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HERITAGE HEROES

Verdensarven på spil: Heritage Heroes er inspireret af kort- og
brætspil som særligt ‘Werewolf of Miller’s Hollow’ ‘The
Resistance’, ‘Timeline’ og ‘Risk Legacy’ - stor tak til spildesignere
som Don Eskridge, Philippe des Pallières, Hervé Marly, Frédéric
Henry, Rob Daviau og Chris Dupuis.

Konsulenter i Slots- og Kulturstyrelsen: Asger Rasmussen / Sophie Bruun / Morten Nybo.
Originalidé og spiltest: 7. og 8. klasse på Nivå skole (2013)
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Målet er, at Verdensarven på spil: Heritage Heroes kan bruges
både privat og til klasseundervisning.

Konsulent, Spildesign: Kim Dorff
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Baggrunden for Verdensarven på spil: Heritage Heroes er
UNESCOs arbejde med at bevare verdensarvsstederne. UNESCO
(United Nations Educational, Scienti�ic and Cultural
Organization) er FNs organisation for uddannelse, kultur,
kommunikation og videnskab.

Et hurtigt kortspil, hvor alle spiller mod alle. Her gælder det om
at gætte på geogra�isk placering af verdensarvsstederne, deres
afstand fra København og deres alder. Til slut skal alle stemme
om, hvilke verdensarvssteder, der skal bevares, og hvilke der
skal ødelægges.

Spildesign: Thomas Vigild

W

Verdensarven på spil: Heritage Heroes er et kortspil, der hele
tiden ændrer sig alt efter, hvordan I spiller og tidligere har
spillet. Spillerne bliver løbende tvunget til at rive kort i stykker,
som symboliserer, at verdensarvsstederne går til grunde, hvis
ikke vi arbejder sammen om at bevare dem.

HERITAGE HEROES: NORMAL

Gra�isk design og layout: Embla Vigfúsdóttir
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I kortspillet Verdensarven på spil: Heritage Heroes er det er op til
dig enten at bevare eller ødelægge verdensarvsstederne. Målet
er at spille sig til viden om, hvordan verdensarvsstederne kan
bevares, men også hvilke trusler, de konstant står over for.

Heritage Heroes: Verdensarven på spil kan spilles på to
forskellige måder a�hængig af, hvor lang tid og hvor mange
spillere, der er til rådighed.

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

GE

IN

Verdensarvssteder over hele kloden som Kheops-pyramiden,
Kronborg og Den Kinesiske Mur er konstant truet af både naturog menneskeskabte trusler.
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World Heritage
in Denmark

10+ år

2-10 spillere
10-30 min

HERITAGE HEROES: EKSPERT
Et holdspil, hvor et hold mennesker dyster mod et hold af
trusler. Målet er enten at bevare eller ødelægge
verdensarvsstederne.
12+ år

5-10 spillere
30-45 min
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Kendt for sit særlige dyreliv.
Charles Darwin besøgte øerne i
1835, hvor hans observationer af
forskellige arter af finker
inspirerede hans evolutionsteori.

©Colourbox

Afstand fra København: 10.777 km

20 STEMMEKORT
10 redning (blå)

ĚėĎĘĒĊ

ėĐĆē

10 trussel (rød)
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ĆėċĔėĈĊďĆČęđĆēĉĘĐĆćĊę

Facts:

Første runde handler om kontinenter, anden runde er om
geogra�isk afstand fra København og i tredje runde dyster I om
alder. Den afsluttende �jerde runde handler om at vurdere hvilke
verdensarvssteder, der skal bevares, og hvilke der skal ødelægges.

đĚđĎĘĘĆę ĘċďĔėĉ

ca. 5.000.000 f.Kr.

ĎėĐĆĔČ ĔěČħėĉĊē

Ecuador

Årstal:

Spillet er inddelt i �ire forskellige runder, der kan spilles enten
enkeltvis eller efter hinanden.

