,
eller om du fortæller sandheden.

5. Hvis du fortalte sandheden, vises
symbolet              med grønt på
skærmen, og du hører en bekræftende
lyd. Tag den brik, der passer til dit svar.

6. Hvis du løj, vises symbolet            med
rødt på skærmen, og du hører en
bekræftende lyd. Din modspiller vælger
den brik, du skal lægge tilbage i
hovedbunken. 

Bemærk: Når først løgnedetektoren er
indstillet, udsender den summetoner, 
som indikerer spillerens stressniveau. 
Jo højere lyden er, jo højere er
stressniveauet.  Bevar roen, hvis du 
vil snyde løgnedetektoren.

De andre spillere: Vær med til at
øge presset, og hør, hvordan
stressniveauet stiger!

Nulstil-
knap

Skærm

Lys
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FEJLFINDING
Nulstil-knap: Tryk på denne knap for at
nulstille løgnedetektoren.
Udskift batterierne, hvis enheden
fortsat viser fejlresultater.
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