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SPELARE

INNEHÅLL

Spelplan • Tärning • 200 frågekort (1 200 frågor) •
Korthållare • 6 spelpjäser • 36 tårtbitar

®

KATEGORIER
Platser
g

Underhållnin
Händelser
Konst

knologi

Natur och te

bby

Sport och ho

VEM VINNER?
Bli den första spelaren eller det första laget som får ihop sex tårtbitar
genom att svara rätt på frågor.

FÖRBEREDELSER
	Varje spelare eller lag väljer en spelpjäs
och placerar den i mitten av spelplanen.

www.hasbro.se
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	Blanda korten och sätt dem i korthållaren.

PARTYDAGS!

1. Bestäm vem som ska börja. Vi rekommenderar att ni väljer den med den galnaste utstyrseln!
2. När det blir din tur slår du tärningen och flyttar så många steg som visas. Du kan flytta i valfri riktning på spelplanen.
3. Ta ett kort från korthållarens framsida.

OM DU HAMNAR PÅ EN
FÄRGKATEGORIRUTA

JOKERRUTA

	Läs frågan för rätt kategori (samma färg som rutan du
hamnat på) högt så att alla spelare kan höra den.

	Välj vilken kategori du vill ha! Du får inte läsa
frågorna först.

	Kan du svaret?

	Läs frågan för kategorin högt så att alla kan höra.
Alla spelare har möjlighet att ”smita in” om de vet
svaret genom att ropa: ”Jag vet!”. Du får svara först,
men om du svarar fel får den spelare som ”smet in”
chansen att svara.

NEJ!

JA!

Obs! Du kan inte fråga en kompis på den här rutan.

	FRÅGA EN KOMPIS!

VÄND PÅ KORTET
OCH LÄS SVARET.

	
Välj en av de andra spelarna
som ska hjälpa dig. Om du
använder kompisens svar
och det är rätt får ni var sin
tårtbit.

	Hade du rätt?

NEJ!

VÄND PÅ KORTET
OCH LÄS SVARET.
	Hade du rätt?

NEJ!

JA!

	Tänk på att inte läsa svaret
högt. Personen som ”smet
in” får nu svara på frågan.
Var det svaret rätt?

NEJ!
	Du får ingen tårtbit.
	Han eller hon får lämna ifrån
sig en tårtbit.

TA EN TÅRTBIT!
Nu är det nästa spelares tur

JA!

