Din biljett blev
felbokad!
Istället för att
åka till Linköping
hamnade du i
Lidköping. Gå
ett steg tillbaka.

Du blir intervjuad
i SVT Nyheter.
Slå ett extra
slag.

Du har glömt att
redovisa partistödet!
Du måste stå
över ett slag och
skriva under alla
blanketter.

Du blir
intervjuad i
Aftonbladet
TV. Slå ett
extra slag.
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demokraterna slår två.
Alla övriga partier slår en
tärning varje runda.
På rutor som säger ”slå x
tärningar” slår alla spelare det
antalet. På rutor som säger
”slå ett extra slag”, slår alla så
många tärningar som
respektive parti har rätt till.

Vem vinner?
Den som först lyckas slå två lika
tärningar på rutan R
 iksdagen
under en statsministeromröstning har vunnit.
Vad blir det av övriga?
Övriga spelare slår två tärningar
och läser i Utnämningslistan
till höger. (Vid lika, slå om.)

Du blir intervjuad
i Tv4. Slå ett
extra slag.

Utnämningslistan:
2 Landshövding i Dalarna
3 Generaldirektör för
Sjöfartsverket
4 PR-konsult
5 Styrelseordförande i LKAB
6 Landshövding i Halland
7 Generaldirektör för
Försäkringskassan
8 Ambassadör i Norge
GRUPPMÖTE
Riksdagsgruppen ger
dig ett starkt
förhandlingsmandat!
Slå ett extra
slag.

9 Rektor för Umeå Universitet
10 Ambassadör i
Washington DC
11 EU-kommissionär
12 Styrelseordförande i
Liberal Information AB

Du blir intervjuad
i NU. Slå ett
extra slag.

Du har glömt att
redovisa dina
Taxi-kvitton!
Du måste stå
över tre slag och
leta fram dem.
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Du har retat en
ledarskribent på
Dagens Industri.
Slå två tärningar
och gå lika
många steg
bakåt.

Alla spelare ställer sina pjäser
på rutan Riksdagen (utan att
hålla statsministeromröstning).
Spelaren som fick välja parti sist
börjar slå och flyttar medsols.
Partierna:
Socialdemokraterna slår tre
tärningar varje runda.
Moderaterna och Sverige-
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SIFO-undersökning
Slå ett extra
slag.

Proletären
ringer dig.
Slå en tärning.
Om du spelar S,
V eller MP går
du så många
steg framåt.
Övriga går bakåt.

REGLER
Ni behöver:
Tre sexsidiga tärningar
Spelpjäser åt alla
Vem börjar?
Alla spelare slår en tärning.
Den som slår högst får börja
välja parti. Därefter väljer alla i
den ordning tärningen visade.
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Gods & Gårdar
ringer dig.
Slå en tärning.
Om du spelar
M, C, L eller KD
tar du så många
steg framåt.
Övriga går bakåt.

Revolt i partigruppen!
Slå ett extra
slag – men gå
så många steg
bakåt!
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Du blir
intervjuad i
Expressen
TV. Slå ett
extra slag.
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Den där midagen
du blev bjuden
påvisade sig vara
på en porrklubb.
Du måste stå
över ett slag och
komma på en
ursäkt.

Kalla Fakta
ringer.
Det blir panik på
pressavdelningen.
Slå ett slag men
gå så många
steg tillbaka.
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