
Innhold:
• 100 spørsmålskort

• Kortholder  • Trivial Pursuit-terning

Målet med spillet
Å bli den første spilleren som samler  
seks kort.

Slik spiller dere
1.  Ta ut kortene av emballasjen, og kast 

eller resirkuler avfallet.
2.  Sett kortene i holderen med 

spørsmålssiden fremover.
3.  Velg en spiller som skal starte. Spillet 

fortsetter så med klokken.
Når det er din tur

1.  Kast terningen for å bestemme en 
kategorifarge.

2.  En annen spiller tar det forreste kortet 
og leser spørsmålet for deg fra denne 
kategorien.

3.  Hvis du svarer riktig, settes kortet 
bakerst i bunken. Kast terningen igjen 
for å prøve deg på et “kakestykke”-
spørsmål.

4.  Hvis du svarer riktig denne gangen, 
legger du kortet foran deg og beholder 
det.

5.  For å vinne et kort til må du svare riktig 
på et spørsmål på et nytt kort og 
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deretter svare riktig på et “kakestykke”-
spørsmål på neste kort.

6.  Fortsett til du svarer feil. Da er turen  
din over.

Slik vinner du
Den første spilleren som får seks kort 
(svarer riktig på 12 spørsmål), vinner spillet. 

Hvis en spiller samler seks kort under den 
aller første turen sin, kan de andre spillerne 
prøve å gjenta denne bedriften og dermed 
få spillet til å ende uavgjort.

Hurtig spill
Hvis dere vil ha et hurtigere spill, vinner 
dere et kort hver gang dere svarer riktig på 
et spørsmål.
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