Sedan flera år är Med Andra Ord ett av Sveriges mest sålda
och älskade spel. 250,000 spel har sålts sedan starten
2001. Nu kommer nästa efterlängtade uppföljare, Version 3
med nya ord, platser, personer och företeelser!
Låt festen fortsätta...
Med vänlig hälsning, Användbart Litet Företag AB

Spelregler
Delar i spelet
1 spelplan (3 delar som sätts ihop till en)
1 ark med klister-etiketter
700 ordpolletter
1 tygpåse till ordpolletterna
1 plastpåse till använda ordpolletter
8 pipor
1 timglas - 30 sek

Antal spelare
4-8 spelare i lag

Spelet i korthet
Dela in i lag med minst två deltagare i varje
lag. Det gäller för en lagmedlem att ta en
pollett ur påsen och beskriva vad som står på
polletten fast med andra ord! Ibland börjar
motståndarnas pipor tuta för att stressa er.
Då och då dyker det upp tjuvar som stjäl era
ordpolletter mitt framför ögonen. Vinner gör det
lag som först fyller sin rad med ordpolletter.

Innan spelet börjar
1. Första gången ni spelar: Klistra fast etiketterna
på spelplanen och på piporna. Tryck ut ordpolletterna från arken och lägg dem i tygpåsen.
2. Sätt ihop spelplanens 3 delar.
3. Dela in i lag med minst 2 personer i varje
lag. Lagmedlemmarna ska helst placera sig
mittemot varandra.

4. Varje lag väljer en rad på spelplanen.
5. Dela ut piporna, en till varje person.
6. Plocka fram timglaset.

Så här spelar ni
1. Bestäm vilket lag som ska börja.
2. Vänd timglaset. Laget har nu 30 sekunder
på sig att få ihop så många ordpolletter som
möjligt.
3. En i laget tar tygpåsen med ordpolletterna.
Personen ska nu beskriva vad som står på
polletterna – fast med andra ord.
Ex: Big Ben – Ledtråd t ex: Stor klocka i 		
London. När lagmedlemmarna svarat/gissat
rätt lägger man polletten i lagets rad på spelplanen. Inom tidsbegränsningen (max 30 sek)
får ni gissa och ge ledtrådar tills ni klarar 		
uppgiften.
4. Ni måste gissa rätt och lägga ned polletten
i er rad, innan en ny pollett får tas från
tygpåsen.
5. Om ni inte känner till ordet på polletten,
kan ni bokstavera med hjälp av namn eller
liknande: ex Visby =Viktor, Ivar, Sune,
Bertil, Yngve.
6. Fortsätt att ta upp ordpolletter och gissa tills
tiden går ut.
7. Om tiden går ut, utan att ni lyckats få fram
rätt svar, läggs polletten tillbaka i tygpåsen.
(Se även under avsnittet Stressa med piporna.)
8. Därefter går turen vidare medsols till nästa lag.

Tjuvar stjäl polletter åt er
Om ni får upp en tjuvpollett ur tygpåsen, betyder det
att ni kan stjäla en pollett från valfritt motståndarlag.
Ni tar en ordpollett från valfri rad, lägger
istället dit tjuven, samt lägger polletten till
er egen rad. Fortsätt sen som vanligt tills
era 30 sekunder går ut. Laget som fått
tjuvpolletten i sin rad måste sedan byta
ut tjuvpolletten mot en nyvunnen ordpollett. Därefter läggs tjuven vid sidan
av spelplanen (i plastpåsen).
Om ni börjar med att ta upp en tjuvpollett, innan
något annat lag har en ordpollett som ni kan stjäla,
lägg polletten på valfri rad. Då får laget börja med att
ge er sin första ordpollett samtidigt som de tar bort tjuven.

Stressa med piporna
Vill du att spelet ska innehålla lite mer skadeglädje, välj
då att spela enligt alternativ 2.
Alternativ 1
Obs! Du får bara tuta om du har
en pollett i din bana.
Om du inte förstår vilket ord som
förklaras får motståndarna om de
tror att de kan svaret, tuta med sina
pipor för att stressa dig.
Om tiden hinner gå ut innan du kommit på rätt svar
får det motståndarlag som tutat först svara.
Kan de svaret vinner de polletten. Kan de inte svaret
måste de böta en av sina intjänade polletter till ditt lag.

Alternativ 2
Obs! Du får bara tuta om du har en pollett i din bana.
Om du inte förstår vilket ord som förklaras får motståndarna, om de tror att de kan svaret, tuta med sina
pipor för att stressa dig.
Nu kan du antingen fortsätta att försöka komma på
svaret eller peka på en person som tutar. Kan
den utpekade direkt säga svaret får laget polletten.
Kan den utpekade inte svaret eller tvekar, får du
polletten. Dessutom måste det utpekade laget böta
en av sina intjänade polletter till ditt lag.
Din lagkamrat tar snabbt upp en ny pollett och spelet
fortsätter tills sanden runnit ut.

Förbjudet att säga något av orden
eller del av orden som ledtråd
Om laget i tur har lagt ned en pollett i sin rad och
motståndarna då ser att de använt något av orden eller
någon del av orden på polletten som ledtråd, kan de
protestera. Det gör de genom att tuta. Första laget som
protesterar vinner därigenom över polletten till sin rad.

Vem vinner?
Det lag som först fyllt sin rad med polletter har vunnit.
Även om något lag har sin tur kvar i omgången, är
spelet slut när ett lag fyllt sin rad.

När spelomgången är slut
Lägg använda polletter i bifogad plastpåse. På så sätt
dröjer det längre innan samma pollett dyker upp igen.

Spel är mer kul tillsammans!

Kundservice

TACK! Du har just köpt ett spel från Användbart Litet Företag (ALF),

Frågor besvaras – goda idéer honoreras 040-30 40 40.
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ALF startades 1990 med affärsidén att ta fram sällskapsspel som
är så roliga att när man spelat dem, vill man spela dem om och
om igen! Hoppas det kommer att gälla dig också!
I vårt sortiment av ca 30 spel finns idag roliga partyspel, riktigt
underhållande familjespel och världens kanske bästa barnspel.
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Sedan starten har det sålts över 2 000 000 ALF-spel i Norden.
Våra spel hittar du nästan överallt där sällskapsspel säljes.
Vårt kontor finns på Holmgatan 11 i Malmö.
Om du någon gång har vägarna förbi, titta gärna in och säg hej!

Upptäck fler spel från ALF,
världens roligaste spelföretag!
www.braspel.com

