
Frågekort

   1,  Vad är ditt drömyrke just nu?

   2,  Vad är din favoritfärg på
        en tjejs hår?

   3,  Har du någon gång parkerat
        på en handikappplats?

   4,  Tycker du om blodpudding?

   5,  Vad ville du när du var liten 
        jobba med när du blev stor?

   1,  Om du skaffade en katt, vad
        skulle den då få för namn?

   2,  Om du köpte ett zoo, vilket
        skulle vara det första djur du
        då köpte?

   3,  Vad är det bästa med att äga
        mycket pengar?

   4,   Vad är det bästa med
         Sverige?

   5,   Vad är roligast att se på
          cirkus?

   1,  Om du var en tiggare på
        gatan i Eskilstuna, var skulle
        du då ställa dig?

   2,  En favoritsak på din pizza?

   3,  Vad är det sämsta med
        Sverige?

   4,  Vad är det sämsta med att äga
        mycket pengar?

   5,  Om du får olika storlekar på
        2 glassar, vilket skulle du ge
        din kompis och skulle du tala
        om det?

   1,  Din favoritbadplats ute i
        Eskilstuna?

   2,  Favoritfärg på enfärgad katt?

   3,  När du dör vill du begravas i
        kista eller brännas?

   4,  Tycker du om pannkaka, och i
        så fall, hur många tror du att
        du orkat äta under samma
        måltid som mest?

   5,  Din favoritost?

   1,  Om du hade barn, vad skulle
        du helst önska dom;
        kärlek, pengar eller
        stort självförtroende?

   2,  Ni är en för många i en hiss.
        Hur bestämma vem som får
        gå ur?

   3,  Skulle du bli ihop med en
        person som redan har 10
        barn hemmaboendes?

   4,  Samlade du på något när du
        var liten, och i så fall vad?

   5,  Ditt favoritdjur på zoo?

   1,  Din favoritfrukt?

   2,  Din Favoritdryck?

   3,  När kommer du tycka att du
        är gammal?

   4,  Är favoritsoffan av skinn
        eller tyg?

   5,  Vilken skola gick du i
        lågstadiet?

   1,  Din favoritsås?

   2,  Favoritfärg på enfärgad
        soffa?

   3,  Har du någon gång sagt till
        någon att du är rökare, fast
        du inte var det?

   4,  Har du någon gång sprungit
        5 km i ett sträck?

   5,  Vad är din favoritfärg på
        en killes hår?

   1,  Har du någon gång velat
        jobba med samma sak som
        din mamma eller pappa, och
        i så fall vad var det för jobb?

   2,  Din favoritfärg på en bil?

   3,  Vilket gillar du mest;
        bio, teater, tv eller DVD-film?

   4,  Favorithund?

   5,  Vad var det första du skulle
        göra om du vann en miljon?

   1,  Din favoritbadplats ute i
        Eskilstuna?

   2,  Favoritfärg på enfärgad katt?

   3,  När du dör vill du begravas i
        kista eller brännas?

   4,  Tycker du om pannkaka, och i
        så fall, hur många tror du att
        du orkat äta under samma
        måltid som mest?

   5,  Din favoritost?
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Frågekort

   1,  Du vaknar en timme innan
        du ska på en fest och märker
        att du har en jättestor finne
        mitt på näsan, vad gör du?

   2,  Vad tycker du är det finaste
        namn på en hund?

   3,  Har du någon gång busringt
        till någon i telefon?

   4,  Det bästa med kanothajk?

   5,  Din favorit på enfärgade
        strumpor som du sätter på
        dig?
        

   1,  Känner du någon som blivit
        ormbiten?

   2,  Favoritfärg på enfärgad
        blomma?

   3,  Finaste pojknamnet?

   4,  Namnet på en känd
        tavelmålare?

   5,  Du ska till skolans prov som
        du struntat att plugga till,
        vad gör du?

   1,  Du är på fest hos din nya
        tjej/kille och behöver bajsa,
        vad gör du?

   2,  Det roligaste med att ha
        hund?

   3,  Din favorittårta ska absolut
        innehålla;  grädde, gele eller
        glass (välj högst en av dom).

   4,  Flicknamn som du tycker är
        fult?

   5,  Du blir vansinnigt fisnödig
        på bion, vad gör du?

   1,  Du får ”röd gubbe” när du
        är ute och har bråttom, vad
        gör du?

   2,  Finaste namnet på en katt?

   3,  Favoritost?

   4,  Favoritfärg på dina egna
        skor?

   5,  Hur gammal vill du bli?
        (ålder)

   1,  Vet du hur mycket du vägde
        när du föddes?

   2,  Vill du bli vithårig när du är
         gammal?

   3,  Om du måste välja att bli av
        med en arm, vilken skulle du
        då välja?

   4,  Om du blir flintskallig och
        bestämmer dig för att skaffa
        peruk, vilken färg skulle den
        ha då?

