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PELAAJAA

SISÄLTÖ:

Pelilauta • Noppa • 200 kysymyskorttia
(1 200 kysymystä) • Korttiteline • 6 pelimerkkiä •
36 kolmiota

®

AIHEPIIRIT
Maat
Viihde
Tapahtumat
Taide
knologia

Luonto ja te

rrastukset

Urheilu ja ha

VOITTAMINEN:
Se pelaaja tai joukkue voittaa, joka kerää ensimmäisenä kuusi
kolmiota vastaamalla kysymyksiin oikein.

VALMISTELUT
	Kukin pelaaja tai joukkue valitsee
pelimerkin ja asettaa sen pelilaudan
keskustaan.

www.hasbro.fi

0414A5224109

TRIVIAL PURSUIT, pelin logo, pelilaudan tunnistettava design, kysymyskortit, pelimerkit ja 
kolmiot ovat Hasbron tavaramerkkejä. ©1981, 2013 Hasbro. Kaikki oikeudet pidätetään.
Valmistaja: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Edustaja: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET. UK.
Hasbro Nordic Consumer Services
Hasbro Denmark, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup, Denmark. (09) 5259 1173
hasbrodk@hasbro.dk
Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
Värit ja yksityiskohdat voivat poiketa kuvasta.

Aa

	Sekoita kortit ja aseta ne
korttitelineeseen.

NYT JUHLITAAN!

1. Päättäkää, kuka aloittaa. Suosittelemme valitsemaan sen, jolla on mahtavin asu!
2. Heitä vuorollasi noppaa ja siirry silmäluvun verran eteenpäin pelilaudalla. Voit liikkua laudalla mihin tahansa suuntaan.
3. Ota kortti korttitelineen etupuolelta.

JOS RUUTU ON

VÄRILLINEN
AIHEPIIRIRUUTU

JOKERIRUUTU

	Etsi aihepiirin kysymys (se on samanvärinen kuin
ruutu) ja lue se ääneen, jotta kaikki kuulevat sen.
	Tiedätkö vastauksen?

EI!

KYLLÄ!

	Valitse aihepiiri! Älä kuitenkaan lue kysymyksiä ensin.
	Lue valitsemasi aihepiirin kysymys ääneen, jotta
kaikki kuulevat sen. Jokaisella pelaajalla on
mahdollisuus vastata kysymykseen huutamalla:
”Tiedän!” Sinä saat vastata ensin, mutta jos vastaat
väärin, ensimmäiseksi huutanut toinen pelaaja saa
vastata.
	
Huomautus: Tässä ruudussa ei voi pyytää
apua ystävältä.

	KYSY YSTÄVÄLTÄ!
	Valitse toinen pelaaja
avuksesi. Jos käytät
ystäväsi vastausta ja
se on oikein, kumpikin
voittaa kolmion.

KATSO VASTAUS KORTIN
KÄÄNTÖPUOLELTA
	Vastasitko oikein?

EI!

KATSO VASTAUS KORTIN
KÄÄNTÖPUOLELTA
	Vastasitko oikein?

EI!

KYLLÄ!

KYLLÄ!

	Älä lue vastausta ääneen.
Ensimmäisenä ”Tiedän!”
huutanut toinen pelaaja saa
nyt vastata kysymykseen.
Vastasiko hän oikein?

EI!

	Et saa kolmiota.

	Hän joutuu antamaan kolmion pois.

SAAT KOLMION!
Sitten on seuraavan
pelaajan vuoro

