
INDHOLD
1 spillebræt, 600 kort med spørgsmål og svar,
6 Abbot-brikker, 6 spillehjul, 36 oste og 1 terning.

MENINGEN MED DET HELE
At blive den første spiller (eller det første hold) til at 
fylde alle seks felter i sit spillehjul med forskelligt farvede 
oste ved at besvare spørgsmål korrekt. Vend tilbage til 
midterfeltet først, og svar rigtigt på det sidste spørgsmål 
for at vinde!

FORBEREDELSER
1.  Tag et tomt spillehjul til hver spiller (eller hvert hold), 

og sæt det på det midterste felt på brættet.

2.  Tag lågene af kortholderne, og anbring kortholderne 
på spillebrættet ved ostefelterne med den
tilsvarende farve.  

3. Læg alle ostene i en bunke ved spillebrættet.

4.  Kast terningen for at finde ud af, hvem der skal starte. 
Den, der slår det højeste antal øjne, starter. Spillet 
fortsætter med uret.

DEN EKSTRA FINESSE 
Hvis du kender Trivial Pursuit™, behøver du kun at lære 
“den ekstra finesse” at kende. 

Den ekstra finesse på spillebrættet er, at det indeholder en 
bonuscirkel i yderkanten. Hver spiller (eller hvert hold) 
tager en Abbot-brik og anbringer den på startfeltet. 

Spil som normalt. Hvis du f.eks. lander på et farvet felt, 
skal du svare rigtigt på et spørgsmål i den kategori. 
Den ekstra finesse ved spørgsmålene er, at kortene i 
hver kategori indeholder spørgsmål om et emne inden 
for den kategori – spørgsmål 1 og 2 er “lette”, 3 og 4 er 
“mellemsvære”, og 5 og 6 er “svære”. Terningen afgør, 
hvilket spørgsmål du skal besvare!

Hvis du svarer rigtigt på spørgsmålet, må du, ud over at 
du får en ekstra tur, flytte din Abbot-brik med uret rundt 
i bonuscirklen. Med et korrekt besvaret “let” spørgsmål, 
kan du flytte den ét felt, med et korrekt besvaret 
“mellemsvært” spørgsmål kan du flytte den to felter, og 
med et korrekt besvaret “svært” spørgsmål kan du flytte 
den tre felter. 

Bonuscirklen indeholder fire aktive områder.

1. KONFRONTATIONS-OMRÅDE
Hvis en spiller lander på et ostefelt, kan alle, der har en 
Abbot-brik i dette område melde konfrontation! 

Når dette sker, skal en, der ikke er involveret i 
konfrontationen, læse det spørgsmål, der passer til 
ostefeltets kategori og terningekastet, højt. Den første 

spiller, der svarer korrekt, vinder konfrontationen og 
osten! Hvis ingen af spillerne svarer korrekt, er der som 
sædvanligt ingen, der får osten. Du kan kun melde 
konfrontation én gang, mens du er i det område. 

Hvis du vil være rigtig led, kan du melde konfrontation, 
selvom du allerede har en ost i den farve ... bare for 
at forhindre, at en anden får den! Hvis du vinder 
konfrontationen, skal du bare lægge osten tilbage i 
bunken ved spillebrættet.

2. SÆNK FARTEN-OMRÅDE
Mens du er i dette område, kan du flytte en andens 
spillehjul til ethvert andet felt på spillebrættet for at sinke 
dem ... du skal nok vælge den spiller, der har flest oste! 
Husk, at du kun kan benytte dig af denne fordel én gang, 
mens du er i dette område.

3. NEMT SPØRGSMÅL-OMRÅDE 

Prøv at lande på et ostefelt, mens din Abbot-brik er i dette 
område. Det giver dig nemlig mulighed for at besvare 
“lette” spørgsmål, uanset hvad du kaster med terningen! 
Så hvis der er en kategori, du ikke er så stærk i, skal du 
styre lige mod den! Du kan kun benytte dig af denne 
fordel én gang, mens du er i dette område, så vælg
med omhu!

4. GRATIS OST-OMRÅDE
Dette er det mindste område (kun bestående af ét felt 
i bonuscirklen) og af gode grunde, da det betyder, at 
du kan tage en gratis valgfri ost, hvis du lander i eller 
passerer dette område!  

Spillehjul

Ost

+15 2-36 
SPILLERE
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NÅR DET ER DIN TUR
1. Kast terningen.

2.  Flyt. Du skal altid flytte hele det antal øjne, der vises
på terningen. 

3.  Når du lander på et felt, skal du svare på et 
spørgsmål!

En af de andre spillere tager det første kort fra den relevante 
kortbunke og læser spørgsmålet svarende til det antal, 
terningen viser, højt – 1 og 2 er “lette” spørgsmål, 3 og 4 
er “mellemsvære” spørgsmål, og 5 og 6 er “svære” spørgsmål. 
Svarene på spørgsmålene er trykt bag på kortet. Hvis du 
lander på midterfeltet undervejs i spillet, må du selv vælge, 
hvilken kategori dit spørgsmål skal have.

SÅDAN FLYTTER DU RUNDT PÅ 
SPILLEBRÆTTET
I starten af spillet skal du flytte væk fra midten ned langs 
en af egerne. Når du kommer til den cirkulære bane, kan 
du flytte i alle retninger. Planlæg dine træk nøje, så du 
lander på det felt, der passer dig bedst.