   5,  Favoritmjölk?

   1,  När du lärde dig cykla, hade
        du stödhjul på då?

   2,  Vet du vilket klockslag du
        föddes på?

   3,  Om du måste välja att bli av
        med ett ben, vilket skulle du
        då välja?

   4,  Vilket land skulle du vilja
        besöka?

   5,  Vad är det bästa med julen?

   1,  Vad är det bästa med
        påsken?

   2,  Bästa tecknade film?

   3,  Är du en katt- eller
        hundmänniska?

   4,  Har du någon gång sytt fast
        en knapp?

   5,  Har du någon gång byggt en
        trädkoja?

   1,  Har du någon gång hittat
        pengar?

   2,  En favoritfärg på dina
        kläder?

   3,  Har du någon gång råkat få
        någon annans post?

   4,  Favoritsport att se på?

   5,  1 favoritfärg på en tjejs
        kläder?

   1,  1 favoritfärg på en killes
        kläder?

   2,  Tycker du om grön eller röd
        färg mest?

   3,  Vad heter din mamma i
        förnamn?

   4,  Har du någon jul blivit
        besviken på ALLA
        julklappar du fått?

   5,  Har du någon gång ramlat när
        du skulle kasta ett
        bowlingklot?



Frågekort

   1,  Har du någon gång spelat
        bowling och inte fått någon
        strike på hela dagen?

   2,  Har du någon gång varit
        ihop med någon som du sen,
        på något sätt, tyckt var
        snuskig?

   3,  Har du någon kört en båt,
        och i så fall, har du någon
        gång kört på grund?

   4,  Har du någon gång mjölkat
        en ko för hand?

   5,  Har du någon gång spytt av 
        någons mat? 

   1,  Har du någon gång sagt att
        du är full fast du inte var det?

   2,  Har du någon gång sagt att
        det var ditt fel fast det inte
        var det?

   3,  Har du någon gång kört bil
        olagligt?

   4,  Har du någon gång
        ”stått på ditt huvet” ?

   5, Har du någon gång ridit en
       häst? 

   1,  Om du var på krogen, vilken
        av nedan raggningsknep
        skulle du helst använda:
        - ska du med hem till mig
        och titta på en snygg tavla?
        - Kan du inte följa med mig
        hem för jag är så mörkrädd?

   2,  Brukar du tvätta håret varje
        gång du duschar?

   3,  Vilket är bäst;
        tv, bio eller teater?

   4,  Vilket gör du helst;
        går, cyklar, åker buss?

   5,  Tänk en siffra mellan 1-10 

   1,  Har du någon gång stekt en
        pannkaka?

   2,  brukar du använda tandtråd?

   3,  Har du någon gång
        ”stått på händer”?

   4,  Vilken vokal gillar du mest?

   5,  Har du någon när du gått ut
        från en affär och märkt att
       du glömt att betala för en sak?

   1,  Har du någon gång ropat på
        en människa och sen när du
        kommit närmare märkt att
        det inte var hon/han?

   2,  Har du någon gång ägt en
        hund?

   3,  Vad gillar du mest på
        dety svenska julbordet?

   4,  Vad gillar du minst på den
        svenska julbordet?

   5, Har du någon gång ryckt
       skägget av tomten?

   1,  Har du någon gång suttit i en
        bil som åkt mot ”rött ljus”?

   2,  Har du någon gång dansat
        runt en midsommarstång?

   3,  Har du någon gång ätit
        samma mat minst 3 gånger
        samma vecka?

   4,  Tror du att du skulle vara
        lyckligare om du hade
        mycket pengar?

   5,  Har du någon gång gett din
        plats till någon på en buss?

   1,  Har du någon gång blivit
        räddad från att drunkna?

   2,  Är ditt favoritbröd vitt eller
        mörkt?

   3,  Har du någonsin varit ihop
        med någon som var skelögd?

   4,  Har du någonsin spelat bingo
        i en bingohall?

   5,  Har du någon favoritfärg på
        ögonen på din kommande
        kille/tjej?

   1,  Har du någonsin på stranden
        sagt;
        - Den snyggingen får gärna
        rädda mig om jag håller på att
        drunkna?

   2,  Har du någon gång sytt iu en
        knapp?

   3,  Vad skulle du helst få
        chansen att kunna klappa;
        gorilla, tiger eller lejon?

   4,  Har du något emot att bli
        fotograferad precis när du
        vaknat?

   5,  Favoritfärg på enfärgad tröja?

   1,  Har du varit ihop med någon
        som redan hade barn?

   2,  Din favorit GB-glass?

   3,  Har du någonsin försökt laga
        en strumpa?

   4,  Har du någonsin försökt
        imponera på en tjej/kille
        genom att hoppa i vatten
        från ett hopptorn?

   5,  Har du någonsin gått på
        barnförbjuden film utan
        vuxen innan du blev 15 år? 



