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Innhold:
100 spørsmålskort, 2 regelkort  
og 1 Trivial Pursuit™-terning.

Målet med spillet
Å slå guttene ved å samle seks kort først!

Slik spiller dere
1.  Fjern innpakningen fra kortene, 

og sett dem i holderen med 
spørsmålssiden vendt fremover.

2.  Den yngste spilleren fra hvert lag 
begynner. 

3.  Når det er din tur, bestemmer 
du deg for om du vil svare på 
et spørsmål fra jentenes eller 
guttenes "kakestykke" og kaster 
den tilsvarende terningen for å 
bestemme kategori. Hvis du svarer 
riktig på et spørsmål fra guttenes 
kakestykke, vinner du kortet 
automatisk!

4.  En spiller fra guttenes lag 
tar det forreste kortet fra det 
valgte kakestykket og leser opp 
spørsmålet fra kategorien med 
matchende farge. 
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å kopiere denne bragden og sørge for 
at spillet ender uavgjort.

Alternativt spill
Hvis dere vil at spillet skal vare lenger, 
spiller dere om mer enn seks kort ... 
bare bli enige før dere begynner!
Du kan bruke disse 600 spørsmålene 
for seg selv eller sammen med et 
Trivial Pursuit™-brettspill.

Spørsmålene i denne utgaven av Trivial Pursuit™ 
er © 2007 Horn Abbot International Limited.  

Et Horn Abbot-spill lisensiert av  
Horn Abbot International Limited,  

eier av varemerket “Trivial Pursuit”.  
Horn Abbot International Limited, Villa Franca, 
Hastings, Christ Church, Barbados, West Indies.  
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•  Hvis du svarer riktig, på et spørsmål 
fra jentenes kakestykke, settes 
kortet tilbake bakerst i bunken, 
og du må kaste terningen igjen 
for å satse på et “kakespørsmål”. 
Hvis du svarer riktig på spørsmålet 
denne gangen, beholder du kortet 
og legger det foran deg. Hvis du 
skal vinne et kort til, må du svare 
riktig på et spørsmål på et nytt 
kort før du prøver å svare på et 
“kakespørsmål” på kortet etter dette.

 •  Hvis du svarer riktig på et spørsmål 
fra guttenes kakestykke, beholder 
du kortet og legger det foran deg. 

5.  Fortsett til du svarer galt på et 
spørsmål. Spillet går så videre til 
guttenes lag. 

Vinne spillet
Det første lagt som samler seks kort, 
vinner. 
Hvis et lag samler seks kort under den 
første turen, kan det andre laget prøve  
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Målet med spillet
Å slå jentene ved å samle seks kort først!

Slik spiller dere
1.  Fjern innpakningen fra kortene, 

og sett dem i holderen med 
spørsmålssiden vendt fremover.

2.  Den yngste spilleren fra begge lag 
begynner. 

3.  Når det er din tur, bestemmer 
du deg for om du vil svare på 
et spørsmål fra jentenes eller 
guttenes "kakestykke" og kaster 
den tilsvarende terningen for å 
bestemme kategori. Hvis du svarer 
riktig på et spørsmål fra jentenes 
kakestykke, vinner du kortet 
automatisk!

4.  En spiller fra jentenes lag  
tar det forreste kortet fra det 
valgte kakestykket og leser opp 
spørsmålet fra kategorien med 
matchende farge. 

Innhold:
100 spørsmålskort, 2 regelkort  
og 1 Trivial Pursuit™-terning.
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å kopiere denne bragden og sørge for 
at spillet ender uavgjort.

Alternativt spill
Hvis dere vil at spillet skal vare lenger, 
spiller dere om mer enn seks kort ... 
bare bli enige før dere begynner!
Du kan bruke disse 600 spørsmålene 
for seg selv eller sammen med et 
Trivial Pursuit™-brettspill.

Spørsmålene i denne utgaven av Trivial Pursuit™ 
er © 2007 Horn Abbot International Limited.  

Et Horn Abbot-spill lisensiert av  
Horn Abbot International Limited,  

eier av varemerket “Trivial Pursuit”.  
Horn Abbot International Limited, Villa Franca, 
Hastings, Christ Church, Barbados, West Indies.
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•  Hvis du svarer riktig på et spørsmål 
fra guttenes kakestykke, settes 
kortet tilbake bakerst i bunken, 
og du må kaste terningen igjen 
for å satse på et "kakespørsmål". 
Hvis du svarer riktig på spørsmålet 
denne gangen, beholder du kortet 
og legger det foran deg. Hvis du 
skal vinne et kort til, må du svare 
riktig på et spørsmål på et nytt 
kort før du prøver å svare på et 
kakespørsmål på kortet etter dette.

 •  Hvis du svarer riktig på et spørsmål 
fra jentenes kakestykke, beholder 
du kortet og legger det foran deg. 

5.  Fortsett til du svarer galt på et 
spørsmål. Spillet går så videre til 
jentenes lag. 

Vinne spillet
Det første lagt som samler seks kort, 
vinner. 
Hvis et lag samler seks kort under den 
første turen, kan det andre laget prøve 
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