
INNHOLD
1 spillebrett, 300 spørsmål og svar-kort, 18 fordelskort, 1 kortholder, 1 terning, 6 spillebrikker samt
36 fargede sektorer.

HOVEDPOENGET
Bli den første spilleren som fyller alle seks rommene i spillebrikken din med sektorer av forskjellig
farge ved å svare korrekt på spørsmål fra alle deler av verden. Kommer du deg tilbake til midten først
og svarer riktig på et siste spørsmål, vinner du!

KLARGJØRING 
1. Hver spiller tar en tom spillebrikke og plasserer

den midt på spillebrettet.

2. Ta den tykkeste korstokken og fjern de 18
fordelskortene. Plasser spørsmålskortene i
kortholderen.

3. Spillet inneholder disse 18 fordelskortene:
6 boardingkort, 6 førsteklassebilletter, og 6 pass.
(Se Fordelskort nedenfor. Dette er valgfrie kort
som kan gjøre spillet enda morsommere.) Gi ett
av hvert slag til hver spiller eller hvert lag. Legg
bort alle fordelskort som ikke brukes, eller del
ut flere til hvert lag hvis dere foretrekker det.

4. Kast terningen for å bestemme hvem som skal
begynne. Spilleren med høyest tall starter.

NÅR DET ER DIN TUR
1. Kast terningen.

2. Flytt. Du må alltid flytte akkurat så mange ganger som terningen viser.

3. Når du lander på et felt, svarer du på et
spørsmål! En av de andre spillerne tar det
kortet som står forrest i kortstokken og leser
opp spørsmålet som hører til fargen på det
feltet der du har landet. Hver farge svarer til
en kategori. Disse står på esken. Svarene på
spørsmålene står bak på kortet. Hvis du
lander på midtfeltet, kan du velge hvilken
kategori du vil for spørsmålet.

RIKTIGE SVAR
Hvis du svarer riktig på spørsmålet, kaster du
terningen igjen og får et nytt forsøk. Du kan
fortsette med å kaste og flytte så lenge du svarer
riktig. Det er ingen grense for hvor mange forsøk
du kan få etter hverandre.

GALE SVAR
Beklager, hvis du svarer galt, er det slutt i denne
omgangen. Spilleren til venstre for deg kaster
terningen.

SEKTORFELTER

På brettet er der seks felter som har et bilde
av en farget sektor. Hvis du svarer riktig på
spørsmålet når du lander på et av disse
sektorfeltene, setter du en tilhørende farget
sektor inn i spillebrikken din. Kast terningen
og få et nytt forsøk.

Hvis du svarer feil på et sektorfelt, må du flytte
fra dette feltet og bortover stien i din neste
omgang, før du kan komme tilbake og få et nytt
forsøk på å vinne en sektor med denne fargen.

Hvis du lander på det samme sektorfeltet senere
i spillet og du allerede har en sektor med den
fargen, behandler du det som et vanlig felt
og svarer på et spørsmål fra den tilhørende
kategorien.

040347552107          Trivial Pursuit GLOBETROTTER - Rules / NO          REFLEX BLUE

SLIK FLYTTER DU RUNDT PÅ BRETTET

Når spillet begynner, flytter du bort fra sentrum og ut langs en av "eikene". Når du kommer til den

sirkelformede stien, kan du flytte enten med eller mot klokken. Siden du kan flytte i begge retninger,

bør du alltid planlegge dine bevegelser nøye slik at du kan lande på det feltet som passer deg best.

Du kan ikke gå tilbake i dine egne spor på det samme kastet med terningen. Du kan for eksempel

ikke kaste en "5" og flytte med klokken tre ganger, stoppe, snu deg og gå to bakover. Den neste

gangen du kaster terningen, kan du imidlertid skifte retning og gå motsatt vei i forhold til den du

gikk i forrige omgang.

Du kan gå til den andre siden av brettet ved å ta snarveien over midten langs eikene.

Du kan lande på samme felt som en annen spiller.

Hver kortstokk med 100 kort inneholder

et skillekort. Pass på at dette er forrest i

kortholderen når dere begynner. Hver

gang dere har brukt et kort, setter dere

det bakerst, helt til

skillekortet kommer

forrest igjen. Bytt så til

en annen kortstokk.

Pass på at kortene
settes inn riktig vei.

SKILLEKORT

Sektorfelt
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"NYTT KAST"-FELTER
Når du havner på et "nytt kast"-felt, kan du kaste terningen én gang til. Du kan
flytte til et annet "nytt kast"-felt etterpå og fortsette å kaste til du lander på et
spørsmålsfelt eller et sektorfelt.

KATEGORIER
Kategoriene inneholder spørsmål fra seks ulike deler av verden:

Spørsmålene kan være fra alle mulige områder i alle disse delene av verden – alt fra
underholdning til mat.