ĆĊĎēĘĆĊĒĕđĊę

ĆđġĕĆČĔĘşĊėēĊ

̹ §

Sted:

©Colourbox

50 missionskort med
UNESCO-verdensarvssteder

ĆđġĕĆČĔĘşĊėēĊ

SPILLER 1
©Colourbox

50 MISSIONSKORT

I Heritage Heroes: Verdensarven på spil gælder det om at kunne
sin historie, geogra�i og vurderings-evner ved at placere
forskellige verdensarvssteder korrekt i forhold til hinanden.

OPSTILLING

©Colourbox

REGLER

HERITAGE HEROES: NORMAL

OPSÆTNING
1. Giv alle spillere 4 Missionskort med forsiden (billedsiden)
opad

2. Lad kortene blive liggende foran hver spiller på bordet.
Dermed kan alle spillere kun se navnet på
verdensarvsstederne. Kortene skal IKKE tages op på hånden.

Sted:

ĐėĔĕĔđĎĘ

Grækenland

Årstal:

ca. 400 f.Kr.

3. Kortgiveren lægger ét startkort fra bunken af Missionskort i
midten af bordet med bagsiden (tekstsiden) opad og læser
teksten på kortet op.

Facts:

Det vigtigste bygningskompleks fra
oldgræsk tid. I 1687 blev mange
bygninger ødelagt, da en
kanonkugle ramte Parthenon, hvor
man havde opbevaret store
mængder krudt.

Afstand fra København: 2.138 km

STARTKORTET

ħĘĐĊşĊėēĊ

©Colourbox

ĔėĔ

©Colourbox

čĎĈčĊēǦ ęğĆ

©Colourbox

ĆĉĊčĆěĊę

©Colourbox

SPILLER 2

2A

1. RUNDE: KONTINENTER

2. RUNDE: AFSTAND FRA KØBENHAVN

3. RUNDE: ALDER

Kom først af med dine kort ved at sortére verdensarvssteder
efter kontinenter.

Kom først af med dine kort ved at sortére
verdensarvsstederne efter afstand fra København, Danmark.

Kom først af med dine kort ved at sortére
verdensarvsstederne efter alder.

Spilleren til venstre for kortgiveren starter.

Samme opsætning som ved 1. runde.

Samme opsætning som i forrige spil.

Spilleren har nu to valg. Hvis spilleren tror, at dette
verdensarvssted ligger på samme kontinent som startkortets,
lægger spilleren det ned i samme række som startkortet.

Hvis spilleren tror, at et verdensarvssted ligger TÆTTERE på
København end startkortet, lægges kortet til VENSTRE for dette.
Omvendt lægges kortet til HØJRE, hvis spilleren gætter på, at
verdensarvsstedet ligger LÆNGERE væk fra København end
startkortet.

Hvis spilleren tror, at et verdensarvssted blev bygget eller skabt
FØR verdensarvsstedet på startkortet, lægges kortet til VENSTRE
for startkortet i tidslinjen. Omvendt lægges kortet til HØJRE, hvis
spilleren gætter på, at verdensarvsstedet blev bygget/skabt
EFTER.

Spilleren skal nu frit vælge et af sine egne Missionskort, som
skal lægges ud på bordet.
Anden mulighed er at starte en ny række og dermed et nyt
kontinent.
Spillerens Missionskort vendes, og alle kontrollerer, om
placeringen på bordet var korrekt.

Korrekt placering: Missionskortet bliver liggende, og turen
går videre til spilleren til venstre.

Forkert placering: Missionskortet ryger nederst i bunken af
kort, og spilleren trækker et nyt Missionskort fra toppen. Er der
ikke �lere Missionskort i bunken, skal spilleren tage et valgfrit
kort fra en modspiller.
Sådan fortsætter runderne, indtil en spiller er kommet af med
alle sine kort og dermed vundet runden. Husk at spille runden
helt færdig, så alle har haft lige mange ture. Dermed kan der
godt være �lere vindere i samme runde.
Sted:

ĐėĔĕĔđĎĘ

Grækenland

Årstal:

EUROPA RÆKKE

ca. 400 f.Kr.