Frågekort

   1,  Har du någonsin gått utklädd
        till en fest, sedan
        upptäckt att det inte var en
        maskerad?

   2,  Har du någon gång varit med
        i ett luciatåg?

   3,  Har du någon gång fiskat upp
        en fisk?

   4,  Har du någon gång glömt din
        egen födelsedag?

   5,  Tycker du om ”bruna bönor”?

   1,  Har du någonsin varit
        utklädd till det andra könet
        på en fest?

   2,  Har du någon gång bestämt
        dig för att ha en ”vit vecka”?

   3,  Har du någon gång färgat
        eller funderat på att färga
        håret?

   4,  Har du någon gång slängt
        något av misstag i ett
        sopnedkast?

   5,  Har du någon gång glömt att
        lämna tillbaka en hyrfilm i
        tid?

   1,  Har du någon gång glömt att
        lämna tillbaka en
        biblioteksbok i tid?

   2,  Har du klottrat på din skolas
        toalett?

   3,  Tycker du om fiskpinnar?

   4,  Har du någon gång varit med
        i ett demostrationståg?

   5,  Blivit ertappad med en vit
        lögn så att det slutade med
        att du sprang från platsen?

   1,  Har du någon gång försökt
        att likna din idol?

   2,  Har du någon gång velat
        bli en rallyförare?

   3,  Har du någon gång fått alla
        fel på ett prov?

   4,  Favoritsport att utöva?

   5,  Vad ville du jobba med när
        du var liten?

   1,  Har du någon gång haft alla
        rätt på ett prov?

   2,  Har du någon gång tjafsat
        med en polis så att du fått
        större straff än du innan
        tjafset skulle ha fått?

   3,  Har du någon försökt laga
        en strumpa?

   4,  Favoritsport att titta på?

   5,  Har du någon gång kört
        omkull på cykel?

   1,  Har du någon gång glömt
        att posta ett julkort i tid?

   2,  Använde du cykellyse sist
       du cyklade i mörker?

   3,  Vilken årstid tycker du
        bäst om?

   4,  Har du någon gång tänt på
        en raket som sedan flygit åt
        fel håll?

   5,  Vad tycker du Eskilstuna är
        mest känd som?

   1,  Har du någon gång fått
        parkeringsböter?

   2,  Om du fick välja färg på din
        enfärgade häst, vilken färg
        skulle det vara?

   3,  Favoritfärg på enfärgat hus
        som du äger?

   4,  Har du någon gång klätt ut
        dig till tomte?

   5,  Favoritgrönsak?

   1,  På en skala mellan 1-10
        (10= bäst). Hur mycket
        tycker du om blodpudding?

   2,  Favoritfärg på din
        enfärgade bil?

   3,  Om du fick välja skulle din
        nästa tjej/kille ha lång eller
        kort hår?

   4,  Favoritmärke på tandkräm?

   5,  Din drömbil?

   1,  Tror du att du någon gång
        kommer skaffa dubbdäck
        till din cykel?

   2,  Om du fick välja en katt.
        Skulle du välja en
        bondkatt eller en raskatt?

   3,  Tycker du att mest hund-
        eller kattmänniska?

   4,  Hur många hela timmar
        behöver DU sova/dygn för
        att vara helt utvilad?

   5, Om du sover i samma säng
       som din käraste, vilken sida
       föredrar du då att ligga på?



Frågekort

   1,  På en skala mellan 1-10
        (10= bäst).
        Hur mycket tycker du om
        att spela luffarschack?

   2,  Har du någon gång ägt en
        symaskin?

   3,  Vilket mobilmärke har du?

   4,  Ramlat någonstans inom
        1 år?

   5,  Har du någon gång betalat
        för massage? 

   1,  Har du någon gång inte
        betalat TV-avgift, fast du då
        ägde en TV?

   2,  Har du någon gång fått
        kvarskatt fast du trott att du
        skulle få tillbaka?

   3,  Har du någon gång åkt fast
        för fortkörning?

   4,  Vilken mobiloperatör
        har du?

   5,  Vad henne den första
        tjejen/killen som du kysste?

   1, På en skala mellan 1-10
        (10= bäst).
        Hur mycket tycker du om
        svärföräldrar?

   2,  Hur gammal var du när du
        fick ditt körkort?

   3,  Har du någon gång bakat
        en smörgåstårta?

   4,  Har du någon gång provat
        vattenskidor?

   5,   Har du någon gång varit
         du ordningsman i skolan? 

   1,  Har du någon gång betalat
        för virusskydd i en dator?

   2,  Vilken bredbandsoperatör
        hade du sist?

   3, Har du någon gång strykt
       strumpor?

   4,  Har du någon gång lämnat in
        en bil som du ägde för
        skrotning?

   5,  Vilken ölsort gillar du mest?

   1,  Har du någon gång manglat?

   2,  Har du någon gång struntat
        i skolmaten och gått och
        handlat något onyttigt?

