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HJÄLP!
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HITTA I BROSCHYREN:
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BUG OUT – EVAKUERA
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DU FÖDDES REDO.
 NU ÄR DET UPP TILL BEVIS.

SPARA REGELHÄFTET!

I första delen av Prepper varvas kunskapsfrågor med uppdrag medan du 
fyller ditt preppingförråd i förberedelse för en kommande, okänd kris. 
I spelets andra del är krisen ett faktum och det är dags att använda dig 
av ditt förråd, din överlevnadskunskap och din kreativitet för att klara 
dig igenom krisen helskinnad.

Under spelets gång är dina grundbehov i regel uppfyllda: du har ett 
litet matförråd, rinnande vatten, värme, kläder och en mobiltelefon.  
Men hur användbara är dina saker i skarpt läge? Hur långt räcker några  
konservburkar med vita bönor och vilken nytta har du av din dusch när 
orkanen Doris sliter sönder taket?

När spelet börjar bor du i ett hus i samma grannskap som dina med- 
spelare. Du ser till dina egna behov först, men du kan självklart bytes-
handla med de andra spelarna – eller hjälpa varandra. 

Prepper består av två delar: Preppingfasen och krisfasen. Ni behöver 
bygga spelplanen innan respektive fas.

K R I S V E R K E T
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A)  Varsitt spelarbräde och påminnelsekort.   B)  Ett Preppingkort per spelare 
på de 9 rutorna.   C)  Spelpjäserna på startrutan.   D)  Fem slumpvis dragna 
brickor på varje spelarbräde.   E)  Tio slumpvis dragna brickor på hyllan.

C DD E

AA

B

Spelet är över när ni tagit er igenom hela  
krisen och alla kort på spelplanen är  
förbrukade. Veckla då ut foldern, läs  
hur krisen slutar och dela ut eventuella  
bonuspoäng.

1) Lägg spelplanen på bordet.

2) Varje spelare lägger ett spelarbräde  
 framför sig med förrådet vänt uppåt  
 samt varsitt påminnelsekort.

3) Blanda Preppingkorten och lägg lika  
 många kort som spelare på var och en av  
 de nio gröna preppingrutorna innan  
 krislinjen, det vill säga 2– 4 kort per ruta.  
 Dessa är era Preppingkort.

4) Varje spelare väljer en spelpjäs och  
 ställer den på startrutan på spelplanen.  
 Lägg Jokerbrickorna så att ni har dem  
 nära till hands.

5) Varje spelare drar slumpvis fem brickor  
 från påsen och placerar dem i sitt  
 preppingförråd, med bildsidan upp.  
 Alla får se varandras förråd. 

6) Ställ hyllan (brickornas träställ) bred- 
 vid spelplanen. Dra tio brickor och ställ  
 upp dem på hyllan. Hyllan ska alltid ha  
 tio brickor – när en bricka tas ersätts  
 den med en ny från påsen.

Vinnaren och bordets sanna överlevare  
är den som kommit längst på spelplanen 
när spelet är över. Nu har ni svart på  
vitt vem ni ska hålla i handen när skiten 
träffar fläkten!

HUR DU VINNER PREPPER

Förberedelser

Antal spelare – antal preppingkort:
2 spelare – 18 kort 
3 spelare – 27 kort 
4 spelare – 36 kort

PREPPINGFASEN

4

NU ÄR NI REDO FÖR PREPPINGFASEN!
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1) Spelaren som senast höll i en rulle  
 silvertejp börjar. Turen går sedan vidare  
 medurs.

2) En tur innehåller de här tre stegen:

Steg 1: Svara på fråga/Utföra uppdrag
Personen till vänster om dig som 
börjar tar översta kortet från den  
aktuella rutan och läser kortet högt. 
Du försöker svara på frågan eller ut-
föra uppdraget och får vid framgång 
poäng eller brickor. Varje gång du får 
poäng flyttar du fram din spelpjäs 
lika många steg. Varje gång du får ett 
straff (minuspoäng) flyttar du bakåt 
lika många steg. Lästa Preppingkort  
är förbrukade och läggs åt sidan.  
Varje gång en bricka tas från hyllan,  
fylls hyllan på med en ny från påsen. 