Du må aldrig bevæge dig tilbage i den retning, du kom 
fra, under samme terningeslag. Du kan f.eks. ikke slå “5” 
og flytte tre felter med uret og derefter to felter mod uret. 
Men den næste gang du kaster terningen, kan du beslutte 
at ændre retning, så du går i den modsatte retning af dit 
sidste træk.

Du kan komme hen til den anden side af brættet ved at 
gå på tværs af midten langs egerne. Du kan lande på de 
samme felter som en anden spiller.

RIGTIGE SVAR
Hvis du svarer rigtigt på spørgsmålet, skal du flytte 
din Abott-brik i bonuscirklen. Med et korrekt besvaret 
“let” spørgsmål kan du flytte den ét felt, med et korrekt 
besvaret “mellemsvært” spørgsmål kan du flytte den 
to felter, og med et korrekt besvaret “svært” spørgsmål 
kan du flytte den tre felter. Kast derefter terningen igen, 
og prøv en gang mere. Du kan blive ved med at kaste 
terningen og flytte, så længe du svarer korrekt – der er 
ingen grænser for, hvor mange ture du kan tage i træk.

FORKERTE SVAR
Desværre. Hvis du svarer forkert, slutter din tur. Spilleren 
til venstre for dig skal nu kaste terningen.

“SLÅ IGEN”-FELTER
Hvis du lander på et “slå igen”-felt, 
må du slå med terningen en gang 
til. Du kan derefter flytte til et andet 
“slå igen”-felt og blive ved med at slå, 
indtil du lander på et spørgsmåls- 
eller ostefelt.

OSTEFELTER
Spillebrættet har seks felter 
med et billede af en stor 
farvet ost. Hvis du svarer 
rigtigt på et spørgsmål efter 
at være landet på et af disse 
ostefelter, må du sætte en 
tilsvarende farvet ost i dit 
spillehjul! Glem nu ikke at 
flytte din Abbot-brik! Kast 
terningen, og prøv igen.

Hvis du svarer forkert, skal du flytte væk fra feltet og 
langs banen, når det bliver din tur næste gang, før du kan 
vende tilbage og prøve at vinde en ost i den pågældende 
farve. Du behøver ikke straks at prøve den samme 
kategori. Du kan flytte hvor som helst på spillebrættet og 
vende tilbage til den senere.

Hvis du lander på det samme ostefelt senere i spillet, og 
du allerede har en ost i den pågældende farve, fungerer 
feltet som et almindeligt felt, og du skal besvare et 
spørgsmål fra den tilsvarende kategori.

SÅDAN VINDER DU SPILLET
Lige så snart du har vundet en ost i hver af de forskellige 
farver, skal du tilbage til feltet i midten og forsøge at lande 
der med det nøjagtige antal øjne. Hvis du slår for mange, 
skal du fortsætte med at spille og svare på spørgsmål, 
indtil du lander på feltet i midten.

Når du kommer frem til midten, skal de andre spillere 
– uden at kigge på nogen af kortene – beslutte, fra 
hvilken kategori du skal besvare et sidste og afgørende 
spørgsmål. Som i resten af spillet afgør terningen 
spørgsmålsniveauet.

Hvis du svarer forkert, skal du forlade midterfeltet, næste 
gang det er din tur, og vende tilbage senere (ved at slå 
præcis det rigtige antal øjne) for at forsøge igen.

Hvis du svarer rigtigt på det afgørende spørgsmål, vinder 
du spillet!

Spørgsmålene i denne udgave af Trivial Pursuit™ er 
© 2007 Horn Abbot International Limited.
Et Horn Abbot-spil, fremstillet på licens for 
Horn Abbot International Limited, ejer af 
varemærket “Trivial Pursuit”.
Horn Abbot International Limited, Villa Franca, 
Hastings, Christ Church, Barbados, West Indies.
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ANDRE MULIGHEDER

EGNE REGLER
Ved starten af spillet skal I alle blive enige om, 
hvor lang tid spillerne må bruge på at besvare et 
spørgsmål. Bliv også enige om, hvor præcise svarene 
skal være. I kan f.eks. blive enige om, at det er nok 
kun at give et efternavn for at få et korrekt svar. Men 
I kan f.eks. beslutte, at der skal gives både for- og 
efternavn ved vindende svar. I kan også bestemme at 
have forskellige regler for yngre og ældre spillere.

ALTERNATIVE SPIL
Hvis du foretrækker det, behøver du ikke at kaste 
terningen for at finde ud af, om du får et let, 
mellemsvært eller svært spørgsmål. I skal bare blive 
enige om, hvilken sværhedsgrad hver person skal 
have, inden I starter spillet! 

VINDE PÅ STRIBE
Da du altid skal kaste terningen igen, hver gang du 
svarer korrekt, er det muligt at samle alle seks oste i 
din første tur! Hvis dette sker, kan enhver spiller, der 
endnu ikke har haft sin tur, prøve at gentage denne 
præstation og få spillet til at ende uafgjort.

“Slå igen”-felt

SPØRGSMÅLSKATEGORIER
BLÅ   GEOGRAFI 

LYSERØD   UNDERHOLDNING 

GUL   HISTORIE & SAMFUND

BRUN   KUNST & KULTUR

GRØN  VIDENSKAB & NATUR

ORANGE  SPORT & FRITID

Made in 
China

Ostefelt
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