   3, Vilken stad är du född i?

   4,  Har du någon gång vunnit en
       darttävling?

   5, Vilket bilmärke hade den sista
       bilen du ägde?

   1,  Har du någon gång strykt
        kalsonger?

   2,  Har du någon gång varit
        klädd i frack eller i
        klänning?

   3,  Vilken månad fyller du?

   4,  Har du några andra förnamn
        än det du kallas för?

   5,  Vilken telefonoperatör har du
        på fast telefoni?

   1,  Vad heter fastighetsbolaget
        du just nu använder?

   2,  Har du någon gång tagit
        något simborgarmärke?

   3,  Fick du vecko- eller
        månadspeng när du var liten?

   4,  Har du någon gång suttit en
        timme i sträck i en bastu?

   5,  Märket på den första bilen du
        ägde?

   1,  Vilket märke på cykeln du
        ägde sist?

   2,  Har du någon gång provat
        en enhjuling?

   3,  Hur många bilar har du ägt?

   4,  Vad heter gatan du bor på?

   5,  Hur många syskon har du?

   1,  Har du någon gång lämnat
        in en cykel för lagning av
        punktering?

   2,  Vad var det första jobbet du
        hade som du fick betalt för?

   3,  Hur många bröllop har du
        varit på som besökare?

   4,  Har du någon gång fått
        punktering på en bil?

   5,  Vilken skostorlek har du på
        dom flesta skor?



Frågekort

   1,  Skulle du ha något emot att
        gå klädd i gummistövlar när
        du besöker systembolaget?

   2,  Har du någon gång ägt en bil
        som du aldrig körde?

   3.  Om du kommer till
        fruktdisken i en affär och
        märker att 3 bananer ligger
        på golvet. Gör du något åt
        det?

   4,  Har du någon gång sovit i en
        husbil?

   5, Har du någon gång åkt med i
       en MC med sidovagn?

   1,  Har du någon gång haft
        solglasögon på dig fast det
        inte var sol för att verka
        cool?

   2,  Har du någon gång bakat
        matbröd?

   3,  Skulle du kunna bli ihop
        med en tjej/kille som har
        en väl synlig mustach och
        som vägrar ta bort den?

   4,  Har du någon gång fiskat
        och tappat en fisk innan du
        fick upp den?

   5,  Vad är det bästa med katt?

   1,  Har du någon gång ägt en bil
        som frusit för att du glömt
        hälla i glykol?

   2,  Ditt favoritdjur på zoo?

   3,  Din nya chef av det andra
        könet som du har din
        provanställning på tycker om
        dig. Personen frågar om du
        vill gå ut med henne/honom.
        Tackar du ja?

   4,  Har du någon gång sovit i en
        husvagn?

   5,  Grönsak som du inte gillar?

   1,  Om du uppfann ett piller,
        vilken åkomma skulle den
        hjälpa mot?

   2,  Favoritfärg på dina enfärgade
        badkläder?

   3,  Brukar du sova naken?

   4,  Vad heter/hette din mamma i
        förnamn?

   5,  Har du någon gång velat bli
        cirkusartist?

   1,  Har du någon gång busringt
        på en och sprungit därifrån?

   2,  Har du någon gång blivit
        bjuden på mat och sagt att
        den var god fast den inte var
        det?

   3,  Om det visar sig vara sant att
        man återföds efter detta liv,
        och att man återföds till ett
        djur. Vilket djur skulle du
        vilja vara då?

   4,  Skulle du vilja kunna prata
        med djur?

   5,  Om du var gud, vad ångra?

   1,  Det bästa med kanothajk?

   2,  Pojknamn som börjar på
        bokstaven B som du tycker
        är fult?

   3,  Har du någon gång planterat
        en blomma?

   4,  Om din bästa kompis av
        samma kön säger att han/hon
        är intresserad av dig sexuellt.
        Skulle du försöka fortsätta
        vara kompis med
        honom/henne då?

   5,  Hur många begravningar har
        du varit på?

   1,  Om det fanns ett piller mot
        att hår växer på kroppen.
        Skulle du nång gång ta det
        då?

   2,  Om du fick välja vilket jobb
        som helst. Vilket skulle du
        då välja?

   3,  Om du fick bestämma. Vilket
        av nedan skulle du först vilja
        att det försvann? ”krig”,
        ”svält” eller ”arbetslöshet”?

   4,  Har du någon gång tappat ditt
        spö när du fiskat?

   5,  Favoritdjur att se på cirkus?

   1,  Du fick jobb som polis.
        Skulle du då direkt avslöja
        att du inte hade körkort, fast
        det var ett krav?

   2,  När du var liten, hade du en
        napp eller snuttefilt då?

   3,  Vad heter/hette din pappa i
        förnamn?

   4,  Har du någonsin sovit i en
        pyjamas/nattlinne?

   5,  Favoritsylt på pannkaka?

