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Ruta 1   Du syns i närheten av PR-byrån 
Prime i Stockholm och blir stämplad som 
högersosse. Stå kvar. 

Ruta 2   Du håller ett brandtal om jämlikhet 
och skattsedelns solidaritet. Samtidigt läcker 
fienden om dina avdrag i deklarationen för 
fracken/klänningen till Nobelfesten.
Stå över en omgång.

Ruta 3   Du råkar prata på i Piteå-tidningen 
om  att du mycket gärna vill bli partiledare.
Gå direkt i fängelse utan att passera GÅ.
Stå över två omgångar.

Ruta 4   Bingo! Göran Persson bjuder in dig 
till vedklyvning på Torp. Gå sju steg framåt.

Ruta 5   Sveavägen 68. Personalen är i 
uppror över sparpaketet. Du lovar en rejäl 
satsning som ny partiledare.
Gå tre steg framåt.

Ruta 6   Medieträning hos en PR-byrå för att 
uppfylla kravprofilen om att ”funka i tv”.
Du betalar glatt 20 000 kronor för att lära dig 
le inför en tv-kamera. Say cheese!
Och stå över ett kast.

Ruta 7   I ett tal i Malmö lyckas du nämna 
Olof Palme 17 gånger och säga ”Av var och en 
efter förmåga, åt var och en efter behov”. 
Klara nostalgi-poäng.
Gå fem steg framåt.

Ruta 8   Hemlig middag med valberedningens 
Berit Andnor. Som du stolt avslöjar på Face-
book. Två steg tillbaka. 

Ruta 9   Du börjar twittra om vad du och 
spinndoktorn Stefan Stern åt till lunch på 
Grands veranda. Bloggstorm på netroots.
Stå över ett kast.

Ruta 10   Ditt utspel om butler på spårvag-
narna i Göteborg spårar ur. Två steg tillbaka.

Ruta 11   Stockholms län har lanserat dig.
Du blandar ihop ”lenet” med ”stan” och 
kräver återinförd fastigshetsskatt och
förmögenhetsskatt.
Katastrof: gå tillbaka till GÅ.

Ruta 12   Göran Greider skriver en hyllnings-
ledare om dig på temat ”en sann socialist”. 
Krismöte i din kampanjstab. Stå över ett kast.

Ruta 13   Dina blommor till assistenten Petter 
– som tack för talmanuset – förvandlas till 
”sextrakasserier” av dina motståndare. 
Krismöte i din kampanjstab. Stå över ett kast.

Ruta 14   Skogslänen vill ha dig i utbyte mot 
höghastighetståg till Jämtland. Enighet i 
partiet då även PR-sossarna på Prime in-
stämmer: det blir snabbare till kickoffen i Åre. 
Fyra steg framåt.  

Ruta 15   Ombudsmannakonferensen havere-
rar. Din powerpointpresentation visade sig 
vara ett bildspel från senaste semesterresan 
på Maldiverna. Och inte hade du klimatkom-
penserat heller. Fem steg bakåt.

Ruta 16   Mats Knutsons analys i Aktuellt om 
din starka position grusas av läckorna om din 
obetalda tv-licens. Du krishanterar utmärkt 
och skyller på terriern Augusts (efter Palm) 
matvanor. Två steg framåt.

Ruta 17   Din illa dolda kandidaturartikel i 
partitidningen Aktuellt i politiken om kraftigt 
höjda pensioner gör succé hos medlem-
marna. Så ska en slipsten dras.
Två steg farmåt.

Ruta 18   Ibbe lovar att dra i några trådar i 
”Skogen” om han får behålla partisekreter-
jobbet. Du säger självklart!, men tänker ändå 
flytta honom till något ABF-jobb hos Kålle. 
Tre steg framåt.

Ruta 19   SSU-Jytte kräver ett föryngrat 
ledarskap. Du svarar med att släppa  din 
fejkade Spotify-lista med Timbuktu, Säkert! 
Robyn och Lykke Li. Två steg framåt. 

Ruta 20   Du behöver förstärka din utrikespo-
litiska auktoritet. Men vakten på UD släpper 
inte in dig. Ett steg bakåt.

Ruta 21   Ditt nej var så tydligt att medlem-
mar och medier tror dig.
Sorry, du har förlorat Sossepol.

Det här behöver du: en tärning och fem spelpjäser.
Blå = högerspöke. Röd = vänstersosse från Skånedistriktet. Grå = övre medelålders betong-
sosse. Gul = blek mittensosse. Grön = ung, mindre erfaren SSU:are med miljöprofil.
Regler: mygla fritt, vänd på tärningen när ingen ser. Det är nu det avgörs, inte på kröningskon-
gressen i mars.   
Livlinor: Berit Andnors hemliga telefonnummer. Stefan Sterns kontaktbok. Maktkurs hos 
Göran Persson.  
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