Facts:

Det vigtigste bygningskompleks fra
oldgræsk tid. I 1687 blev mange
bygninger ødelagt, da en
kanonkugle ramte Parthenon, hvor
man havde opbevaret store
mængder krudt.

Afstand fra København: 2.138 km

Korrekt placering: Samme som i 1. runde.
Forkert placering: Samme som i 1. runde.

Sådan fortsætter runderne som i 1. runde, indtil en spiller er
kommet af med alle sine kort og dermed vinder. Husk at kortene
her også tit skal lægges imellem hinanden for at placeres korrekt.
ĞėĆĒĎĉĊėēĊĎ ĎğĆ

DANMARK

Østrig

Egypten
Årstal:

Var først jagthytte og siden
sommerresidens for de
Habsburgske kejsere. Havde
verdens første zoologiske have,
grundlagt i 1752, samt verdens
længste orangeri på 186 m.

ca. 2580-2560

Kortene på bordet ligger begge i Europa. Jens har bl.a. Påskeøen
foran sig på bordet. Dette kort lægger han korrekt op i en ny række,
som hermed bliver Sydamerika-rækken. Turen går nu videre i urets
retning.

f.Kr.

Facts:

Afstand fra København: 871 km

©Colourbox

 ĎğĆ

Sted:

Facts:

EKSEMPEL

1368-1644

eneste
Det ældste, og
af de oprindelige
tilbageværende,
i verden.
syv vidundere
til at
iden estimeres
Keopspyram
ton
af 5,5 millioner
være bygget
kalksten.

Spilleren til venstre for kortgiveren starter. Spilleren skal nu lægge
et af sine kort ned enten til højre eller venstre for startkortet.

Når kortet er lagt, vender spilleren kortet om, så årstallet kan
kontrolleres.
Korrekt placering: Samme som i 1. runde.
Forkert placering: Samme som i 1. runde.

Bemærk, at det altid er det årstal tættest på nutiden, der gælder,
hvis verdensarvsstedet er konstrureret over en længere årrække.

Sådan fortsætter runderne som i 1. runde, indtil en spiller er
kommet af med alle sine kort og dermed vinder. Husk at kortene
her også tit skal lægges imellem hinanden for at placeres korrekt.
ĔĘĐĎđĉĊĔĒĐĎėĐĊ

Sted:

Danmark

Årstal:

avn: 3.211km

Afstand fra Københ

KORREKT!

Gravsted for 39 konger og
dronninger og bruges stadig som
gravsted for den danske kongelige
familie. Samtlige danske konger
siden Christian III er begravet i
kirken.

ĊēĎēĊĘĎĘĐĊĚė

Kina

STARTKORTET

Årstal:

1368-1644

ĔĘĐĎđĉĊĔĒĐĎėĐĊ

Facts:

Verdens største militærkonstruktion med en længde på
over 20.000 km. Den skulle
forsvaremodmilitærinvasioner og
beskytte Kinas kultur mod
udenlandske barbarers skikke.

Sted:

Danmark

Årstal:

1175

Afstand fra København: 7.140 km

Spillet fortsætter indtil en spiller placerer sit sidste kort korrekt, og
dermed vinder.

NUTID
©Colourbox

Afstand fra København: 31 km

Sted:

Kathrine har Pyramiderne i Giza, Egypten på hånden, og hun satser
på, at de ligger tættere på Danmark end Den Kinesiske Mur. Derfor
lægger hun kortet “Pyramiderne i Giza” til VENSTRE for Den
Kinesiske Mur. Kortet vendes, og eftersom Pyramiderne i Giza ligger
3.211 km fra København, er kortet placeret korrekt.

ĎēČ

Facts:

STARTKORTET

Startkortet på bordet er Den Kinesiske Mur i Kina, der ligger 7.140
km fra København.