   1,  Om du var trafikpolis och
        stoppade din
        drömtjej/drömkille som du
        i helgen skulle på en första
        dejt med. Du stoppade henne
        för fortkörning. Skulle du ge
        henne böter då?

   2,  Om du var tomten, vem i
        sällskapet skulle då få den
        första julklappen?

   3,  Vad hette din första tjej/kille
         som du var ihop med?

    4,  Tycker om cirkus?

   5,   Tycker om räddisor?



Frågekort

   1,  Om du uppfann ett
        mirakelmedel, vilket av
        nedan skulle det vara mot;
        Aids, cancer eller svält?

   2,  Favoritmjölk;
        lätt, mellan eller normal?

   3,  Brukar du köpa storpack av
        någon mat som du sedan
        delar upp?

   4,  Det bästa med Eskilstuna?

   5,  Tycker du om att åka
        berg- och dalbana?

   1,  Om du jobbade på en
        begravningsbyrå och fått
        uppgift och ringa och
        meddela den glädjande
        nyheten om att
        begravningskostnaden sjunkit
        till hälften. Skulle du låta
        glad i telefon då?

   2,  Har du någon gång skolkat
        från skolan?

   3,  Favoritchanger på bok?

   4,  Det bästa på Gröna Lund?

   5,  Det bästa med julen?

   1,  Maffian säger att du måste
        bestämma en synlig
        kroppsdel måste bort från dig
        som straff. Vilken skulle du
        då välja?

   2,  Är din favorit-MC en
        sporthoj, glidare eller cross?

   3,  Bästa årstid?

   4,  Land som du skulle vilja
        besöka?

  5,  Land som du skulle vilja
       bo i?

   1,  Om du var blind, skulle du
        då prenumerera på en tidning
        med blindskrift?

   2,  Du leder ett cykellopp genom
        att köra om din bästa kompis,
        eftersom han fått punktering,
        och inte har lagningsgrejor
        med sig som du har. Vad gör
        du?

   3,  Skulle du svara JA om du
        fick erbjudande om att delta i
        TV-programmet Robinson?

   4,  Tycker om isglass?

   5,  Tycker om kåldolmar?

   1,  Om du fick erbjudande om
        ett heltidsjobb som städare.
        Skulle du ta det idag om
        lönen var dubbelt så
        mycket/månad?

   2,  Har du nångång bjudit en
        kompis på bio?

   3,  Favoritsiffra mellan 1-10?

   4,  Om du skulle satsa pengar på
        färg på roulettbordet. Vilken
        färg skulle det vara?

   5,  Brukar du äta fisk varje
        vecka?

   1,  Hur många hela år var det
        sedan du besökte
        parken Zoo?

   2,  Det bästa med att åka
        utomlands?

   3,  Brukar du varje vecka äta
        något kosttillskott?

   4,  Om du gick från en fest i
         som var i ett ödsligt hus på
         landet. Du har en mil att gå,
         ingen telefon och hittar en
         olåst cykel. Vad gör du då?

   5,  Hur stor vecko/måndaspeng
        fick du när du var liten?

   1,  Äter du grönsaker varje
        vecka?

   2,  Har du nångång försökt lura
        kläderna av en kille/tjej
        genom klädpoker, men
        istället har du åkt dit själv?

   3,  På en skala mellan 1-10
        (10= bäst). Vad tycker du om
        peapparrotssås?

   4,  Kommer du bli medlem i
        PRO någon gång?

   5,  På en skala mellan 1-10
        (10= bäst). Vad tycker du om
        politik?

   1,  Om du är bjuden till din nya
        tjej/killes föräldrar på
        hemlagad mat som du inte
        gillar. Säger du att maten var
        god när du får frågan?

   2,  Äter fisk varje vecka?

   3,  Skulle du svar JA om du
        skulle få frågan om du för
        3x din vanliga månadslön
        skulle raka av dig allt hår på
        din kropp?

   4,  Hur är din favorit-potatis
        lagad?

   5,  Favoritfärg på ko?

   1,  Om du var en borgmästare i
        Eskilstuna och bestämde
        själv. Var var det första du
        skulle bestämma?

   2,  Om du springer på den sista
        kilometern i ett maratonlopp
        och känner att du när som
        helst ska få diareé. Avbryter
        du loppet då?

   3,  Har ett glas gått sönder när
        du diskat det?

   4,   Har du någon gång snytit dig
         i din ärm?

   5,  Tycker du någon gröt?



Frågekort

   1,  Äter du potatis varje vecka?

   2,  Om du hade förmågan att
        vrida ditt huvud 360 grader
        runt, skulle du då göra det på
        en plats du flyttat till, full
        med främlingar?

   3,  Har du nångång inte vetat var
        du skulle göra med en
        snorkråka?

   4,  Av alla ord du kan, vilket ord
        tror du att du använder mest?

