
Hur väl känner du din partner?

Steg 1. Båda tar papper och penna. Tillsammans väljer ni slumpmässigt ut tjugo siffror mellan 1 och 45. Skriv

ned siffrorna.

Steg 2. Här nedan följer ett antal numrerade frågor. Besvara de frågor ni valt i nummerordning. Ni ska båda

två besvara frågan. Om din partner ger ett korrekt svar (det är du som avgör detta), erhåller han/hon det

poängtal som står angivet efter frågan, medan du själv får 1 poäng. Om din partner ger ett felaktigt svar får

ingen av er några poäng. Samma sak gäller när det är din tur att svara. Vinnaren är den som får flest poäng.

1. Säg namnet på mina närmaste vänner. (2)

2. Vilken artist/musikgrupp tycker jag mest om? (2)

3. Vad hade jag på mig första gången vi träffades? (2)

4. Namnge åtminstone en av mina hobbies. (3)

5. Var är jag född någonstans? (1)

6. Berätta vad jag har haft för mig idag, eller igår. (4)

7. Finns det någon i släkten jag tycker särskilt bra om? (2)

8. Bär jag på någon hemlig dröm som jag skulle vilja förverkliga? Hur ser den ut? (5)

9. Vilken är min älsklingsblomma? (3)

10. Vilken tid på dygnet känner jag mig mest upplagd för sex? (3)

11. Vad får mig att känna mig verkligen duktig? (4)

12. Vilken är min älsklingsmaträtt? (3)

13. Hur tillbringar jag allra helst en angenäm kväll? (2)

14. Vilken är min älsklingsfärg? (1)

15. Vad tycker jag är sexuellt upphetsande? (3)

16. Vilken typ av presenter uppskattar jag mest? (2)

17. Beskriv en av mina allra lyckligaste barndomsupplevelser. (2)

18. Hur ser mitt bästa semesterminne ut? (2)

19. Hur ska man bära sig åt för att trösta mig? (4)

20. Vem är mitt främsta stöd i livet (bortsett från dig)? (3)

21. Vilken sport gillar jag bäst? (2)

22. Vad gör jag helst när jag är ledig? (2)

23. Nämn någon aktivitet jag gärna gör om helgerna. (2)

24. Vart åker jag helst om jag vill komma bort ett slag? (3)

25. Vad heter min älsklingsfilm? (2)

26. Finns det någon speciell typ av motion jag föredrar? (2)

27. Vad hette min bästa kompis när jag var barn? (3)

28. Hur skulle mitt drömjobb se ut? (4)

29. Vad är jag allra mest rädd för? (4)

30. Finns det någon i släkten jag har särskilt svårt för? (3)



31. Vilken helg på året tycker jag allra bäst om? (2)

32. Vilken typ av böcker läser jag helst? (2)

33. Vilket TV-program tycker jag bäst om? (2)

34. Vilken sida av sängen sover jag helst på? (2)

35. Nämn något bekymmer som för närvarande upptar mig. (4)

36. Nämn något tillfälle då jag verkligen skämt ut mig. (3)

37. Vilket är mitt värsta barndomsminne? (3)

38. Nämn två personer som jag verkligen beundrar. (4)

39. Vilken är min älsklingsefterrätt? (2)

40. Hur lyder mitt personnummer? (2)

41. Vad heter min favoritrestaurang? (2)

42. Bär jag någon hemlig ambition? Hur ser den ut? (4)

43. Vilka maträtter tycker jag riktigt illa om? (2)

44. Vilket är mitt älsklingsdjur? (2)

45. Vilken är min favoritsång? (2)
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