ĊďĘĊėđĎČęĕĆđĆĉĘĎĊĎď

1175

Afstand fra København: 7.140 km

ĞėĆĒĎĉĊėēĊĎ

1642-1819

Kina

Årstal:

Verdens største militærkonstruktion med en længde på
over 20.000 km. Den skulle
forsvaremodmilitærinvasioner og
beskytte Kinas kultur mod
udenlandske barbarers skikke.

©Colourbox

Årstal:

ĊēĎēĊĘĎĘĐĊĚė

Sted:

Facts:

Sted:

SYDAMERIKA RÆKKE
korrekt!

Når kortet er lagt, vender spilleren kortet om, og afstanden
kontrolleres.

ĈčśēćėĚēēđĔę

ħĘĐĊşĊėēĊ

EKSEMPEL

Spilleren til venstre for kortgiveren starter. Spilleren skal nu lægge
et af sine kort ned enten til højre eller venstre for startkortet.

Facts:

Gravsted for 39 konger og
dronninger og bruges stadig som
gravsted for den danske kongelige
familie. Samtlige danske konger
siden Christian III er begravet i
kirken.

EKSEMPEL

Afstand fra København: 31 km

ĊďĘĊėđĎČęĆđĆĉĘĎĊĎďĎēČ
Sted:

Kina

Årstal:

1406-1420
Facts:

Er også kendt som Den Forbudte
By, hvor 14 Ming- og 10 Qingkejser
e
blev indsat i løbet af 505
år. De
mange bygninger i komplekse
t har
næsten 10.000 rumtilsam
men.

Afstand fra København:

7.200 km

KORREKT!

Startkortet på bordet er Roskilde Domkirke, der blev færdigbygget i
1175. Spilleren vil gerne spille kortet “Kejserligt palads i Beijing”, og
satser på, at det blev bygget færdigt EFTER 1175. Derfor lægger
spilleren kortet med til HØJRE for startkortet. Kortet vendes, og
eftersom det kejserlige palads i Beijing stod færdigbygget i 1420 - og
dermed tættere på nutiden end Roskilde Domkirke - er kortet
placeret korrekt.
1B

VURDERINGSRUNDE: RIV ELLER RED?
Stem om og argumentér for hvilke verdensarvssteder, der
skal ødelægges, og hvilke der skal bevares.
1. Lad enten rækken af Missionskort blive liggende på bordet fra
et af de forrige tre runder ELLER lav en ny række af 10
tilfældige Missionskort på bordet.

ęĊěēĘĐđĎēę

©Colourbox

ĊėĚĘĆđĊĒ

©Colourbox

ėĆēĉĆēĞĔē

©Colourbox

ėĊĒđĔČĉĊēėşĉĊĕđĆĉĘ

©Colourbox

ĎđĐĊěĊďĊē

©Colourbox

ĊēĊĉĎČ

©Colourbox

čėĎĘęĎĆēĘċĊđĉ

©Colourbox

ėĊĆęĆėėĎĊėĊĊċ

©Colourbox

ĆēęĔĔĒĎēČĔ

©Colourbox

ĆđġĕĆČĔĘşĊėēĊ

©Colourbox

4. Turen fortsætter uret rundt, indtil alle spillere har spillet
begge deres Stemmekort.
ęĊěēĘĐđĎēę

©Colourbox

ĊėĚĘĆđĊĒ

©Colourbox

ĎđĒĐĚđĎĘĘĊ

ėĆēĉĆēĞĔē

©Colourbox

ĐĔěćėĆēĉ

ėĊĒđĔČĉĊēėşĉĊĕđĆĉĘ

©Colourbox

©Colourbox

ĚėĎĘĒĊ

ĚėĎĘĒĊ

2. Giv alle spillere 2 forskellige Stemmekort - et blåt for Redning
og et rødt for Trussel.
ĚėĎĘĒĊ

§
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čėĎĘęĎĆēĘċĊđĉ

©Colourbox

ĞĚĉěĎĐđĎēČ
ĕĔēĘĔė

§
ǤǤ
§§ǡ
ÞǤ



§§
Ǥ


ϐ

§Ǥ

ėĊĆęĆėėĎĊėĊĊċ

©Colourbox

ĆēęĔĔĒĎēČĔ

©Colourbox

ĊēČĊĒĆēČĊđ

ĔėĉĘĐ Īđě
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5. Indsaml alle truede Missionskort og læg dem i en ny række på
bordet. Er der kun ét truet kort tilbage, så se punkt 8.
ĆđġĕĆČĔĘşĊėēĊ