   5,  Om du fick välja en färg som
        alla taxibilar. Vilken färg
        skulle du välja då?

   1,  Skulle du svar JA om du
        skulle få frågan om du för
        2x din vanliga månadslön
        skulle delta i ett TV-program
        som hette ”vem blir mest
        skitig”?

   2,  Tror du att det finns liv på
        andra planeter?

   3,  Tror du att bibeln är påhittad?

   4,  Om du fick 10 miljoner,
        skulle du då kunna tänka dig
        att ge bort 10 % av dem?

   5,  Har du nångång velat jobba
        med djur?

   1,  Du har äntligen fått en taxi
        till anställningsintervju för
        jobbet
        ”Sveriges stadsminister”.
        Samtidigt till platsen
        kommer en höggravid kvinna
        med värkar. Vad gör du?

   2,  Tycker du att polisen ska
        kunna få beslagta fordonet
        som den rattonyktre kört?

   3,  Har du åkt snöskoter?

   4,  Har skjutit båge nån gång?

   5,  Hur många syskon har du?

   1,  Har du nån gång undvikit
        någon på stan som du känner,
        för att slippa höra
        honom/henne gnälla på allt i
        livet igen? 

   2,  Har du nån gång blivit
        ertappad på systembolaget
        samma vecka som du sagt
        att du skulle ha en vit vecka?

   3,  Om du hade en giftorm,
        skulle du träna för att bli
        ormtjusare då?

   4,  Ditt favoritmärke på dator?

   5,  Har du ridit på en kamel? 

   1,  Om du fick välja en färg som
        alla människor på jorden
        hade. Vilken färg skulle du
        välja då?

   2,  Tycker du att dödsstraff ska
        vara tillåtet i Sverige?

   3,  Om det inte kostade något,
        skulle du vilja hoppa
        fallskärm då?

   4,  Vet du vilken månad alla i
        sällskapet fyller?

   5,  Din favoritsoffa är gjord av;
        skinn eller tyg?

   1,  Skulle du svar JA om du
        skulle få frågan om du för
        4x din vanliga månadslön
        skulle delta i ett TV-program
        som hette ”Vem törs bada i
        vad som helst”?

   2,  Vilket stämmer bäst in på dig;
        ”Jag är en planerare” eller
        ”jag tar dagen som den
        kommer”?

   3,  Tycker du att du brukar vara
        en dålig förlorare?

   4,  Märke på din första mobil? 

   5,  Favoritgröt?

   1,  Det är känt att många
        människor som är med om
        ett bankrån reagerar på 1 av 3
        olika sätt; ”gör inget”,
       ”gör motstånd” eller flyr.
        Hur tror du att du skulle
        reagera?

   2,  Har du nån gång velat bli
        politiker?

   3,  Har du nån gång ägt en TV
        som inte var en färg-TV?

   4,  Har du varit medlem i en
        förening?

   5,  Brukar du bädda sängen?

   1,  Är man alltid gammal när
        man blir 65?

   2,  Skulle du betala för att se
        gyttjebrottning?

   3,  Brukar du sitta på samma
        plats hemma dom flesta
        gånger du äter middag?

   4,  Vilken sorts film gillar du
        minst; action, drama, komik,
        western eller musikal?

   5,  Vilken sorts film gillar du
        mest; action, drama, komik,
        western eller musikal?

   1,  Om Sverige skulle införa
        dödsstraff. På vilket sätt
        skulle man då avrätta folk?

   2,  Om det inte kostade något,
        Skulle du då vilja prova
        ”bungy jumping”?

   3,  Har du nångång fått ett
        pinsamt SMS som någon av
        misstag fått se?

   4,  Snyggt flicknamn på S?

   5,  Snyggt killnamn på R?



Frågekort

   1,  Om du uppfann en robot,
        Den viktigaste saken den
        skulle hjälpa dig med?

   2,  Tycker du att Sverige skulle
        införa dödsstraff?

   3,  Om du skulle önska din sista
        måltid, vad skulle det då
        vara?

   4,  Vilken stad är du född i?

   5,  Är du döpt?

   1,  Om du var ett djur, vilket djur
        skulle du då vilja vara?

   2,  Har du någon gång hånkat
        med någon när du cyklat?

   3,  Ska vi legalisera droger?

   4, Vilket märke har din mobil?

   5,  Vad heter din hyresvärd?

   1,  Tycker du att narkomaner ska
         erbjudas gratis sprutor?

  2,  Om Sverige införde
       dödsstraff. Vilket brott tycker
       du då automatiskt skulle ge
       dömd dödsstraff?

   3,  Vilken stadsdel bodde du i
        när du föddes?

   4,  Tycker du att kända
        kriminella gäng ska förbjudas
        i din stad (kläder som visar
        gängnamn och egen lokal)?

   5,  

   1,  Om Sverige införde
        dödsstraff. På vilket sätt
        tycker du då dödsstraffet
        skulle utföras?

