
spil

parallelle 
spor



hvordan spiller man ?

antal spillere:

2 personer

10 min.

minimum varighed:



basisregler 

spillets formål: 
at komme til at lære de andre 
personer at kende som spiller 
sammen med dig som du 
gennemfører runden, rykker 
igennem de to superhuse. 



superhusene er de sekskanter 
med fremhævede kanter. på hver 
af dem er der skrevet MIG og DIG, 
som indikerer de to mulige stier. 

basisregler

eu
você



basisregler

inden du starter, bemærk: to 
personer kan ikke være i det 
samme hus samtidigt! 



trin 01

for at starte spillet, skal alle 
personer stå i midten af en af de 
to superhuse. 



trin 02

i dette spil, bevæger to personer 
sig samtidigt, rykker sig i 
modsatte retninger. du vil kunne 
se på gulvet at det indikerer din 
ensrettede sti: stien på "MIG".



trin 03

inden du begynder at rykke dig, 
kan du vælge i appen om du vil 
spille med en af de temaer som 
viser sig på skærmen, eller om du 
vil spille uden bestemte temaer. 



trin 04

peg med din mobil på det 
superhus som de står i. appen vil 
tegne fire handlinger til dig som 
du skal lave i løbet af din sti!



trin 04

vælg start spillet på din 
mobiltelefon. appen vil tegne fire 
handlinger som du skal lave i 
løbet af din sti!



trin 05

på vej derhen, fortæl om dig selv: 
i hvert hus som du når til, der er 
der et tema skrevet på gulvet. sig 
noget om det!



trin 06

følg også med: vær opmærksom 
på at høre hvad de andre 
personer fortæller dig!



trin 07

når du når til den anden ende, 
vær klar parat: nu er det tid til at 
gå tilbage af den samme vej som 
DIG. hvilket betyder, som den 
anden person. 



trin 08

i appen, tegn den handling som 
du skal lave på vejen tilbage. nu 
skal du rykke igennem husene 
ved at sige hvad den anden 
person har fortalt dig. 



trin 09

runden slutter når begge spillere 
er vendt tilbage til opstarts 
superhusene. du kan spille flere 
runder med forskellige temaer for 
at komme til at lære de andre 
bedre at kende. 

nu kender du alle trinene! 