©Colourbox

ėĊĉ

6. Indsaml alle Stemmekort, og gentag runden fra punkt 2.
7. Stem igen og alle truede Missionskort tilbage efter
afstemningen er nu i farezonen.

8. Er der to eller �lere truede Missionskort tilbage, skal I blive
enige om et af kortene, der nu tager fysisk skade ved at rive i
kortet frem til næste streg.
Bemærk: Kun ét riv pr. Missionskort pr. spil.

Verdenarvsstedet
ϐ

Ǥ


ϐǡ
ǡ

ϐǤ

ėĊĆęĆėėĎĊėĊĊċ

Sted:

Australien

Årstal:

ca. 4000-6000 f.Kr.

Flertal af røde Trusselskort: Missionskortet er truet, og går
videre til næste runde.
Ingen stemmer eller �lertal af blå Redningskort:
Missionskortet er reddet - for nu - og udgår af afstemningen.

Uafgjort: Bunken af Stemmekort ved Missionskortet blandes og
der trækkes et tilfældigt kort, som afgør udfaldet.

Facts:

Verdens største samling af koralrev
med 400 forskellige typer koraller,
1.500 fiskearter og 4.000 typer af
bløddyr. Revet dækker et areal på
over 34.870.000 ha.

Afstand fra København: 14.420 km

Bemærk, at denne runde ikke har en vinder blandt spillerne - kun
tabende Missionskort.
Så snart et Missionskort får sit sidste riv, bliver kortet revet helt
over. Kortet udgår dermed af spillet permanent.

3. Yngste spiller starter og stemmer nu på hvilket
verdensarvssted på bordet, der skal reddes eller ødelægges
ved at lægge det ene af sine to Stemmekort i rækken under
Missionskortet.
Spillerne skal begrunde deres stemme, når de lægger
Stemmekortet ned.

2B
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HERITAGE HEROES

REGLER

NU STARTER SPILLET OG FØRSTE RUNDE

HERITAGE HEROES EKSPERT

4. TRÆK ET MISSIONSKORT

I Heritage Heroes: Verdensarven på spil gælder det om at bluffe og
enten forsøge at redde eller ødelægge verdensarvsstederne.

Træk et tilfældigt Missionskort og læg det ud på bordet med
billedsiden opad. Dette er det UNESCO-verdensarvssted, som
enten skal bevares eller ødelægges i denne runde.

OPSÆTNING

HERITAGE HEROES: EKSPERT
50 MISSIONSKORT

50 missionskort med
UNESCO-verdensarvssteder

ĆđġĕĆČĔĘşĊėēĊ

1. UDDELING AF KORT

Sted:

ĆđġĕĆČĔĘşĊėēĊ

Ecuador

Årstal:

ca. 5.000.000 f.Kr.

Facts:

Kendt for sit særlige dyreliv.
Charles Darwin besøgte øerne i
1835, hvor hans observationer af
forskellige arter af finker
inspirerede hans evolutionsteori.

©Colourbox

Afstand fra København: 10.777 km

10 ROLLEKORT

6 mennesker (blå)
4 trusler (rød)

20 STEMMEKORT

ĔėĘĐĊė

Du forsker i f.eks. biologi, kultur,
geologi, arkæologi og bruger din
forskning til at forstå verdens
sammenhænge.

Ćēĉ

Vandmasser og oversvømmelser
raserer verdensarven, men
menneskets fældning af regnskov
skaber truende klimaforandringer.

