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1 spillebrett 8 spillebrikker 150 bilder  8 spesialkort 8×8 stemmekort

S P E S I A L KO R T  Spesialkort kan deles ut av alle, selv om 
det ikke er ens egen tur, men kun i begynnelsen av en om-
gang – før noen har påbegynt sin historie. Når et spesialkort 
spilles ut, gjelder instruksjonene for alle spillere og gjennom 
hele omgangen. Kun et spesialkort får spilles ut per omgang.

Utfordreromgang Alle spillere velger et 
av sine bilder og gir til spilleren til venstre, 
som ikke får se på kortet før det er hans/
hennes tur. Når det er din tur ser du på 
bildet du har fått og skal raskt fortelle 
hvorfor akkurat det bildet hører sammen 
med bildet som ligger midt på bordet. 

Stille omgang Ingen av spillerne får for-
klare sitt bildevalg med ord. Legg i stedet 
fram det bildet du har valgt ved siden av 
bildet på bordet, og gjør ditt beste for å 
overbevise de andre uten å åpne munnen. 
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Den yngste spilleren starter gjennom å velge det bildet som 
passer best sammen med bildet på bordet, og forteller der-
etter hvorfor akkurat dette bildet passer så bra. 

turen går videre medsols og neste spiller legger et av 
sine bilder på bordet og forteller en annen historie. Når alle 
har fortalt sin historie er tiden inne for å stemme. Alle spille-
re stemmer nå på en historie. Legg stemmekortet med den 
valgte spillerens farge skjult mot bordet (Psst, det er lov å 
stemme på seg selv!). 

Slik Spiller du

I selskapsspillet Story skal du og dine motspillere 
 sette sammen bilder i par, fortelle hvorfor bildene 
hører sammen og så stemme på spilleren med den 
beste historien. Hvorfor akkurat ditt bilde passer 
best er helt opp til deg. Ingen forklaring er mer  riktig 
enn en annen. Spilleren som først får 20 poeng eller 
mer vinner. 

1 Alle spillere velger en spillebrikke med tilhørende 
stemmekort i sin favorittfarge.

2 Plassér spillebrikkene på den oppstrekede 
startruten.

3 Bland bildene og del ut tre til hver spiller. Hold 
bildene dine skjult for de andre spillerne.

4 Bland spesialkortene og gi ett til hver spiller. 
også disse skjules for motspillerne.

5 Plassér et bilde midt på bordet.

ForberedelSer

Poeng deles ut som følger:

1  poeng til spilleren med flest stemmer
3  poeng til alle som stemte på fortellingen 

som mottok flest stemmer

De spillere som får poeng flytter tilsvarende an-
tall steg på spillebrettet. tenk på at det ikke bare 
er viktig å kunne sette sammen bilder og fortelle 
gode  historier. Det er minst like viktig kunne å lese 
motstanderne og hvordan du tror disse vil stemme. 

poeNG

Alle spillere viser nå hvem de har stemt på og poengene 
fordeles. Spilleren med flest stemmer får 1 poeng. Alle som 
har stemt på denne spillerens historie får 3 poeng. En kan 
altså få mellom 0 og 4 poeng per omgang. 

ta bort alle bilder fra bordet, men la vinnerhistoriens bilde 
ligge, da dette skal være startbilde for neste omgang. Nå er 
det neste persons tur til å begynne. Slik fortsetter spillet til 
noen oppnår 20 poeng eller mer, og dermed vinner. Skulle 
fler spillere få samme poengsum deles seieren. 

U AV G J O R T  Dersom fler spillere får like mange stemmer 
kåres vinneren gjennom en utslagsrunde. Da gir  spillerne 
som har fått like mange stemmer et av sine tre bilder til mot-
standeren til venstre. Nå gjelder det for spillerne å etter tur 
fortelle hvorfor bildet de nå har fått hører sammen med deres 
seneste fortalte historie (dvs. deres forrige bilde + det opp-
rinnelige bildet), og slik bygge på sin historie. Når alle har 
fortalt ferdig stemmer alle spillere igjen (også de som ikke 
har deltatt i utslagsrunden), men bare på de spillerne som 
har deltatt i utslagsrunden.

Dersom det blir uavgjort en andre gang gjør spillerne med 
like pong opp gjennom en omgang sten, saks, papir. Vinneren 
får 1 poeng, mens ingen andre får poeng i denne runden. 
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