
Indhold: 
• 100 kort med spørgsmål og svar

• Kortholder  • Trivial Pursuit-terning

Spillets formål
At være den første spiller, der samler 6 kort.

Selve spillet
1.  Tag kortene ud af pakningen, og smid 

affaldet ud til genbrug.
2.  Sæt kortene i holderen, så spørgsmålene 

vender fremad.
3.  Vælg en spiller til at starte. Spillet 

fortsætter med uret rundt.
Når det er din tur

1.  Kast terningen for at bestemme en 
kategorifarve.

2.  En anden spiller tager det forreste kort 
og læser spørgsmålet fra den kategori 
højt for dig.

3.  Hvis du svarer rigtigt, sættes kortet om 
bagerst i holderen. Kast terningen igen 
for at få et ostespørgsmål.

4.  Hvis du svarer korrekt denne gang,  
skal du beholde kortet foran dig.

5.  For at vinde et kort mere skal du svare 
rigtigt på et spørgsmål fra et andet 
kort og derefter svare rigtigt på 
ostespørgsmålet på det næste kort.
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6.  Fortsæt, indtil du svarer forkert. 
Herefter slutter din tur.

Sådan vinder du
Den spiller, der først får 6 kort (og dermed 
har svaret rigtigt på 12 spørgsmål), vinder 
spillet! 

Hvis en spiller samler 6 kort i den første 
tur, kan de andre spillere prøve at gøre 
denne præstation efter og få spillet til at 
ende uafgjort.

Hurtigt spil
For at få et hurtigere spil vinder du et  
kort, hver gang du svarer korrekt på  
et spørgsmål.
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