Vælg en spiller, som læser reglerne højt. Husk at læse ALLE reglerne.
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Sæt spillet op
1. Se billedet på modsatte side.

2. Læg spillepladen midt på bordet.

3. Hver spiller vælger et spillepersonkort og lægger det foran sig.

4. Hver spiller vælger en farve og placerer de 3 matchende
spillebrikker på hvert af de 3 START-felter.
5. Tag de 5 kortbunker. Bland dem hver for sig.

6. Læg Job-, Projekt- og Fritidsbunkerne neden for spillepladen.
Vend 4 kort fra hver bunke, og læg dem i rækker ved siden af
bunkerne. Se billedet på modsatte side.

7. Læs alle uddannelseskort op. Hver spiller vælger to uddannelser.

8. Læg bunken med Bonuskort på spillepladen.
9. Læg pengene i en bunke, som alle kan nå.

10. Vælg en startspiller, som begynder med 0 penge. Spilleren til
venstre for startspilleren begynder med 3 penge. Næste spiller
begynder med 4 penge osv.
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Spilleeksempel: Alex spiller mod Sofie
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Han spiller et af sine 2 uddannelseskort.

Alex starter.

Sa ma han g0re 2 ting til.
Han tager et jobkort...

... og spiller jobkortet. Han
l<Egger det pa den stiplede
linje pa uddannelseskortet.

Sa fylder han kortr<Ekken
op, og giver turen videre.

Sa tager han 3 kort.

Sofie spiller sin anden
tur.

I starten af Alex's tredje
tur far han l0n igen.
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Han spiller et fritidskort han allerede har pa
handen. Det koster 2 penge og giver ham lov til at
rykke 2 felter pa @ v<Erdisporet.

Sa spiller han
2 projektkort.
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Sofie tager sin tur.

I starten af sin anden
tur far Alex 10n fra sit
nuv<Erende job.
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Som en del af sin 10n rykker
han 1 felt pa • VcErdisporet.

Tilsammen giver de ham lov
til at rykke 6 felter mere pa @
VcErdisporet, sa han nar midten.

:,

I_

�

4

Derfor tr<Ekker han
et bonuskort og l<Eser
det h0jt. Nu mangler
han kun at fa de sidste
2 brikker ind i midten.

Sadan spiller I
I spillet er du en person, der lige har taget en studentereksamen.

6 vcerdispor

Din tur
I din tur har du tre træk. Du kan f.eks trække to kort fra bunkerne og
lægge et kort ved siden af din spilkarakter. Eller du kan trække tre kort
og ikke lægge nogen. Eller du kan trække et kort og lægge to kort.
De kort, du spiller, rykker dine brikker frem på de 3 værdispor på
spillebrættet. Den, der først får alle sine 3 brikker ind i midten af
brættet, vinder.

@ vcerdispor
Jobkort
\

Projektkort
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Bonuskort

Fritidskort
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Sadan tager du et kort
Du ma vcelge mellem de 12 kart, der ligger i de
---...
3 rcekker med billedsiden opad. Nar du tager
et kart, tager du det altid op pa handen. Du ma
max. have 5 kart pa handen. Husk, du starter
med 2 uddannelseskort pa handen.
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Fyld de 3 kortrcekker op, nar din tur er fcerdig.
Sadan spiller du et kart
Du kan kun spille kart, du har pa hande n. _____.
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Penge
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Uddannelseskort (gr�mne) og Jobkort (bla)
spiller du til h0jre for din spilleperson i en
lang rcekke. Lceg det kart, du spiller, oven pa
den stiplede linje pa det foregaende kart.

Startspiller

Uddannelseskort du starter
med pa handen

L�g kortet pa den
stiplede linje, sa
nogle ikoner bliver
d�kket.
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Projektkort (lilla) og Fritidskort (lysen�de) spiller du til venstre for din
spilleperson i en almindelig bunke. Kortene giver fra 2 til 5 •, 6 eller ®.
Det er sa mange felter, du rykker din spillebrik pa det tilsvarende vcerdispor.

Fritidskort og 10n

Fritidskortene er gratis at trække, men koster penge at
lægge. Penge far du i starten af din tur, men kun
hvis du har et job. Tag det antal pen�e, som star pa
dit nuvcerende jobkort under l0n. Maske ma du ogsa
rykke en spillebrik frem pa et af de tre vcerdispor.

STATISTISK ANALYTIKER

Bonuskort
Nar du lander i midten af spillepladen med en brik, ma
du trcekke et bonuskort. Lees kortet h0jt og f0lg
instrukserne. Det er vigtigt at I svarer på spørgsmålet
på bonuskortet. Spil derefter resten af din tur fcerdig.
Tip: Du ma gerne spille dit andet
uddannelseskort. Lreg det pa den stiplede
linje som normalt.

Krav

De kort, der ligger til h0jre for din spilleperson,
viser hvilke fcerdigheder (sort-hvide ikoner) og fagom
radeikoner (farvede ikoner), personen har.
Du kan kun spille et kort, hvis din spilleperson har de
fcerdigheder og fagomradeikoner, der star som krav pa
det kort, du spiller.

Tip: Kravene grelder kun,
nar du spiller et kort.
Ikke nar du tager det op
pahanden.

I er klar til at begynde!
Husk, du har tre træk i løbet af din tur. F0rste spiller med alle sine brikker
i midten vinder. I f0rste tur kan det vcere en god ide at:

1) Spille et af de to uddannelseskort, du har pa handen.
Lceg det til h0jre for din spilleperson.

STATISTISK ANALYTIKER
Duer losningsorienteretogskarptiltal.

En cocktail, der giver dig et job hos et stort
dansk konsulenthus med speciale i miljo og

design.

2) Tage et jobkort med krav, der passer til den uddannelse du har spillet.
3) Spille jobkortet. Lceg det pa den stiplede linje pa uddannelseskortet.

4) Fyld kortrcekkerne op, og send turen videre
God spillelyst!
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Tip: Lres titlenh0jt, nar du spiller et kort.
Det er med til at fahistorien til at leve.
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Hvis I er i tvivl om, hvordan I spiller, kan I finde hjælp i tegneserien
på side 3 og 4.

Tip: Se pa spillebrrettet, hvad de
forskellige ikoner betyder.
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