
Innehåll:
• 100 frågekort

• Korthållare  • Trivial Pursuit-tärning

Spelets mål
Bli den första spelaren som har samlat på 
sig sex kort.

Så här spelar du
1.  Ta ut korten ur förpackningen och släng 

eller återvinn förpackningsmaterialet.
2.  Sätt korten i hållaren med frågesidan 

framåt.
3.  Välj vem som ska börja. Spelet går 

sedan medurs.
Din omgång

1.  Slå tärningen för att bestämma en 
kategorifärg.

2.  En annan spelare tar det första kortet 
och läser frågan i den aktuella kategorin 
högt.

3.  Om du svarar rätt på frågan läggs 
kortet längst bak i korthögen. Slå 
tärningen igen och svara på en 
”tårtbitsfråga”.

4.  Om du svarar rätt på den här frågan 
också lägger du kortet framför dig.

5.  Du måste svara rätt på en fråga på ett 
nytt kort innan du kan svara på en 
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Lag och klubbar
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”tårtbitsfråga” igen på nästa kort och 
på så sätt vinna ett nytt kort.

6.  Fortsätt tills du svarar fel. Därmed 
avslutas din tur.

Så här vinner du
Den första spelaren som har samlat på sig 
sex kort vinner (d.v.s. spelaren har svarat 
rätt på minst tolv frågor). 
Om en spelare samlar ihop sex kort under 
första omgången kan de andra spelarna 
försöka göra samma sak och se till att 
spelet avslutas oavgjort.

Snabbspel
Om ni vill att spelet ska gå snabbare kan 
alla vinna ett kort varje gång de svarar rätt 
på en fråga.
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