STEG 2: Kortläsaren får en bricka från hyllan
Kortläsaren väljer valfri bricka från 
hyllan till sitt förråd, läser för sig själv 
vad som står på den, och fyller på hyllan 
med en ny bricka från påsen. 

STEG 3: Byteshandla?
Du kan erbjuda ett föremål för byte 
med de andra spelarna. Alla föremål 
kan bytas mot varandra – men du får 
bara erbjuda ett (1) föremål och få ett 
(1) föremål i utbyte.

Preppingfasens gång

OBS! Några uppdrag uppmanar dig att 
vara kreativ. Ta gärna ut svängarna, 
tänj lite på fantasin, men respektera din 
omgivning och tänk på att ärlighet varar 
längst. Var inte rädd att syna dina med-
spelare, men gå inte på för hårt – du kan 
komma att behöva deras hjälp senare 
under spelets gång.

Så fort du har fått ett föremål kan du 
utgå från att du också vet hur du korrekt 
använder det – du vet hur du ska koppla 
upp din generator, hålla yxan vass,  
brassa igång ett stormkök och så vidare.

Föremål
De lägger du i ditt preppingförråd och kan  
användas direkt. Föremål kommer i olika 
storlekar för olika användningsområden.

Föremål är brickor med information på 
baksidan. Varje föremål har en vikt ( ) 
– 0kg, S, M eller L. 

3) Turen går vidare.

Spelet går vidare medurs tills alla nio  
omgångar är avklarade, planen är tom  
på kort, och ni har nått den fruktade  
krislinjen.

Brickor
Brickor är föremål och förmågor du  
samlar till ditt preppingförråd. I påsen  
ligger från start 100 brickor varav 95 är  
föremål och 5 är förmågor.

Ditt preppingförråd har inget  
maxantal föremål, men det har  
däremot din flyktväska.

JOKEREXTRA BRÄNSLE

SPELETS BRICKOR

FÖRSTA HJÄLPEN

JokrarFöremål Förmågor

PREPPER    VAR INTE R ÄDD – VAR FÖRBEREDD!
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SÅ LÄR DU DIG FÖRMÅGAN

EXTRA BRÄNSLE

Du är här

Förmågan läggs här,
tre preppingrutor längre 
fram. När ni kommer dit 
får du förmågan. 

Förmågor
Förmågor skiljer sig från föremål: De 
tar tid att lära sig att använda dem, och 
de kan inte bytas eller förloras. De fem  
förmågor du kan lära dig är: Jakt och fiske, 
Toppform, El och vatten, Kommunikation  
och Första hjälpen. 

Förmågor är blå på framsidan. Istället för 
att lägga en förmåga i ditt förråd så snart 
du fått den behöver du placera den på spel- 
planen tre preppingrutor längre fram. Det 
vill säga om du är på ruta tre, lägger du för- 
mågan på ruta sex (se fig. 3 nedan). När ni 
sedan når ruta sex har du lärt dig förmågan 
och lägger den i ditt preppingförråd. 

Det betyder att du som senast kan välja en 
bricka med en förmåga på ruta sex – efter 
det har du inte tid att lära dig innan krisen 
slår till. Om det finns förmågor på hyllan 
eller om det dras förmågor till hyllan efter 
ruta sex, byts de ut. 

Jokerbrickor
I vissa fall kan ett Prepping- eller Kriskort  
belöna dig med ett visst föremål när du 
lyckats med en händelse. Till exempel  
kan du belönas med EXTRA MAT för att du 
hjälpt en granne. Om ingen annan spelare 
har föremålet letar du fram det i påsen eller 
på hyllan. Om en annan spelare redan har 
föremålet, tar du istället en Jokerbricka. 
Denna bricka representerar nu EXTRA MAT 
under resten av spelet.

Jokerbrickor blir föremålet för resten av  
spelet och jokerbrickor kan inte användas i 
något annat syfte.

PREPPER    VAR INTE R ÄDD – VAR FÖRBEREDD!

DU VET VÄL ATT REGLERNA FINNS SOM FILM?
Det är mycket information att ta in, och då är 
det lätt att man glömmer bort matnyttiga tips 
och råd. Kolla gärna in spelets regelfilm för att 
säkerställa att du har förstått allt.

