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4. ALLE SPILLER!

5. VIND!

1   Det hold, der først giver det rigtige svar, før tiden løber ud, 
vinder med det samme et bonuskast. 

2   Når vinderholdet har fået deres bonuskast og flyttet brikken, 
er deres tur slut. ALLE SPILLER-runden er også slut. 

3   Det hold, hvis tur det var, da ALLE SPILLER-kortet blev trukket, 
tager nu sin tur som sædvanlig. 

4   Hvis ingen vinder, skal det hold, hvis tur det var, tage et andet 
kort og spille som sædvanligt.

Bemærk: Hvis I trækker endnu et ALLE SPILLER-kort, skal I følge trin 1-4 igen!

Husk: I CRANIUM kaster I terningen i slutningen af jeres tur, og kun hvis I gennemfører jeres udfordring.

ALLE SPILLER betyder, at de 2 hold konkurrerer mod hinanden samtidig!ALLE SPILLER betyder, at de 2 hold konkurrerer mod hinanden samtidig!

1 Land på CRANIUM-centralen.

2   Når det er jeres tur igen, vælger det andet hold et 
kort, I skal spille.  

3 Svarede I rigtigt?

Ja!   Tillykke, I har vundet! 
(ALLE SPILLER-kort tæller også i CRANIUM-centralen.)

Nej!  Prøv igen, når det er jeres tur igen – et nyt kort i en valgfri farve.

SPILGUIDESPILGUIDE

Vind ved at modellere, optræde,Vind ved at modellere, optræde, 
løse opgaver, nynne og måskeløse opgaver, nynne og måske 

endda stave bagfra!endda stave bagfra!

Indhold: 1 spillebræt, 200 CRANIUM-kort, 10-sidet terning, 1 beholder 
med CRANIUM-masse, 1 timeglas, 2 brikker og 1 notesblok.

ALDER

4+
SPILLERE16
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1. GØR JER KLAR! 3. SPIL!

2. FORMÅL

1 Del jer op i 2 hold.

5 Læg spillebræt, terning, timeglas, 
notesblok og beholder med 
CRANIUM-masse frem. Og så skal 
I også bruge et par blyanter! 

4 Der er 2 spørgsmål på hvert kort: et sort og et hvidt. 
Vend kortet for at se svaret (der vender på hovedet) på bagsiden.
Spil igennem alle de sorte spørgsmål, før I vender bunken og 
spiller igennem de hvide.

2 Hvert hold vælger en brik og placerer den på startfeltet. 

3 Sørg for, at alle kort ligger samlet i farvegrupper og 
vender samme vej. 
Læg de 4 sæt med kort i holderen (så I ikke kan 
se svarene).

Bevæg jer rundt på brættet, og gennemfør aktiviteter fra de 4 farvekodede kategorierBevæg jer rundt på brættet, og gennemfør aktiviteter fra de 4 farvekodede kategorier

Det første hold, der når Det første hold, der når CRANIUM-centralenCRANIUM-centralen
og gennemfører en sidste aktivitet, vinder!og gennemfører en sidste aktivitet, vinder!

Når det er jeres tur ...

1 Hvilket kort? (Vent med at kaste!)

  Dit hold vælger en farvekategori, som I vil spille i jeres første tur.

  I kan frit vælge farvekategori, når I lander på et lilla felt.

På alle andre felter skal I vælge den farvekategori, 
der matcher farven.

2 Det andet hold trækker et kort i den farvekategori og læser 
det højt for jer. 

  Bemærk:  Svarene står på hovedet på den anden side af hvert 
kort. Sorte spørgsmål har sorte svar, og hvide 
spørgsmål har hvide svar. Holdet, der skal svare, 
må gerne bede om at se svarsiden af kortet.

3 Vend timeglasset.
Dit hold skal gennemføre aktiviteten, før tiden løber ud! 

4 Svarede I rigtigt?
 Ja!

  Kast terningen, og flyt brikken hen til den angivne farve. 
Det var det – jeres tur er slut.

Nej! 
  I skal hverken kaste terningen eller flytte brikken. Jeres tur er slut. 

Når det bliver jeres tur igen, kan I forsøge at komme væk fra det 
felt igen. Nu er det det andet holds tur!

  Når I har spillet et kort, skal I lægge det bagerst i bunken i 
kortholderen (husk at vende det rigtigt).

5 Trak I et ALLE SPILLER-kort?
Så skal I vende ...

SPROGORM
Løs opgaver, definér 
fantastiske ord, og stav 
endda ord bagfra!

FAKTONAUT 
Vær listig, løs opgaver, og 
se, hvor meget du egentlig 
ved – eller kan gætte!

SKABEKAT 
Tegn, modellér, og skab 

sande mesterværker – 
og nogle gange med 

lukkede øjne!

STJERNESKUD 
Optræd, nyn, og slip 

din indre mimiker fri.

Hvem har fødselsdag næste gang? Dit hold starter!Hvem har fødselsdag næste gang? Dit hold starter!

Bemærk: I CRANIUM kaster I kun terningen og flytter brikken, når I har gennemført 
jeres udfordring. Derefter er jeres tur slut!

Se svaret på
den anden side!

Kategori
Aktivitet

Udfordring/
spørgsmål

Svar
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