
Mål. Hver spiller får utdelt ni likefargede brikker, 
åtte blinde ( ) og én seende ( ). Ved hjelp av disse 
er målet å være den første til å bygge ferdig sin makt-
pyramide. Se illustrasjon over.

Utplassering av brikker. Etter at første brikke er 
satt i spill, må alle brikker som settes i spill, posisjo-
neres side mot side med en brikke som allerede er i 
spill. Illustrasjonen under viser et avsluttet spill der 
gul har vunnet. NB! Alle bygger på samme byggverk.

Definisjoner. De blinde brikkene er i utgangs-
punktet svake, men oppnår status som sterke idet 
de inngår i en liten pyramide av egne brikker. De 
blinde og svake brikkenes farge er tonet ned både i 
illustrasjonene over og under:

Spillets gang. Den mektigste har æren av å beg-
ynne spillet. Hans høyre hånd trekker ett spørsmåls-
kort og opplyser om kortets tema. Før spørsmålene 
blir stilt, må den mektigste velge mellom å gå for 
enten innsikt, blindsikt eller duell.

Blindsikt. Dette er standardvalget. Uansett 
om det svares riktig eller galt underveis, blir de tre 
spørsmålene stilt én og samme spiller i kronologisk 
rekkefølge. For hvert riktige svar kan han enten:

- Sette en ny blind brikke i spill
- Flytte en av sine egne brikker som er i spill
- Sette en av motspillernes blinde og svake brikker ut 

av spill

Spillet fortsetter med klokka etter tur.

Blant de blinde er brunøyet konge. (Valgfri regel)
Brunøyet har makt til å stjele posisjonen til blinde 
brikker, uten å svare for seg. Idet det spilles ut og 
åpenbarer sitt vesen, mister det sin makt og oppnår 
status som de blinde brikkene. Man kan derfor ty til 
det kun en gang i løpet av spillet (i tur). Øyeeplet rett–
vendes ved å vise innsikt. 

Den første som lykkes med å bygge ferdig sin makt-
pyramide er den mektigste og har derved æren av å 
begynne neste spill.

Innsikt. Velges for å sette den seende brikken i 
spill. For å få satt den i spill må man (1) melde at man 
går for innsikt før første spørsmål leses, og (2) svare 
riktig på to av tre spørsmål.

Dersom man har vist innsikt etter to spørsmål (2/2), 
har man valget mellom å gi seg og å forsøke seg også 
på det tredje. I fall man lykkes med å vise full innsikt 
(3/3), beholdes turen. Mislykkes man, tapes retten til 
å sette den seende brikken i spill. 

Duell. Velges for å sette en motspillers seende 
brikke ut av spill. Dersom man allerede har sin egen 
seende brikke i spill, kan man velge å duellere om en 
annen seende brikkes posisjon på spillbordet. 

Duellantene blir stilt like mange spørsmål fra hvert 
sitt kort, inntil en har flere riktige svar enn den andre. 
Taperens seende brikke settes ut av spill, mens vin-
nerens tar/beholder posisjonen det ble duellert om. 
Dersom utfordreren vinner, beholder han turen.
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