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Kartongen innehåller: 

1 spelplan 8 spelpjäser 150 bilder  8 specialkort 8×8 röstkort

S P E C I A L KO R T  Specialkort får spelas ut av alla, även 
om det inte är ens egen tur, men bara i början av en omgång 

– innan någon har börjat berätta sin historia. När ett special-
kort har spelats ut gäller instruktionerna för alla spelare och 
under hela omgången. Det får bara spelas ut ett specialkort 
per omgång. 

Utmanaromgång Alla spelare väljer en 
av sina bilder och skickar den till spelaren 
till vänster vilken inte får titta på bilden 
förrän sin tur. När det är din tur tittar du 
på bilden du fått och ska snabbt berätta 
varför just den bilden hör ihop med bilden 
i mitten av bordet. 

Tyst omgång Ingen spelare får förklara 
sitt bildval med ord. Lägg i stället fram 
den bild du valt bredvid bilden på bordet 
och övertyga bäst du kan utan att öppna 
munnen.
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Den yngsta spelaren börjar genom att välja den av sina 
bilder som passar bäst ihop med bilden på bordet och 
berättar  sedan för de andra spelarna varför just den bilden 
passar så bra.

turen går vidare medsols och nästa spelare lägger en av 
sina bilder på bordet och berättar en annan historia. När alla 
har berättat sin historia är det dags att rösta. Alla spelare 
röstar nu på en historia. Placera röstkortet med spelarens 
färg dolt mot bordskivan. (Psst, du får rösta på dig själv!)

Så här Spelar du

I sällskapsspelet Story ska du och dina  motspelare 
para ihop bilder, berätta varför dom hör ihop och 
 sedan  rösta på den spelare som berättade den bästa 
historien.  Anledningen till varför just din bild passar 
bäst är helt upp till dig. Ingen förklaring är mer rätt 
än den andra. Den spelare som först får 20 poäng 
eller mer vinner.

1 Alla spelare tar en spelpjäs med tillhörande 
röstkort i sin favoritfärg.

2 Placera spelpjäserna på den streckade startrutan.

3 Blanda bilderna och dela ut tre till varje spelare. 
Visa inte dina bilder för de andra spelarna.

4 Blanda specialkorten och dela ut ett till varje 
spelare. Även dessa hålls dolda för motspelarna. 

5 Placera en bild i mitten av bordet.

FörberedelSer

Poäng delas ut enligt följande:

1  poäng till den spelare som fått flest röster

 3  poäng till de spelare som röstat på den 
 för klaring som fått flest röster

De spelare som får poäng flyttar motsvarande antal 
steg på spelplanen. tänk på att det inte bara är viktigt 
att kunna para ihop bilder och berätta bra historier. 
Det är minst lika viktigt att läsa av hur du tror att dina 
motspelare kommer att rösta.

pOäNGräKNING

Alla spelare visar nu vem de har röstat på och poäng delas 
ut. Den spelare som får flest röster får 1 poäng. Alla spelare 
som har röstat på denne spelares historia får 3 poäng. Man 
kan alltså få mellan 0 och 4 poäng per omgång.

ta bort alla bilder från bordet utom den som tillhörde den 
vinnande historien. Den blir startbild för nästa omgång. Nu 
är det nästa persons tur att börja berätta. Spelet fortsätter 
på detta vis tills någon når 20 poäng eller mer och därmed 
vinner. Skulle flera spelare komma lika så delar de på vinsten.

OAVG J O R T  om flera spelare får lika många röster koras 
vinnaren i en skiljerond. Då ger de spelare som fått lika många 
röster en av sina tre bilder till motståndaren till vänster. Nu 
gäller det för spelarna att i tur och ordning berätta varför 
bilden de fått hör ihop med sin tidigare historia (dvs. deras 
förra bild + ursprungsbilden) och på så vis bygga ut sin 
historia. När spelarna har berättat klart röstar alla spelare 
(även de som inte deltagit i skiljeronden) igen, men bara på 
de spelare som deltagit i skiljeronden. 

om det skulle bli oavgjort en andra gång gör de spelare 
som fått lika upp med sten, sax, påse. Då får vinnaren 1 poäng, 
medan ingen annan spelare får poäng i denna omgång.
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