SCANNA QR-KODEN 
MED DIN MOBILTELEFON 
FÖR ATT SE FILMEN
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1) Töm hyllans brickor tillbaka ner i påsen.  
 Krisfasen spelas utan hyllan.

2) Välj vilket scenario ni ska spela; varje  
 scenario utgör en möjlig kris som kan  
 drabba er. Lägg de foldrar ni vill välja  
 bland på bordet nedåtvända, blanda  
 dem och välj en.

Förberedelser
Antal spelare – antal Kriskort:
2 spelare – 16 kort 
3 spelare – 24 kort 
4 spelare – 32 kort

K R I S V E R K E T K R I S V E R K E T K R I S V E R K E T K R I S V E R K E T

KRISFASEN

PREPPER    VAR INTE R ÄDD – VAR FÖRBEREDD!

3) Blanda Kriskorten. Lägg ett Kriskort  
 per spelare i var och en av i de åtta  
 scenariorutorna efter krislinjen, det  
 vill säga 2– 4 kort per ruta. Dessa är era  
 Kriskort.

4) Varje spelare tar varsitt MacGyvermynt.

Nu slår den till – krisen. Preppingfasen är över och du får inga fler 
brickor om inte ett Kriskort uttryckligen säger det. Istället kommer 
du nu behöva förlita dig på ditt preppingförråd och din påhittighet 
för att klara dig igenom krisen helskinnad.

VÄND FÖR MER VIKTIG INFORMATION
OM KRISFASENS GÅNG
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3) Kriskortet är förbrukat oavsett utfall. 

4) Spelet fortsätter: Nästa spelare på tur 
 läser nästa kort från första krisrutan  
 och så vidare.

5) Turen går vidare medurs tills alla åtta  
 krisrutor är tömda på kort och krisen  
 är över. Nu läser ni krisens avslutning 
 i foldern, delar ut eventuella bonus- 
 poäng, och ser hur långt alla har kommit  
 på spelplanen.

Vinnaren är spelaren som har kommit 
längst på spelplanen när scenariot är över!

PREPPER    VAR INTE R ÄDD – VAR FÖRBEREDD!

a) Följ ett av lösningsförslagen på kortet.  
 Har du det föremål eller den för- 
 mågan som en lösning kräver har  
 du klarat händelsen och får lös- 
 ningens belöning. Du behåller också  
 föremålet du använde om inte  
 annat står.

b) Byteshandla föremål med andra  
 spelare för att få det du behöver för  
 att lyckas med en lösning.

c) Testa en egen lösning på problemet  
 genom att “Macgyvra”.

d) Be dina medspelare om hjälp för att  
 ta dig ur problemet. 

e) Om du inte lyckas med att lösa  
 händelsen får du kortets straff, vilket  
 gör att du förlorar poäng (steg) eller  
 föremål. Förlorade föremål läggs  
 tillbaka i påsen.

1) En spelare läser krisens inledning 
högt. Var försiktiga så ni inte råkar läsa 
scenariots avslutning redan nu! Gör 
sedan de eventuella förändringar i spelet 
som scenariot säger åt er att göra, t.ex. att 
kassera föremål eller vända fram er Bug 
Out Bag. 

2) Spelaren till vänster om dig tar översta  
 Kriskortet från första krisrutan och  
 läser det högt. Du ska nu försöka lösa 
kortets händelse. Detta kan du göra på ett 
av följande sätt i denna ordning:

Krisfasens gång

BELÖNING STRAFF

Har du det som kortets lösningar kräver?

Kan/vill du byta dig till vad en 
lösning kräver?

Lyckas du MacGyvra?

Får du hjälp om du
ber om det?

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

FÅR DU POÄNG ELLER STRAFF?
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Håller din MacGyver-lösning?

9PREPPER    VAR INTE R ÄDD – VAR FÖRBEREDD!

Med hjälp av MacGyvermyntet kan du  
utifrån din problemlösningsförmåga och 
vad du har till hands hitta på egna lösningar 
När du spelar MacGyvermyntet beskriver  
du din geniala lösning för de andra  
spelarna. Men tror de på att du skulle  
kunna genomföra den?