ĚėĎĘĒĊ

Alle spillere får dernæst tildelt en rollekort - enten bliver de en
Trussel (rødt kort) eller et Menneske (blåt kort). Disse roller er
hemmelige, og må ikke afsløres under spillet med mindre
Evnekortet “Tilstå” spilles.
Ved 5-6 spillere skal er der være 2 Trusler og 3-4 Mennesker.
Ved 7-9 spillere er 3 Trusler og 4-6 Mennesker

Ved 10 spillere er 4 af spillerne Trusler og 6 er Mennesker.

ėĐĆē

Efter alle har fået sine kort og kigget på deres hemmelige
Rollekort, skal de spillere, som er Trusler se på hinanden.
Læs højt og gør følgende:
“Alle lukker øjnene.”

“Spillere, der er trusler: åbn øjnene og kig på hinanden”
“Alle lukker øjnene igen.”

§
§

Ǥ

şĉęĊĉĊė

10 EVNEKORT

2 af hvert: født leder, tilstå,
bestikkelse, overvåget, mistillid

2. UDDELING AF ROLLEKORT

3. TRUSLERNE SER HINANDEN

10 redning (blå)
10 trussel (rød)

Alle spillere får først udleveret to Stemmekort (et blåt
Redningskort og et rødt Trusselskort) samt et grønt Evnekort.
Evnekort er en særlig evne, der kan bruges ÉN gang, men når som
helst i løbet af spillet.

Ǥ
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“Alle åbner øjnene.”
Tips: Nu kender Truslerne hinanden, og de skal nu forsøge at skjule
sig og arbejde sammen om at bluffe Menneskene. Menneskene skal
derimod forsøge at afsløre hvem, der er Trusler og hvem, der er
Mennesker - og dermed deres holdkammerater.

5. QUIZ

Den ældste spiller starter som Missionsleder, som nu skal udvælge
spillere til et hold. Missionslederen tager nu Missionskortet på
bordet op på hånden og kigger på bagsiden af kortet. Her står en
række facts, og ud fra disse skal Missionslederen stille et selvvalgt
quiz-spørgsmål om det pågældende verdensarvssted til alle
spillere. Hvilket spørgsmål, der stilles er helt op til
Missionslederen. Det må også godt være om facts, der ikke står på
kortet - så længe det omhandler det aktuelle verdensarvssted eller
dets land.
Eksempler: Hvornår blev stedet bygget? Hvilket land ligger det i? Er
det menneske- eller naturskabt?
De andre spillere rækker nu hånden i vejret, hvis de kender svaret
på spørgsmålet. Den hurtigste får lov til at svare først på
spørgsmålet. Svarer vedkommende korrekt skal spilleren med på
holdet.

Svarer spilleren forkert, må en anden spiller række hånden i vejret
og forsøge at komme med på holdet med sin viden.
Missionslederen er suveræn quizmaster.
6. SÆT RESTEN AF HOLDET

Herefter skal Missionslederen udpege resten af holdet af
Missionsdeltagere og nu frit vælge 2 eller 3 andre spillere.

Missionslederen bestemmer selv om, han/hun vil være med på
holdet eller ej.
7. AFSTEMNING

Efter holdet er sat skal alle spillere nu stemme nu om holdet kan
godkendes, hvilket foregår således:
1. Alle spillere rækker deres knytnæve frem
2. Missionslederen tæller ned fra tre
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Bliver Missionsholdet nedstemt:

Rollen som Missionsleder rykker videre til næste spiller omkring
bordet i urets retning.
Denne skal nu sætte et nyt hold, og laver ny quiz og afstemning
igen som fra punkt 5.

NB: Et Missionskort kan maksimalt være igennem tre holdforslag,
før det automatisk ryger tilbage i bunken og får som straf et riv i
skade (se punkt 8). Dermed får holdet af Trusler en sejr.
Bliver holdet godkendt: Fortsæt til punkt 8.
8. UDFALD AF MISSIONEN

Alle udvalgte Missionsdeltagere skal nu skjult stemme på, om
verdensarvsstedet bliver reddet af mennesker eller ødelagt af
truslerne.
Alle Missionsdeltagere lægger et af deres blå eller røde
Stemmekort ud på bordet med bagsiden opad.

