
HOVEDPOENGET
Å bli den første spilleren som fyller alle de seks rommene i spillebrikken med sektorer i ulike farger 
ved å svare riktig på spørsmål. Komme seg inn til sentrum først og svare riktig på et siste spørsmål 
for å vinne!

FORBEREDELSER
1. Ta en tom spillebrikke for hver spiller eller hvert 

lag og plasser dem på feltet midt på spillebrettet. 
Plasser Trollmannens Hatt på et hvilket som helst 
av de seks sektorfeltene.

2. Monter Disneys Tryllebok ved å feste boken 
på foten. 

3.   Ta en kortbunke. Plasser de 25 røde kortene på den ene siden av Disneys Tryllebok og de 25 blå 
kortene på den andre siden.

4.  Kast den vanlige terningen for å bestemme hvem som skal begynne. Den som får høyest tall, 
starter.

NÅR DET ER DIN TUR
1. Kast den vanlige terningen. Yngre spillere kaster begge terningene.

2. Flytt spillebrikken din. Flytt alltid så mange felter som terningen med tall viser.

3. Hvis terningen viser hattesymbolet, flytter du hatten til neste sektorfelt i en hvilken som 
helst retning. 

4. Når du lander på et felt, svarer du på et spørsmål! Husk – voksne svarer på blå spørsmål, 
yngre spillere svarer på røde spørsmål.

En av de andre spillerne tar det første kortet fra forsiden av den aktuelle kortbunken og leser spørsmålet 
som matcher fargen på det feltet som du har landet på. Hver farge tilsvarer en kategori. Disse finner du 
på sidene av esken og på neste side. Svarene på spørsmålene er skrevet med fete typer etter hvert spørsmål. 
Det er et bilde bak på hvert kort, og du kan se på dette for å få hjelp til å besvare spørsmålet. Hvis du 
lander på midtfeltet under spillet, kan du velge hvilken kategori du vil for spørsmålet.

RIKTIGE SVAR
Hvis du svarer riktig på spørsmålet, kaster du terningene 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 på denne turen. Spilleren til venstre for deg kaster terningene.
Merk: Hvis du er en ung spiller, og spillebrikken din står på samme sektorfelt som Trollmannens 
Hatt, kan du få et spørsmål til for å prøve å vinne en sektor.

INNHOLD
1 spillebrett

200 spørsmål og svar-kort

1 Disneys Tryllebok-kortholder og fot

6 Disney-spillebrikker

36 fargede sektorer

1 Trollmannens Hatt-brikke

2 terninger

UTGAVE

Spillebrikke

Spillere på 14 år eller mer svarer på 
spørsmålene på de blå kortene. Yngre 
spillere svarer på spørsmålene på de røde 
kortene. Bestem hvem som skal spille på 
hvilken side av Disneys Tryllebok ved 
starten av spillet, og legg alltid kort tilbake 
på riktig side.

Pass på at kortene 
settes inn på denne 
måten.
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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 mot klokken. 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.

Alder: fra 8 år
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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.

Merk: Hvis du lander på et “nytt kast”-felt, kan du ikke kaste Trollmannens Hatt-
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 matchende farget 
sektor inn i spillebrikken din! Kast terningene og få et nytt 
forsøk.

Hvis du svarer feil på et sektorfelt, må du flytte fra dette 
feltet og bortover stien på den neste turen din, 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 denne fargen, behandler 
du det som et vanlig felt og svarer på et spørsmål fra den 
tilhørende kategorien.

TROLLMANNENS HATT
Denne magiske hatten gir yngre spillere et bonusspørsmål hvis de trenger det. Kast 
terningen for flytting av hatten under hver tur. Hver gang hattesymbolet vises, flytter du 
Trollmannens Hatt-brikken til neste sektorfelt i hvilken som helst retning. Hvis en yngre 
spiller flytter spillebrikken sin til et sektorfelt der Trollmannes Hatt befinner seg, og 
svarer galt på sektorspørsmålet, får hun eller han et nytt spørsmål i samme kategori for å 
prøve å vinne en sektor. Denne regelen gjelder ikke voksne spillere.

Merk: Hvis du allerede befinner deg på et sektorfelt og hatten flyttes til samme felt, får 
du ikke noe bonusspørsmål.

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!
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HELTER OG HELTINNER: 
Hva gjorde heltene og heltinnene i dine 
Disney-favorittfimer?

DET VAR EN GANG:
Fakta fra historiene, utrolige begivenheter 
og Disney-detaljer. Fulgte du godt med?

MONSTRE OG SKURKER:
Alt det som er verdt å vite om slemme 
typer, onde handlinger og beklagelige 
hendelser. 

BIROLLER:
Fulgte du med på det som foregikk i 
bakgrunnen? Hvor mye vet du om alle de 
kule typene i alle filmene?

STEDER OG REKVISITTER:  
Steder og ting. Hvor skjedde det? Hvilken 
bil kjørte han? Hva liker hun best å 
fordrive tiden med?

DISNEYS VIDUNDERLIGE 
VERDEN:
Fakta fra kulissene. Hvilken skuespiller 
spilte Simba? Hvilken myte ligger bak 
historien om Pocahontas?

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.

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, er det mulig å vinne alle de 
seks sektorene under den første turen 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.

© Disney. © Disney.Pixar
Spørsmålene i denne utgaven av Trivial Pursuit™ er 
© 2006 Horn Abbot International Limited. Et Horn Abbot-spill 
lisensiert av Horn Abbot International Limited, eier av 
varemerket “Trivial Pursuit”. Horn Abbot International Limited, 
Villa Franca, Hastings, Christ Church, Barbados, West Indies.

Produsert 
i Kina

“Nytt kast”-felt
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