MACGYVERMYNT

EXEMPEL: Du hamnar i en situation där 
du har möjligheten att prova fiskelyckan. 
Problemet är bara att du inte har fiske- 
lådan. Men: Du har en rulle silvertejp och 
en kniv och du är i en skog full av pinnar. 
Du kanske skulle kunna bygga ett spjut 
att harpunera med?  

Om du tror att du kan plocka isär ditt 
spjut igen och få tillbaka din kniv, då gör 
du det.

För varje FÖRMÅGA du kan får du singla 
en gång till med MacGyvermyntet. Oavsett 
hur många chanser du har, räcker det att 
vinna en gång för att du ska lyckas med din 
lösning.

Förmågor ger fördel

Precis som i verkligheten handlar en stor 
del av Prepper om att komma på sätt att 
klara krissituationer utifrån dina förut-
sättningar och vad du har till hands. För 
att citera MacGyver: ”If you don’t have the 
right equipment for the job, you just have to 
make it yourself.” 

PÅMINNELSE:

I början av Krisfasen får alla 
spelare varsitt MacGyvermynt.

Om myntet landar på GRÖNT lyckas du  
genomföra din idé och du har ”MacGyvrat” 
framgångsrikt. I båda fallen får du 2 poäng, 
oavsett vad Kriskortet säger. Om myntet lan-
dar på RÖTT misslyckas du och får kortets 
straff.

OBS! Om idén innebär att du på något sätt  
förbrukar eller skadar ett av dina föremål 
är det förlorat från ditt preppingförråd. Var 
realistiska och var rättvisa. Uppmuntra 
varandras kreativitet och belöna bra idéer.

Om alla spelare tror på din idé så lyckas den! 
Om det finns skeptiker bland er och en eller 
flera röstar ner den, behöver du testa idén 
genom att singla med MacGyvermyntet. 

Om du inte kan lösa en händelse med 
hjälp av kortets lösningar och du inte kan 
MacGyvra dig ur sitsen, kan du be de an-
dra spelarna om hjälp som en sista utväg. 
En annan spelare kan ge dig föremål du  
behöver om de vill. Klarar du en händelse 
tack vare en annan spelares vänlighet får  
den spelare som hjälpt dig automatiskt 
Kriskortets högsta belöning. Du får före-
målet och kan lösa problemet, men inte 
några poäng – och inte heller kortets straff.

I vissa situationer uppmanas du att stjäla  
föremål. Dessa unika händelser beskrivs  
uttömmande på kortet. Inget kort är  
tvingande och det är du som avgör vad du 
är bekväm med att göra beroende på hur 
desperat eller hänsynslös du känner dig.

HJÄLP!
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Vad som än händer får du inte använda dina 
föremål för att utöva våld mot någon annan  
spelare eller andra personer i spelet,  
verkliga eller påhittade (Jakt och fiske  
kan dock vara nödvändigt). Om du insi- 
sterar på att nyttja våld kommer du auto- 
matiskt förlora alla dina poäng, föremål 
samt din värdighet, och får spela resten av 
spelet utan denna treenighet.

OBS! Du får inte heller förstöra andras  
föremål, verkliga eller påhittade. Däremot  
kan du förstöra dina egna föremål för att 
skapa ett nytt. Läs mer om detta under 
MacGyvermynt.

VÅLD LÖNAR SIG INTE

FRÅN HYLLA TILL VÄSKA

L

S S

0

0

L M M

M

M

S S

0

0

L L

Vänd spelarbrädet så att flyktväskan  
ligger uppåt. Flytta över föremål med  
en vikt  M, S och 0kg till väskan.  
Alla stora föremål ( L) tas ur spel – 
dessa förlorar du!

BUG OUT – EVAKUERA

Vissa kriser kommer innebära att du  
behöver lämna hemmet för att dra till  
skogs eller till en säker utrymnings- 
plats. Du tömmer då ditt preppingförråd  
och vänder på spelarbrädet så att din  
Bug Out Bag, eller flyktväska, istället  
ligger uppåt.

Till skillnad från ditt förråd har din flykt-
väska begränsad kapacitet. På baksidan  
av alla föremål står en vikt – 0kg, S, M,  
eller L. 