   2,  Om du skrev en egen bok,
        vilken sorts changer på bok
        skulle du då skriva?

   3,  Har du någon gång bytt däck
        på en bil?

   4,  Har du någon gång provat det
        som de flesta kalla droger?

   5,  Har du någon gång ridit på
        en elefant?

   1,  Tycker du att Sverige ska
        införa ett DNA-register där
        alla Sveries invånare ska
        registreras i?

   2,  Om du sjöng in en skiva,
        vilken changer av musik
        skulle det då vara?

   3,  Om du gratis ta ett körkort,
        för vilket fordon skulle det
        då vara?

   4,  Har du någon gång bakat en
        sockerkaka?

   5,  Om du fick välja en färg på
        polisbilar, vilket färg?

   1,  Tycker du att vi ska införa
        ”medborgarlön”
        (pengar utan motkrav) ?

   2,  Har du någon gång dansat
        vals?

   3,  Om du var en orm, vilken
        orm skulle du då vilja vara?

   4,  Tycker du att ditt land ska en
        åldersgräns på att köpa
        alkohol på systembolaget,
        vilken ålder i så fall?

   5,  Har du någon gång spelat
        bingo i en bingohall?

   1,  Hur många år tycker du att
        alla i ditt land obligatoriskt
        ska gå i grundskolan?

   2,  Tycker du att ditt land ska en
        åldersgräns på att ta körkort
        för bil, vilken ålder i så fall?

   1,  Tycker du att ditt land ska en
         åldersgräns på att köpa
         cigaretter, vilken ålder i så
         fall?

   2,  Har du någon gång varit så
        full av alkohol att du fått en
        Minneslucka?

   3,  Tror du det någon gång
        utvecklas teknik för trålös el?

   4,  

    1,   Tycker du att ditt land ska
          en åldersgräns på att köpa
          alkohol krogen/restaurang,
          vilken ålder i så fall? 

    2,  Har du någon gång blivit
         hundbiten?

   3,  



Frågekort

   1,  Tycker du att ditt land ska en
        åldersgräns på att rösta i val
        för riksdag, landsting och
        kommun, vilken ålder i så
        fall?

   2,  Tycker du att ditt land ska
        införa en licens för att få äga
        en orm?

   3,  Kommer du ihåg vad din
        första lärare hette?

   4,  Har du någon gång svalt en
        peng?

   5,  Har du någon gång velat
        jobba på cirkus?

   1,  Tycker du att ditt land ska en
        åldersgräns på att köpa lotter,
        vilken ålder i så fall? 

   2,  Hur många hela timmar/dag
        tycker du ska räknas som
        heltidsarbete?

   3,  Tycker du att ditt land ska
        införa en licens för att få äga
        en hund?

   4,  Har du någon gång velat
        jobba med djur?

   5,  Har du någon gång velat bli
        lärare som jobbar i
        grundskolan?

   1,  Tycker du att ditt land ska
        införa en licens för att få äga
        en katt?

   2,  Har du någon gång blivit
        skjutsad på en motorcykel?

   3,  Om du var en domare i en
        domstol, vilket  sorts brott
        skulle du först vilja dömma
        i?

   4,  Brukar du titta på sport på
        TV:n?

   5,  Skulle du vilja vara med i ett
        TV-program?

   1,  Har du någon gång ätit
        något ovanligt som någon
        annan tyckt verka vara
        äckligt?

   2,  Skulle du vilja åka till en
        annan planet, om du visste att
        resan tog 6 år ToR?

   3,  Tycker du vi ska legalisera
        droger?

   4,  Tycker du om fiskbullar?

   5,  Tycker du Sverige ska införa
        förbud mot alla vapen i
        Sverige?

   1,  Tycker du att ditt land ska en
        åldersgräns på att inneha
        droger, vilken ålder i så fall?

   2,  Vilken ålder ska alla i ditt
        land kunna gå i pension?

   3,  Vilken årstid i Sverige tycker
        du om minst?

   4,  Tycker du att Sverige ska
        legalisera dödshjälp?

   5,  Om du fick bestämma hur
        du skulle dö, vilket sätt
        skulle du då välja?

   1,  Har du någon gång på stan
        klädd i gummistövlar?

   2,  Vilken årstid i Sverige tycker
        du om mest?

   3,  Tycker du om bruna bönor?

   4,  Skulle du för en miljon
        kronor stå naken på
        Fristadstorget 15 min?

   5,  Om du fick 10 miljoner
        kronor, vad är det första du
        skulle köpa?

   1,  Tycker du att Sverige borde
        sluta tillverka vapen?

   2,  

   1,  Tycker du Sverige ska ha en
        elitmilitär?

   2,  Tycker du att Sverige ska ha
        en kungafamilj att betala för?

   3,  Skulle du vilja prova
        gyttjebad?

   4,  Skulle du vilja provsmaka
        ormkött?

