
Delar i spelet

144 kort med fler än 800 ord (och uttryck)
1 kortlåda
8 pennor med sudd
8 ritblock (ca 13x13 cm)
1 timglas, 60 sekunder
1 tärning
1 poängtabell 
spelregler

Antal spelare 

4-8 spelare

Innan spelet börjar

1. Ta fram kortlådan med korten, timglaset 
 och tärningen.

2. Varje spelare tar ett ritblock och en penna och  
 skriver sitt namn på första sidan i blocket. 

3. Kom ihåg vilken färg spiralen på ditt ritblock 
 har. När ditt block kommer tillbaka till dig är 
 en spelomgång klar.

4. Utse en poängräknare som fyller i spelarnas   
 namn och poäng i tabellen.
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Ja, det är faktiskt så att av alla spel vi testat under 20 år har spelet 
Ryktet Går fått högsta betyg. Flera har kallat spelet det roligaste 
spel som någonsin gjorts. Då kvarstår bara frågan, håller du med?
 
Med vänliga hälsningar från  
Användbart Litet Företag.

Spelregler



Så här spelar ni

•	 En	spelare	slår	tärningen.	

•	 Alla	spelare	tar	var	sitt	kort.	Tärningens	tal	
 avgör vilket hemligt ord eller uttryck 
 varje spelare ska skriva på första sidan 
 i sitt block.

•	 Dölj	det	hemliga	ordet	så	att	ingen	annan	kan	se	 
 vad du har skrivit. 

• Är ni ett udda antal spelare (5 eller 7) 
 läs  särskilda instruktioner på sista sidan.

•	 Alla	vänder	blad	i	sitt	block	och	har	en	tom	
 ’Rita – flik 1’ framför sig. 

•	 Vänd	på	timglaset.	Nu	har	alla	60	sekunder	på	
	 sig	att	rita	sitt	eget	hemliga	ord.	Dölj	blocket	så	
 att ingen ser vad du ritar.

• När tiden är ute slutar alla omedelbart att rita. 
 Utan att stänga ritblocket, skicka det vidare 
 till spelaren till vänster.

• Nu har alla ’Rita – flik 1’ med en teckning  
 framför sig, som spelaren till höger har ritat. 

•	 Titta	på	teckningen,	fundera	på	vad	den	före-
 ställer och vänd sedan till ’Gissa – flik 2’ och  
	 skriv	din	gissning.	Dölj	blocket	så	att	ingen	ser	
 vad du gissar. Här behöver ni inte använda  
 timglaset men fundera max ca 30 sekunder. 

•	 Utan	att	stänga	ritblocket,	dölj	ditt	ord	och skicka  
 vidare till spelaren till vänster.

Och så går ryktet vidare

Nu har alla ’Gissa – flik 2’ med ett ord framför sig.
Vänd på timglaset. Nu har alla 60 sekunder på sig att 
vända blad till ’Rita – flik 3’ och där rita ordet som 
stod på ’Gissa – flik 2’.

Dölj blocket så att ingen ser vad du ritar. När tiden är 
ute, lägg ner pennan, och skicka ritblocket vidare till 
spelaren till vänster osv, osv.

Rita, skicka, gissa, skicka... tills alla får tillbaka blocket 
man började rundan med.

Hur får man poäng och
hur länge levde ryktet?

Nu	har	alla	fått	tillbaka	sitt	block.	Det	är	dags	att	
gå igenom alla blocken för att se vad som hänt med 
orden på sin väg runt bordet. 

Om första teckningen ska vara "tennisracket" (som 
i exemplet illustrerat till höger) och spelare 2 gissat 
på "tennisrack" får både tecknare och gissare var 
sitt poäng. När vi vänder blad igen ska ju spelare 
3 också ha ritat ett tennisrack. Har sedan spelare 
4 gissat "tennisrack" får både spelare 3 och 4 
naturligtvis också var sitt poäng, och så vidare. 
Men om spelare 6 sedan gissar fel (i vårt exempel, 
"stekpanna") på ritningen som spelare 5 gjorde, så  
får varken spelare 5 eller 6 poäng, för nu är ryktet 
"dött". Spelare 5 får alltså inga poäng eftersom 
spelare 6 inte förstod hans teckning.

doggie-bag



Nu skulle spelare 8 kunna gissa "stekpanna" eftersom 
spelare 7 fått det ordet från spelare 6. Tyvärr blir det 
inga poäng trots att spelare 7 och 8 gjort så bra det går 
eftersom de inte gissat på det hemliga ordet på kortet.

Men vad händer om...
...spelare 8 istället gissat på ursprungsordet 
"tennisracket" eftersom föregående ritning på en 
stekpanna liknar ett tennisracket? Tyvärr blir det inga 
poäng utdelade då heller. Ryktet måste leva hela 
vägen för att man ska få poäng.

Poängräkning

Poängräknaren fyller i poängen i tabellen allt eftersom 
de delas ut.

Vem vinner?

Spelaren som har flest poäng efter 3 spel-
omgångar vinner. I exemplet ovan, Molly.

Valfritt ord

Om du tar ett kort med den tecknade figuren i nedre 
högra hörnet får du välja vilket hemligt ord du vill på 
det kortet.

Spelar ni blandade åldrar tillsammans kan ni 
bestämma i förväg att de yngsta alltid får välja vilket 
ord de vill på sitt kort.

Spelare 1 ritar

Spelare 2 gissar

Spelare 3 ritar

Spelare 4 gissar

Spelare 5 ritar

Spelare 6 gissar

Spelare 7 ritar

Spelare 8 gissar
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Ord med samma betydelse

Har en spelare gissat på något med liknande eller 
samma betydelse avgör den som skrev ursprungsordet 
om gissningen är korrekt. 

T ex är det rimligt att bodybuilder och kropps-
byggare båda är korrekta även om startordet var 
bodybuilder.

Udda antal spelare

Är ni 5 eller 7 spelare skriver alla sitt hemliga 
ord i sitt ritblock och skickar det vidare till spelaren 
till vänster. 

Spelaren till vänster ska rita det hemliga 
ordet som du skrev. Detta gör man för att 
varje spelomgång ska avslutas med en 
gissning. 

Det betyder också att den som skriver ordet kan vinna 
ett väldigt enkelt poäng varje omgång utan att behöva 
göra särskilt mycket... lika för alla!
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Spel är mer kul tillsammans!

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

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.

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

Ta hand om spelet

 Sudda eller torka av blocken när ni har spelat 
 färdigt, annars kan färgen fastna.

 Behöver ni fler pennor rekommenderar vi att ni   
 köper whiteboard-pennor från pappershandeln.


