
A Game of Tarms – allergispillet over dem alle 

Overordnede regler: 

4 spillere: Mælk, Gluten-brød, Skaldyr, og Peanut. 

Den der først kommer igennem tarmen og når endestationen (den brune pølle), vinder spillet, resten er 

tabere, og spillet er slut. 

Alle spillere er ligeledes udstyret med en makrofag der kan spise spilleren til højre for digs brik.  

Alle spillere starter med at have 0 på allergentælleren. 

Svarer man forkert på et spørgsmål rykker man 1 op på allergentælleren. Svarer man rigtigt på at spørgsmål 

rykker man 1 ned på allergentælleren, med mindre man står på 0, så bliver man stående på 0. 

Spørgsmålene er inddelt i artikler, så du kan vælge at spille med at måtte få alle spørgsmål til hele projektet, 

eller kun spørgsmål til udvalgte artikler. Når du får et spørgsmål er det en anden der skal læse det op for dig. 

Denne person skal vurdere om du svarer korrekt eller ej. For at svare rigtigt behøver man IKKE svare præcist 

hvad der står ordret på kortet, så længe man kan forklare idéen bag det overordnede koncept. De andre 

spillere er med til at vurdere om de synes du har svaret rigtigt eller ej.   

Sådan spiller I: 

Der slås med terning om hvem der starter.  

Spiller nummer 1 slår med terningen og rykker det antal felter frem som terningen viser. Hvis feltet er rødt 

betyder det at du har landet et sted hvor immunsystemet har fået øje på dig. Du har nu chancen for at 

undslippe et immunangreb ved at svare rigtigt på et spørgsmål. Hvis du svarer rigtigt bliver der dannet T-

regulator celler imod dig hvilket betyder at immunsystemet tolererer dig. Du går derfor ikke op i trin på 

allergentælleren.  

Hvis du derimod svarer FORKERT på spørgsmålet bliver der dannet cytotoksiske T-celler imod dig, fordi 

immunsystemet nu anser dig for at være farlig. Du går derfor et skridt OP på allergentælleren.  

Samtidigt frigives en makrofag som styres af spilleren til venstre for spiller nummer 1. Næste gang det bliver 

spiller nummer 1’s tur, skal spilleren til venstre for spiller nummer 1 slå med en terning efter spiller nummer 

1’s tur. Det antal øjne som terningen viser skal makrofagen rykkes + det antal som spiller nummer 1’s 

allergentæller står på. Så hvis der med terningen slås 5, og spiller nummer 1’s allergentæller står på 1, skal 

makrofagen rykke 1+5=6 felter frem startende fra mavesækken.  

Hvis makrofagen når at indhente spiller nummer 1’s brik, bliver denne brik spist af makrofagen, og spiller 1 slås 

hjem til mavesækken. Nu får han lov at starte forfra, men allergentælleren ændrer sig IKKE. Så hvis han blev 

spist af en makrofag mens allergentælleren stod på 1, så står den også på en når han starter igen efter at være 

blevet slået hjem. Makrofagen spiser alt på sin vej så selvom den overhaler dig bliver du også spist. 

Hvis en spillers allergentæller står på 1,2,3,4,5, eller 6 skal han, udover at svare på spørgsmål når han lander på 

et rødt felt, OGSÅ svare på et spørgsmål når han lander på et af de felter med tal på. Hvis hans allergentæller 

står på 1, skal han altså stilles et spørgsmål når han lander på et rødt felt ELLER et 1-tal. Står hans 

allergentæller på 2, skal han svare på et spørgsmål når han lander på et rødt felt ELLER et 1-tal ELLER et 2-tal. 

Osv... 