   5,  Om du var en fågel, vilken
        skulle du då vilja vara?

   1,  Om du kunde bestämma att
        Sverige skulle invadera ett
        grannland i Norden, vilket
        land skulle det då bli?

   2,  Tycker du att Sverige borde
        ha en ”fri sjukvård” för alla
        sina medborgare?

   3,  



 

(cirkulationskort 1)

JAG SKA LÄSA UPP 
FRÅGOR FÖRST

 

(cirkulationskort 2)

JAG SKA FLYTTA
MINA STEG FÖRST

(cirkulationskort 3)

RÖSTKORT
(UTSLAGSRÖST)

Ger ägaren av kortet rätt att rösta. Om 
röstningen ger lika många JA som NEJ 

har ägaren av detta kort utslagsröst.
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Någon ger dig en snäll kommentar
om ditt nyklippta hår som du kämpat
med att  få ordning på.

Du får ett SF-kort av hjärnan.

Spelaren till vänster om dig peppar dig inför 
ett viktigt möte. Du är så upptagen att du tar 
till dig av kommentaren men gav ingen 
trevlig kommentar tillbaka.

Du får ett SF-kort av din vänstra spelare. Har han 
inget får du inget.

Spelaren till höger om dig säger att du lagar 
god mat efter middagen.

Du får ett självförtroende-kort av hjärnan.

Du känner dig stolt över din snygga tavla 
som du målat, ända tills du möter din ärliga 
högra spelare som talar om sanningen.

Du mister ett SF-kort till hjärnan.

Du tycker någon i sällskapet är lite 
självupptagen.

Du får ett SF-kort av den spelaren.

Du tycker någon i sällskapet är lite 
självupptagen.

Du får ett SF-kort av den spelaren.Du tycker någon i sällskapet behöver lite 
mer självförtroende, så varför inte av dig...

Vem ska hjärnan ge ett SF-kort?

Du tycker någon i sällskapet behöver lite 
mer självförtroende.

Ge någon ett SF-kort från hjärnan.

Du tycker någon i sällskapet behöver lite 
mer självförtroende

Ge någon ett SF-kort från hjärnan.

Du tycker någon i sällskapet behöver lite 
mer självförtroende.

Ge någon ett av dina SF-kort.

- Nice spelat, uttrycker hjärnan

Ge dig själv ett SF-kort från hjärnan.

- Nice spelat, uttrycker hjärnan

Ge dig själv ett SF-kort från hjärnan.

- Nice spelat, uttrycker hjärnan

Ge dig själv ett SF-kort från hjärnan.

- Nice spelat, uttrycker hjärnan.
- Klart du ska ha en belöning för det.

Flytta 2 steg framåt.

- Nice spelat, uttrycker hjärnan
- Klart du ska ha en belöning för det.

Flytta 3 steg framåt.

- Nja, bättre spel har jag sett, säger hjärnan.

Flytta 2 steg bakåt.

- Nja, bättre spel har jag sett, säger hjärnan.

Flytta 3 steg bakåt.

- Nja, bättre spel har jag sett, säger hjärnan.

Flytta 4 steg framåt om du ligger sist.
Om du ligger först flyttar du 4 steg bakåt.

- Jaha, ska du vinna IGEN !, ropar hjärnan.

Om du ligger först flyttar du 4 steg bakåt.

Du tycker att din högra spelare verkar vara 
”född i farstun”. Men du tycker synd om 
personen
Din högra spelare får välja mellan att slå tärning 
och gå framåt eller få ett SF-kort från dig.

Spelare som ligger sist flyttar till samma ruta som 
den som ligger näst sist.

Spelare som ligger sist flyttar till samma ruta som 
den som ligger näst sist.

Ligger du näst sist så får du flytta fram 2 steg

- Nice spelat, uttrycker hjärnan.
- Klart du ska ha en belöning för det.

Flytta 4 steg framåt om du ligger sist

- Nice spelat, uttrycker hjärnan.
- Klart du ska ha en belöning för det.

Flytta 4 steg framåt om du ligger sist
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Spelaren till vänster om dig ger dig beröm.
Men du är så självupptagen, och säger bara
-Jag vet, lite spydigt.

Du behöver ”tas ner på jorden”, tycker hjärnan. 
Därför mister du ett förtroendekort till din västra 
spelare som smålér och tycker det är rätt åt dig.

Fråga om någon i sällskapet vill ha vatten.
Om någon tackar ja, så hämtar du det.
Sen kan du stoltsera med att du är 
omtänksam.
Du får ett SF-kort av hjärnan för frågan.

- Nja, bättre spel har jag sett, säger hjärnan.

Flytta 4 steg framåt om du ligger sist.
Om du ligger först flyttar du 4 steg bakåt.

- Nja, bättre spel har jag sett, säger hjärnan.

Flytta 4 steg framåt om du ligger sist.
Om du ligger först flyttar du 4 steg bakåt.
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