SLIK VINNER DU SPILLET
Så snart du har vunnet én sektor av hver farge, begynner du å flytte tilbake mot midtfeltet og
prøver å lande akkurat der ut fra det terningen viser. Hvis du går forbi, fortsetter du å spille til
du lander akkurat i sentrum av spillebrettet.

Når du kommer dit, bestemmer de andre spillerne – før de ser på det neste kortet – hvilken
kategori det siste, avgjørende spørsmålet ditt skal komme fra.

Hvis du svarer feil, forlater du midtfeltet i neste omgang, vender tilbake senere (akkurat slik
terningen viser), og kan prøve igjen.

Hvis du svarer riktig på det avgjørende spørsmålet, har du vunnet spillet! 

BRUK FANTASIEN!
Husregler  
Før dere begynner, bør dere bli enige om hvor mye tid spillerne skal få til å svare på et spørsmål.
Bestem også hvor nøyaktige svarene må være. Dere kan for eksempel bli enige om at etternavnet
er nok til å få riktig svar. Dere kan imidlertid bli enige om at både fornavn og etternavn må til for
å få riktig svar på vinnerspørsmålet. Dere kan også velge å ha forskjellige regler for yngre og
eldre spillere.

Variere utfordringen 
Det kan hende dere vil bruke fordelskortene annerledes, for eksempel ved å la være å bruke
enkelte av dem. Hvis dere er enige om at én av spillerne eller ett lag har bedre allmenne
kunnskaper enn de andre, kan dere alternativt jevne dette ut ved å gi spilleren eller laget
færre – eller ingen – fordelskort!

Kort spill
I denne versjonen av spillet trenger du ikke lande på et sektorfelt for å vinne en sektor. I stedet
vinner du en sektor med en bestemt farge – av de seks mulige – den første gangen du gir riktig
svar på et felt med denne fargen.

Vinnerlykke  
Siden du alltid får et nytt kast med terningen for hvert riktig svar og på "nytt kast"-felter, er det
mulig å vinne alle seks sektorer i den første omgangen din. Hvis dette skjer, kan alle de spillerne
som ikke har hatt sin tur ennå, forsøke å gjenta kunststykket og dermed få spillet til å ende
uavgjort.
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"Nytt kast"-felt

FORDELSKORT
Det er tre forskjellige typer fordelskort som du kan bruke til å stoppe,
stjele fra eller rase fra motstanderne:

BOARDINGKORT 
Når du lander ett eller to felt fra et sektorfelt
(inkludert "nytt kast"-felter), kan du bruke
boardingkortet og flytte til sektorfeltet for
å prøve å vinne en sektor.

Bruk kortet og flytt brikken. Svar så på et spørsmål
som passer med fargen på sektorfeltet for å vinne
denne sektoren!

Eksempel: Du trenger en grønn sektor, men har
problemer med å komme på sektorfeltet. Du kan bruke
boardingkortet og flytte til det grønne sektorfeltet med én gang.
Hvis du svarer riktig på det grønne spørsmålet, vinner du sektoren!

Legg bort boardingkortet etter bruk. Spill som vanlig.

FØRSTE KLASSE
Hvis du ikke vet svaret på et spørsmål på et
sektorfelt, kan du gjøre livet lettere for deg selv ved
å bruke førsteklassekortet. Motstanderen velger da to
andre spørsmål fra kortet og leser dem opp. Hvis du
svarer riktig på ett av dem, vinner du sektoren som
hører til feltet du står på. Legg bort førsteklassekortet
og fortsett å spille som vanlig.

PASS 
Hvis en spiller på et sektorfelt ikke vet svaret på
spørsmålet sitt og ikke har brukt noe førsteklassekort,
kan du bruke et passkort og prøve å vinne sektoren
selv. Si at du vil bruke passet ditt. Hvis du svarer riktig
på spørsmålet, vinner du sektoren.

• Hvis du lykkes med å bruke passet, beholder du det.
Hvis du prøver deg og svarer feil, må du legge bort
kortet.

• Hvis mer enn én person vil bruke passet sitt, begynner hun eller
han som sitter nærmest til venstre for den som opprinnelig fikk
spørsmålet. Hvis denne personen svarer galt, må vedkommende
legge bort passet sitt. Sjansen til å bruke pass går så
videre mot venstre, osv.

Merk: Den som stiller spørsmålet, kan ikke bruke pass.

Når alle forsøk på å bruke pass er gjort, fortsetter spillet til venstre
for den spilleren som opprinnelig fikk spørsmålet, som normalt.

Asia (oransje)

Oseania (gul)

Latin-Amerika
(rosa)

Nord-Amerika
(blå)

Europa
(grønn)

Afrika
(brun)
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