Din flyktväska rymmer upp till:

•  9 små föremål (S)

•  3 mediumföremål (M)

•  Obegränsat med föremål som väger  

 0kg (då de inte tar plats i väskan).

Du kan inte ta med dig stora föremål  
( L ) utan förlorar de du har. Inlärda  
förmågor kan du inte förlora. Du till- 
bringar resten av spelet med enbart de  
föremål du har i din väska. Om det inte  
uttryckligen står något annat i scenariots 
inledning kan du utgå från att du har ditt  
basbehov av mat och vatten säkrat.
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Är det någon skillnad på poäng  
och steg?
Nej. Yttervarvet på spelplanen är  
spelets poängräkning. 1 poäng =  
1 steg på spelplanen.

Vad ska man göra på sin tur  
och i vilken ordning?
Alla spelare får varsitt dubbelsidigt 
påminnelsekort att ha framför sig 
som går igenom vad som sker under 
en tur i prepping- och i krisfasen.

Varför skulle jag hjälpa någon  
istället för att byteshandla?
Du får Kriskortets poäng.

Vad får jag ut av att be om hjälp –  
jag ger ju bort poäng?
Du slipper kortets straff.

Hur får man brickor?
I preppingfasen får kortläsaren 
alltid minst en och spelaren i tur får 
när det står på kortet. I krisfasen 
får du brickor om det står så på ett 
Kriskort.

Hur många föremål får en spelare  
ha i sitt förråd?
Ditt förråd har inget maxantal, men 
din flyktväska har det.

Kan Kriskort sparas tills jag har det 
som krävs för att lösa händelsen?
Nej. Kriskort är förbrukade efter att 
de är lästa.

	 Aluminiumfilt
 Anti-diarré
 Antibiotika
 Armékniv
 Avloppsrör
 Batteridriven radio
	 Brandfilt
 Brandvarnare
 Burnertelefon
 Böcker
 Choklad
 Eldstål
 Extra batterier
 Extra bränsle
	 Extra	filtar
 Extra mat
 Extra toalettpapper
 Extra vatten
 Ficklampa
 Fickspegel
 Fiskelåda
 Fordon
 Foto på dina närmaste
 Fältspade
 Förbränningsugn
 Första hjälpen-kit
 Gasspis
 Generator
 Guldmynt
 Gummibåt
 Hink
 Hydrokortison
	 Kaffe
 Kamera
 Karta
 Kedjesåg
 Kikare
 Kniv
 Kofot
 Kompass
 Komradios
 Kondomer
 Kontanter
 Motorsåg
 Munskydd med ventil
	 Munskydd,	flerpack

 Necessär
 Nödljusstavar
 Oljelampa
 Pannlampa
 Papper och penna
 Paracordarmband
 Plastpåsar
 Powerbank
 Presenning
 Punkteringssats
 Regnkläder
 Rep
 Resehandduk
	 Räddningsfilt
 Sandsäckar
 Silvertejp
 Skadedjursbekämpning
 Skogsguide
 Skyddsplast
 Smärtstillande
 Snacks
 Solladdare
 Sopsäckar
 Sovsäck
 Stearinljus
 Stormkök
 Stålull
 Sykitt
 Säkerhet – hänglås etc.
 Säkerhetsrep
 Sällskapsspel
 Tamponger
 Tält
 Tändstickor
 Vattendunk
 Vattenpump
 Vattenreningskit
 Vattentäta tändstickor
 Ved
 Verktygslåda
 Viktiga telefonnummer
 Visselpipa
 Vodka
 Vätskeersättning
 Yxa

VANLIGA
FRÅGOR

HUR REDO ÄR DU? 
VAD HAR DU HEMMA?
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K R I S V E R K E T

VIKTIGA TELEFONNUMMER 
OCH WEBBPLATSER

112
Vid en nödsituation som kräver omedelbar hjälp 

av ambulans, brandkår eller polis.

113 13
För att lämna eller få information vid allvarliga  

olyckor eller krissituationer.

114 14
Alla polisärenden som inte handlar om pågående 

brott eller händelser.

1177
Sjukvårdsrådgivning.

www.dinsäkerhet.se
Fördjupad information om krisberedskap.

www.krisinformation.se
Samlad information från Sveriges myndigheter vid kriser.
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