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INDHOLD:
Spillebræt • Terning • 200 spørgsmålskort  
(1.200 spørgsmål) • Kortholder • 6 osteholdere •  
36 oste
 
 

KATEGORIER

SÅDAN VINDER DU:

Den spiller eller det hold, der først får samlet 6 oste ved at  
svare rigtigt på spørgsmålene, har vundet. 

 
 

 

   Hver spiller eller hvert hold vælger  
en osteholder og placerer den midt  
på brættet.

   Bland kortene, og læg dem  
i kortholderen.

ALDER

3-6
SPILLERE16 

TRIVIAL PURSUIT, det tilhørende logo, spillebrættets særegne design, spørgsmålskortene,  
spillebrikkerne og ostene er varemærker, der tilhører Hasbro.  
©1981, 2013 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. 
Produceret af: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.  
Repræsenteret af: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET. UK.
Hasbro Nordic Consumer Services:  
Hasbro Denmark, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup,   
Denmark. 43 27 01 00 hasbrodk@hasbro.dk
Opbevar disse oplysninger som reference. 
 Farver og indhold kan variere fra det illustrerede. 
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FORBEREDELSER

Steder

Underholdning

Begivenheder

Kunst

Natur og teknologi

Sport og hobby
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  Find spørgsmålet, der passer til din kategori 
(dvs. farven på det felt, du er landet på), og læs 
spørgsmålet højt, så alle spillere kan høre det. 

  Kender du svaret? 

  SPØRG EN VEN! 
  Bed en anden spiller om 

hjælp. Hvis du bruger din 
vens svar, og svaret er 
rigtigt, får I begge en ost.

  Vælg en kategori! Men du må ikke læse  
spørgsmålene først. 

  Læs spørgsmålet i din kategori højt, så alle kan høre 
det. Alle spillere, der kender svaret, kan “kaste sig ind i 
kampen” ved at råbe “Det ved jeg!”. Du får lov at svare 
først, men hvis du svarer forkert, får den spiller, der 
først “kastede sig ind i kampen”, mulighed for at svare.

  Bemærk: Du kan ikke bede en ven om hjælp, når du 
står på dette felt.

  Svarede du rigtigt? 

  Svarede du rigtigt? 

  Husk, at du ikke skal læse 
svaret højt. Spilleren, 
der “kastede sig ind i 
kampen” skal nu besvare 
spørgsmålet. Svarede 
vedkommende rigtigt?

   Du må ikke tage en ost.

  Vedkommende skal afgive en ost.

HVIS DU LANDER PÅ ET

JA!

JA!

NEJ! JA!

NEJ!

VEND KORTET,  
OG FÅ SVARET. 

TAG EN OST

Så er det den næste spillers tur

LAD FESTEN BEGYNDE!
 1. Beslut, hvem der starter. Vi foreslår, at spilleren med den mest alternative påklædning lægger ud!
 2.  Kast terningen, når det bliver din tur, og ryk osteholderen det viste antal felter. Du kan rykke osteholderen i en hvilken 

som helst retning på brættet. 
 3. Træk et kort foran på kortholderen.

FARVET 
KATEGORIFELT 

VEND KORTET,  
OG FÅ SVARET. 

NEJ!

NEJ!

JOKERFELT


