
Innihald

Undirbúningur

Gangur leiksins

Leikslok

 Eitt spilabor! í kassa (stigastígur)

Hver leikma!ur velur sér kanínu og setur hana á núlli! á stigastígnum. 
Stokki! mynda¬spjöldin 84 og gefi! hverjum leikmanni 6 spjöld. Setji! 
afganginn af spjöld¬unum í bunka til a! draga úr.

Söguma!urinn
-

Spjald vali! fyrir sögumanninn

Geti! upp á spjaldi sögumannsins – Atkvæ!agrei!sla

Stigagjöf



Dæmi um umfer!

Gó! rá!

Mismunandi útgáfur

5 leikmenn eru vi! bor!i!: Júlli, Matthildur, Andri, Lóa 
og Tommi.

Júlli er fyrstur til a! finna setningu um spjald sem hann er 
me! á hendi. 

Hann er "ví söguma!ur í fyrstu umfer!. Setningin sem hann 
segir vi! hina leikmennina er: „Hvar er hamingjuna a! 
finna?“ og vísar "ar í frönsku kvikmyndina „Happiness is in 
the Field“.

Eftir a! hafa heyrt setninguna eiga hinir leikmennirnir nú a! velja "a! af mynda-
spjöldunum, sem "eir eru me! á hendi, sem best á vi! setningu Júlla.

Lóa er me! eftirfarandi 6 spjöld á hendi:

Af "eim velur hún spjald nr. 3, sem henni finnst eiga best vi! setninguna „Hvar er 
hamingjuna a! finna?“, og réttir Júlla spjaldi!.
Matthildur, Andri og Tommi velja líka eitt af sínum spjöldum og rétta Júlla, sögu-
manni "essarar umfer!ar.

Júlli stokkar saman myndaspjaldi! sitt og spjöldin, sem hinir rétta honum, og ra!ar 
svo öllum spjöldunum á mitt bor!i! "annig a! myndin snúi upp.

Ef söguma!ur b#r til setningu sem l#sir myndaspjaldinu hans of nákvæmlega, eiga 
allir hinir au!velt me! a! giska á "a! og hann fær engin stig.

Tengist setningin hins vegar myndinni á spjaldinu líti! er mjög líklegt a! enginn 
grei!i "ví atkvæ!i og "á fær hann heldur engin stig.

List sögumannsins felst "ví í a! finna setningu sem er hvorki of l#sandi né me! of 
óljósa tengingu vi! myndina á spjaldinu, "annig a! líkur séu á a! a!eins sumir 
leikmanna giski á rétt spjald en ekki allir. Í byrjun getur "etta reynst erfitt en 
æfingin skapar meistarann og eftir nokkrar umfer!ir er andinn fljótur a! koma yfir 
fólk.

Útgáfa fyrir 3 leikmenn: hver leikma!ur fær 7 spil á hendi í sta! 6. Allir nema 
sögu¬ma!urinn rétta fram 2 af sínum myndaspjöldum í sta! eins. $ví eru 5 
myndaspjöld til a! grei!a atkvæ!i um.

Stigagjöf: Ef a!eins einn leikma!ur giskar rétt á spjald sögumanns fá "eir bá!ir 4 
stig í sta! "riggja.

Látbrag!sleikur e!a söngur: Í "essari útgáfu á söguma!ur "ess kost a! syngja 
lag e!a a!ra tónlist sem tengist myndaspjaldinu á einhvern hátt e!a jafnvel tjá sig 
me! látbrag!sleik. A! ö!ru leyti eru reglurnar óbreyttar.

Svo er au!vita! ekkert sem hindrar leikmenn í a! blanda saman hinum #msu 
útgáfum e!a búa til n#jar!

Nú eiga allir leikmenn (nema söguma!urinn) a! grei!a "ví spjaldi atkvæ!i sem "eir 
halda a! sé spjaldi! hans Júlla.

$egar allir hafa vali! atkvæ!aspjald s#na "eir "au.

A!eins Lóa giska!i rétt á spjald Júlla (nr. 4). Hún og Júlli fá "ví 3 stig hvort. Tveir 
leikmenn gisku!u á spjaldi! hennar Lóu (nr. 1) svo hún fær 2 aukastig. Tommi fær 
1 stig "ví einn leikma!ur giska!i á hans spjald (nr. 3).
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Vi! lok "essarar umfer!ar er Lóa "ví me! 5 stig, Júlli me! 3 stig og Tommi 1 stig. 
Matthildur og Andri fá engin stig "ví "au gisku!u ekki rétt á spjald Júlla og enginn 
giska!i á "eirra myndaspjöld.

Í næstu umfer! er Tommi söguma!ur "ví hann situr vinstra megin vi! Júlla.


