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Det här är High Concept
De flesta av världens största filmsuccéer kan beskrivas med en enda mening.  
En perfekt formulering som redan innan filmen är gjord kan få påtänkta skåde-
spelare att dregla och dryga filmproducenter att villigt öppna plånboken. En sån 
mening kallas för High Concept och det är den magiska meningen det här spelet 
handlar om.

Hur man vinner 
Den spelare som först tar sig till mål vinner. Om fler än en spelare går i mål  
samtidigt vinner den med mest pengar.

Förberedelser 
1.  Placera spelplanen på bordet.

2.  Blanda vardera korttyp - utom röstkorten - var för sig.

3.  Dela ut $5 miljoner samt två Pitch-kort av varje sort till alla   
 spelare - varje spelare ska alltså ha sex stycken Pitch-kort totalt. 

4.  Välj varsin spelpjäs och ställ er på startrutan. Ta varsin ritplatta  
 och whiteboardpenna.

5.  Ta de röstkort som tillhör din spelpjäs. Lägg undan de röstkort  
 som inte behövs (om ni är under sex spelare).

6.  Placera de fyra återstående korthögarna nära till hands. 

Spelets gång 
Gissa -Gissa- Pitcha 
High Concept består av två Gissa-ronder följt av en Pitch-rond. Dessa loopas till 
dess att en eller flera spelare gått i mål. Ronderna spelas gemensamt och efter 
varje rond går alla spelarna framåt det antal steg var och en samlat ihop.

GISSA- ROND:  Alla spelare får gå 0-6 steg framåt
PITCH -ROND:  Alla spelare får gå 0-2 steg samt får $0, $10m, $20m eller $30m 

Så här spelar ni en Gissa-rond 
Ett Gissa-kort läggs på bordet. Efter att spelarna har turats om att läsa upp 
kategorierna så läggs kortet så att alla spelare kan se det och minutglaset vänds. 
Spelarna har nu 1 minut på sig att skriva ner sina gissningar på sin ritplatta. Ingen 
får avkorka sin penna innan minutglaset har vänts! Det är upp till er om och hur 
sådant beteende ska bestraffas eller ej. När tiden gått ut vänds kortet och facit blir 
synligt. Spelarna visar i tur och ordning sina svar och flyttar sin pjäs för varje rätt 
svar enligt följande:

När alla spelare flyttat sina pjäser får de spelare som landat på specialrutor sina 
bonusar enligt nedan: 

Nu dras ett nytt Gissa-kort och en andra Gissa-rond spelas efter den första.

Så här spelas Pitch-ronder
Var tredje rond är det Pitch-rond. I början av Pitch-ronder har spelarna möjlighet
att köpa in filmidéer. $5m ger dig ett Pitch-kort av valfri sort. Spelare får köpa 
upp till fyra Pitch-kort per Pitch-rond. 

När spelarna som vill och kan har köpt sina Pitch-kort är det dags för alla spelare 
att välja ett av varje sorts Pitch-kort på hand och lägga ut sin filmpitch framför sig.  
Pitcharna läses upp av respektive spelare. Dramatisk röst och inlevelse- 
förmåga brukar premieras! Alla spelare röstar sedan med sina röstkort på den 
spelare de tyckte hade bäst pitch. Om röstningen blir oavgjord vinner den som 
har mest pengar.

•   Alla som röstade på den vinnande pitchen får $10m och får gå 1 steg.

•   Manusförfattaren till den vinnande pitchen får $20m och får gå 1 steg.

•   Man får rösta på sig själv, och har manusförfattaren till den vinnande pitchen  
 haft segervittring och röstat på sig själv, får hen $30m och får gå 2 steg.

Alla spelare som har färre än två av en sorts Pitch-kort drar nya tills de återigen 
har två av varje sort. Alla spelare som landade på en specialruta får sina bonusar. 

SPELETS SLUT
Gissa-Gissa-Pitcha-loopen börjar om och fortsätter till en eller flera spelare går i 
mål. Om flera spelare går i mål samtidigt vinner den spelare som samlat på sig 
mest pengar under spelets gång.

 HIGH CONCEPT  1 steg

 COMBO  En av två titlar rätt: 1 steg, båda titlar rätt: 3 steg

 DÅLIGT FÖRKLARAD PLOT 1 steg

 BAKLÄNGES  1 steg

+$5 MILJONER

+1 PITCH-KORT UR HÖG 1

+1 PITCH-KORT UR HÖG 3

+$10 MILJONER

+1 PITCH-KORT UR HÖG 2

+1 PITCH-KORT UR VALFRI HÖG

TIPS!
Bestäm er hur hårda ni vill vara vid poängutdelning innan 
ni börjar spela. Ska det till exempel räcka med “Star Wars”  
eller ska hela titeln behövas för poäng?

Om så önskas kan ni minska tidspressen och öka  
chanserna för spelarna att svara rätt genom att alla får två 
minuter på sig att gissa istället - vänd då minutglaset när 
det runnit ut och låt det gå ett varv till.
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