
Vælg farven på dine spillebrikker. Hver spiller tager alle brikker i sin farve. (Hvis I er flere end 
fire spillere, kan I spille i hold – se de særlige regler for holdspil på bagsiden).

Fold spillepladen ud på bordet, og placér resten af æskens indhold, så alle kan se det hele.

I er nu klar til at gå i gang med Cadoo! Den yngste spiller starter.

•

•

•

1. Gør klar
Cranium® Cadoo™ er et hylende sjovt spil lavet specielt til børn. Gennem en 
række sjove aktiviteter får Cranium Cadoo dig til at tænke, skabe, fnise og 
grine, mens du forsøger at lave en fire-på-stribe Cadoo og dermed vinde spillet.

Cranium Cadoo-terning
Kast terningen, og find ud af, 
hvilken kortæske du skal trække fra.

Timeglas
Vind over 
timeglasset i hver 
eneste udfordring!

Hemmelig afkodermaske
Brug den til at læse de hemmelige 
ord og svar på kortene!

Cranie-masse™

Modellér sjove ting.

Spillebrikker
Med dem lægger 
du din fire-på-stribe 
Cadoo – og vinder!

Papir og blyant
Lav fede tegninger.

TEAM-kort
De andre spillere 
skal gætte, hvad 
du laver. Den, der 
gætter svaret og siger 
det højt, lægger en 
brik på samme felt 
som dig.

SOLO-kort
Disse opgaver 
løser du alene. Du 
kan kun fuldføre 
din fire-på-stribe 
Cadoo med et 
SOLO-kort.

Sådan spiller I med hold

Hvis I er flere end fire spillere, kan I spille Cadoo i hold. Et hold kan bestå af 
et hvilket som helst antal spillere, fra en til fire eller flere.

Når I spiller i hold, fungerer spillet på stort set samme måde. Når det er dit 
holds tur, kaster en af jer terningen, og I trækker jeres SOLO- eller TEAM-kort.

Hvis dit hold slår en SOLO, skal du og dit hold løse opgaven sammen. De andre 
hold ser på og tjekker jeres svar.

Hvis dit hold slår en TEAM, skal dit hold vælge en spiller, der skal udføre opgaven, 
mens alle de andre hold forsøger at gætte. (Spillerne på dit hold skal ikke gætte). 
Hvis et andet hold siger det rigtige svar, skal begge hold placere en brik på 
spillepladen. Dit hold vælger feltet.

© 2001-2005 CRANIUM, INC. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES. CRANIUM-FIGUR-ILLUSTRATIONER © 2001, 2005 ™. FØLGENDE ER 
VAREMÆRKER ELLER REGISTREREDE VAREMÆRKER TILHØRENDE CRANIUM, INC. I USA OG/ELLER RESTEN AF VERDEN: CADOO, 
CRANIE-MASSE, CRANIUM, CRANIUM-LOGOET, DE FIRE CRANIUM-FIGURER (FAKTONAUT, KUNSTKAT, SKRIFTSNOG, STJERNESTUND), DET 
UTROLIGE SPIL FYLDT MED AL MULIG SJOV!, DOBBELTDÆKKER, FAKTONAUT, FALKEBLIK, FORMFULDENDT, HURTIGHENTER, KODEKNÆKKER, 
KUNSTKAT, MIMORAMA, MINIMAKS, SKRIFTSNOG, SPORENSTREGS OG STJERNESTUND. ALLE ANDRE PRODUKTNAVNE, VAREMÆRKER ELLER 
LOGOER, DER IKKE TILHØRER CRANIUM, INC., OG SOM OPTRÆDER I CADOO, TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE, OG BRUG AF DISSE ELLER 
AF PERSONERS NAVNE OG BILLEDER ER IKKE ENSBETYDENDE MED NOGEN FORM FOR GODKENDELSE ELLER STØTTE FRA DE RESPEKTIVE 
EJERE ELLER NOGEN FORM FOR TILKNYTNING TIL EN SÅDAN TREDJEPART. VORES CRANIUM-SPIL ER ALLE SPÆKKET MED EN RÆKKE 
FANTASTISKE AKTIVITETER. DET ER OP TIL JER AT UDVISE FORSIGTIGHED I OMGANGEN MED SPILLET. SPIL MED OMTANKE, OG MOR JER GODT.

For endnu mere sjov, 
kig ind på vores website:

www.cranium.com

®

™Sadan spiller I Sadan spiller I 
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2. Start spillet 3. Placér dine spillebrikker 4. Få en Cadoo og vind

Vær den første, der får en fire-på-stribe 
Cadoo, og du vinder! Men du kan kun 
vinde på et SOLO-kort! Lad os sige, 
at du har tre brikker på stribe og slår 
et TEAM-kort. Du kan stadig udføre 
opgaven, og I får stadig lov til at 
placere jeres brikker, hvis I løser 
opgaven – du kan bare ikke vælge 
det felt, der giver en Cadoo. Kun et 
SOLO-kort giver dig mulighed for at 
gå efter det fjerde vinderfelt.

Hvad nu, hvis ingen får en Cadoo?
Det sker indimellem. Bliv ved med at spille, 
indtil spillepladen er fuld. Spilleren med flest 
brikker på spillepladen har vundet spillet.

Kast terningen, og find ud af, hvilket 
kort du får – SOLO eller TEAM. Slår 
du JEG VÆLGER, bestemmer du selv, 
om det skal være SOLO eller TEAM.

Træk selv et kort, og læs det højt, så alle 
kan høre dig. Kortet fortæller dig, hvad 
du skal gøre, og hvordan brikkerne skal 
placeres, hvis du løser opgaven.

Vend timeglasset, når du er klar til at 
gå i gang med din Cadoo-udfordring. 
Er du hurtigere end timeglasset? Godt 
gået! Du er på vej til en Cadoo.

Efter et kort er din tur forbi. Giv 
terningen videre til spilleren til 
venstre for dig.

Spillets formål
Vær den første, der får en Cadoo (fire 

brikker på stribe – på tværs, opad, 
nedad eller diagonalt) – og vind spillet!

H V I S  D U  L Ø S E R  O P G A V E N  P Å  E T  S O L O - K O R T
Sådan! Anbring en spillebrik på et ledigt felt. Ingen må placere en brik oven på din brik.

Eksempel
Blå spiller er nødt til at slå en SOLO for at 
få lagt en brik på dette felt og dermed lave 
en Cadoo.

Hvis Blå spiller slår en TEAM, og Rød 
spiller siger det rigtige svar, kan Blå 
spiller ikke vælge dette felt, fordi det ville 
give Rød spiller en fire-på-stribe Cadoo på 
et TEAM-kort.

Det er din tur

H V I S  D U  L Ø S E R  O P G A V E N  P Å  E T  T E A M - K O R T
Flot! Anbring en brik på et ledigt felt. Den spiller, der sagde det rigtige svar, placerer en 
af sine brikker oven på din brik. I kan begge to bruge det felt til at få jeres fire-på-stribe 
Cadoo. Hvis ingen gætter rigtigt, må der ikke placeres nogen brikker på spillepladen.

1.

2.

 

3.

4.
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