Missionslederen indsamler kortene, blander dem og afslører dem
en ad gangen.
De to Stemmekort betyder:

Redning (blå) = Verdensarvsstedet bliver reddet.
Trussel (rød) = Verdensarvsstedet bliver beskadiget.

Kun blå Redningskort i bunken:
ĚėĎĘĒĊ

§
§

Ǥ

ĎđĒĐĚđĎĘĘĊ

Þ

Ǧ§
ÞǤ

ėĊĉ

Verdenarvsstedet
ϐ

Ǥ

ĕĔēĘĔė


ϐ

§Ǥ

Så snart et Missionskort får sit sidste riv, bliver kortet revet helt
over. Kortet udgår dermed af spillet permanent.
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9. INDSAMLING AF KORT

1. Alle både brugte og ubrugte Stemmekort indsamles nu af
Missionslederen uden at kigge på dem.

2. Denne blander dem og fordeler dem ud til alle spillere, så alle
spillere igen har to forskellige kort: En blå Redning og en rød
Trussel.
3. Hermed begynder næste runde og et nyt Missionskort
kommer på bordet, og spillet gentages fra punkt 4.

Næste Missionsleder er spilleren til venstre for Missionslederen
fra sidste runde.
AFSLUTNING AF SPILLET

SPILRUNDE

1. Træk et Missionskort og læg det midt på bordet.

2. Missionslederen stiller et spørgsmål ud fra kortet og kårer
første Missionsdeltager.

3. Missionslederen udvælger resten af holdet og peger på 2 eller
3 andre deltagere.
4. Alle stemmer om holdet med tommel�ingrene op eller ned
samtidig. Bliver holdet nedstemt, går rollen som
Missionsleder videre til næste spiller i urets retning og punkt
2 og 3 gentages - dog maksimalt 3 gange.
5. Bliver holdet godkendt spiller alle Missionsdeltagere på
holdet nu et rødt eller blåt Stemmekort uden at vise det til
andre.
6. Missionslederen modtager, blander og afslører
Stemmekortene ét efter ét.

7. Missionen enten lykkedes for Menneskene (kun blå
Stemmekort i bunken) eller fejler til fordel for Truslerne
(mindst et rødt Stemmekort i bunken).

8. Indsaml alle Stemmekortene og uddel to nye af hver slags til
hver spiller.
9. Næste runde starter. Første Missionsleder er spilleren til
venstre for Missionslederen fra sidste runde.

Gentag spilrunderne fra punkt 1 indtil enten Menneskene eller
Truslerne har vundet 3 gange. Husk at rive i et Missionskort hver
eneste gang Truslerne vinder en runde.
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Til slut skal alle spillere først gætte hinandens roller og derefter
afsløre deres Rollekort for hinanden.

Alle lukker øjnene, Truslerne kigger på hinanden, og alle lukker
øjnene igen.

W

Sådan fortsætter runderne indtil et af holdene får tre sejre og
demed vinder spillet.

Evnekort, Stemmekort og Rollekort uddeles skjult (Rollekort: 2
Trusler ved 5-6 spillere, 3 Trusler ved 7-9 spillere og 4 Trusler ved
10 spillere).

•

Verdensarvsstedet er reddet for nu, og Menneskene vinder
missionen. Missionskortet lægges til side som en sejr til
Menneskene.

Truslerne vinder runden, og Missionskortet tager fysisk skade ved
et riv. Missionslederen river kortet i stykker til næste streg, og
kortet lægges til side som en sejr til Truslerne.
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HURTIG OVERSIGT OVER SPILFORLØB:
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4. Flertallet bestemmer. I tilfælde af stemmelighed, godkendes
holdet til missionen.

Er der ét eller �lere røde Trusselskort i afstemningen:

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

GE

IN

3. Derpå vender alle spillere enten tommel�ingeren opad (ja)
eller nedad (nej).

•
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in Denmark
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