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Sisältö:
sata kysymyskorttia, kaksi sääntökorttia 

ja yksi Trivial Pursuit™ -noppa.

Pelin tarkoitus
Voittaa kundit keräämällä 
ensimmäisenä kuusi korttia!

Pelaaminen
1.  Poista kortit pakkauksesta ja aseta 

kortit korttisäiliöön kysymyspuoli 
eteenpäin.

2.  Kummankin ryhmän nuorin pelaaja 
aloittaa. 

3.  Kun vuorosi tulee, valitse, haluatko 
vastata mimmien vai kundien 
kolmion kysymykseen. Valitse 
luokka heittämällä vastaavaa 
noppaa. Jos vastaat kundien kolmion 
kysymykseen oikein, voitat kortin 
automaattisesti!

4.  Kundien ryhmän pelaaja ottaa 
etummaisen kortin valitusta 
kolmiosta ja lukee sinulle oikean 
väriluokan kysymyksen.

 •  Jos vastaat oikein mimmien 
kolmion kysymykseen, kortti 

45221i09.indd   1-2 5/10/07   15:14:17



voi pyrkiä samaan tulokseen  
ja näin ollen tasapeliin.

Vaihtoehtoinen peli
Peli kestää pidempään, kun pelaatte 
yli kuudesta kortista. Sopikaa korttien 
määrä ja aloittakaa pelaaminen!
Voit käyttää pelin 600:ta kysymystä 
erikseen tai Trivial Pursuit™ 
–pelilaudan kanssa.

Tämän Trivial Pursuit™ -painoksen kysymyksistä 
vastaa © 2007 Horn Abbot International Limited. 

Horn Abbot -peli julkaistaan  
Horn Abbot International Limited -yhtiön lisenssillä. 

Yhtiö omistaa ”Trivial Pursuit” -tavaramerkin.  
Horn Abbot International Limited, Villa Franca, 
Hastings, Christ Church, Barbados, West Indies.
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siirretään takaisin pakkaan. 
Seuraavaksi heität noppaa ja saat 
vastattavaksi kolmiokysymyksen. 
Jos vastaat tähän kysymykseen 
oikein, voit pitää edessäsi olevan 
kortin. Jos vastaat oikein myös 
uuden kortin kysymykseen, voit 
yrittää vastata seuraavan kortin 
kolmiokysymykseen. Jos vastaat 
siihenkin oikein, saat pitää toisen 
kortin.

 •  Jos vastaat oikein kundien kolmion 
kysymykseen, voit pitää edessäsi 
olevan kortin. 

5.  Voit jatkaa, kunnes vastaat väärin. 
Vuoro siirtyy kundien ryhmälle. 

Pelin voittaminen
Pelin voittaa ryhmä, joka kerää 
ensimmäisenä kuusi korttia. 
Jos ryhmä saa kerättyä ensimmäisellä 
kierroksella kuusi korttia, toinen ryhmä  
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Pelin tarkoitus
Voittaa mimmit keräämällä 
ensimmäisenä kuusi korttia!

Pelaaminen
1.  Poista kortit pakkauksesta ja aseta 

kortit korttisäiliöön kysymyspuoli 
eteenpäin.

2.  Kummankin ryhmän nuorin pelaaja 
aloittaa. 

3.  Kun vuorosi tulee, valitse, haluatko 
vastata mimmien vai kundien 
kolmion kysymykseen. Valitse 
luokka heittämällä vastaavaa noppaa. 
Jos vastaat mimmien kolmion 
kysymykseen oikein, voitat kortin 
automaattisesti!

4.  Mimmien ryhmän pelaaja ottaa 
etummaisen kortin valitusta 
kolmiosta ja lukee sinulle oikean 
väriluokan kysymyksen.

 •  Jos vastaat oikein kundien 
kolmion kysymykseen, kortti 

Sisältö:
sata kysymyskorttia, kaksi sääntökorttia 

ja yksi Trivial Pursuit™ -noppa.
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voi pyrkiä samaan tulokseen ja näin 
ollen tasapeliin.

Vaihtoehtoinen peli
Peli kestää pidempään, kun pelaatte 
yli kuudesta kortista. Sopikaa korttien 
määrä ja aloittakaa pelaaminen!
Voit käyttää pelin 600:ta kysymystä 
erikseen tai Trivial Pursuit™ 
–pelilaudan kanssa.

Tämän Trivial Pursuit™ -painoksen kysymyksistä 
vastaa © 2007 Horn Abbot International Limited. 

Horn Abbot -peli julkaistaan  
Horn Abbot International Limited -yhtiön lisenssillä. 

Yhtiö omistaa ”Trivial Pursuit” -tavaramerkin.  
Horn Abbot International Limited, Villa Franca, 
Hastings, Christ Church, Barbados, West Indies.
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siirretään takaisin pakkaan. 
Seuraavaksi heität noppaa ja saat 
vastattavaksi kolmiokysymyksen. 
Jos vastaat tähän kysymykseen 
oikein, voit pitää edessäsi olevan 
kortin. Jos vastaat oikein myös 
uuden kortin kysymykseen, voit 
yrittää vastata seuraavan kortin 
kolmiokysymykseen. Jos vastaat 
siihenkin oikein, saat pitää toisen 
kortin.

 •  Jos vastaat oikein mimmien 
kolmion kysymykseen, voit pitää 
edessäsi olevan kortin. 

5.  Voit jatkaa, kunnes vastaat väärin. 
Vuoro siirtyy mimmien ryhmälle. 

Pelin voittaminen
Pelin voittaa ryhmä, joka kerää 
ensimmäisenä kuusi korttia. 
Jos ryhmä saa kerättyä ensimmäisellä 
kierroksella kuusi korttia, toinen ryhmä  
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