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Spillebrikke

8+
ALDER

2-36
SPILLERE

SLIK SPILLER DERE

INNHOLD
1 spillebrett, 200 kort med spørsmål og svar,
24 handlingskort, 2 kortholdere, 6 spillebrikker 
36 “kakestykker” og 1 terning.

HOVEDIDEEN 
Å bli den første spilleren som fyller alle 
rommene i spillebrikken med kakestykker 
med ulik farge ved å svare riktig på spørsmål. 
Kom deg tilbake til midten først, og svar på et 
avsluttende spørsmål for å vinne!

KLARGJØRING
1.  Ta en tom spillebrikke for 

hver spiller eller hvert lag, 
og plasser den på 
midtfeltet på spillebrettet. 

2.  Bland de to bunkene med 
handlingskort, mørkeblå 
og lyseblå.

3.  Sett de mørkeblå spørsmålskortene i den 
mørkeblå holderen og de lyseblå 
spørsmålskortene i den lyseblå holderen. 
Spillere på 14 år eller mer bruker de 
mørkeblå spørsmålene. Yngre spillere 
bruker den lyseblå kortbunken.

4.  Gi 3 handlingskort til hver spiller eller
hvert lag fra bunken som passer til 
spillerens aldersgruppe eller den 
fremherskende alderen i gruppen 
(mørkeblå for voksne, lyseblå for barn). 
Merk! Hvis fl ere enn 4 spillere bruker 
barnas eller de voksnes spørsmål, får de
2 handlingskort med egen farge og ett av 
den andre fargen.
For eksempel hvis 5 spillere bruker barnas 
spørsmål og 1 spiller bruker de voksnes 
spørsmål.  Gi 2 lyseblå kort og ett 
mørkeblått kort til alle barnespillerne eller 
-lagene og 3 mørkeblå kort til 
voksenspilleren eller -laget.

5.  Kast terningen for å avgjøre hvem
som starter. Den som får høyest tall,
får første tur.

HANDLINGSKORT
Det er seks typer handlingskort. 

ZOOM   Du fl ytter raskere rundt
på brettet.

STJEL  Stjel noe.

TRIKS   Gjør noe slemt mot en
annen spiller.

TIPS   Be om et tips som kan hjelpe deg 
med å svare på spørsmålet ditt.

NY SJANSE   Be om et annet spørsmål hvis du 
svarer feil på det du fi kk.

VALG   Velg en kategori å besvare et 
spørsmål fra.

•  Spill handlingskort når det er din tur, etter å ha 
kastet terning, hvis ikke kortene sier noe annet.

•  Bruk hvert kort bare én gang, og så legger du 
det i kastebunken.

•  Du kan spille så mange handlingskort du vil 
under en tur, men når de er brukt, er de brukt 
– ikke sløs dem bort!

NÅR DET ER DIN TUR  
1. Kast terningen. 
2.  Spill et av hendelseskortene dine, hvis du vil.   
3.  Flytt spillebrikken din. Flytt alltid hele 

antallet felt terningen viser.
4.  Når du lander på et felt, svarer du på et 

spørsmål! Husk, voksne bruker de mørkeblå 
kortene, og yngre spillere bruker de lyseblå 
kortene.

Husk! Hvis du (eller andre spillere) spiller 
handlingskort under din tur, kan hvilket som 
helst av trinnene ovenfor bli påvirket. Følg 
instruksjonene på handlingskortet.

En av de andre spillerne tar 
det første kortet foran i den 
aktuelle kortbunken, viser deg 
bildet og leser deretter 
spørsmålet som passer med 
fargen på feltet der du landet. 
Hver farge svarer til en 
kategori. Disse er oppgitt på 
sidene av bunnen på esken og på 
den andre siden av arket. Svarene på 
spørsmålene står med fet skrift etter hvert 
spørsmål. Hvis du lander på midtfeltet under 
spillet, kan du velge hvilken kategori du vil for 
spørsmålet ditt.

SLIK FLYTTER DU RUNDT
PÅ BRETTET
Ved begynnelsen av spillet fl ytter du bort fra 
midten langs en av eikene. Når du kommer til 
det runde sporet, kan du fl ytte enten med 
klokken eller mot klokken. Siden du kan fl ytte 
i hvilken retning du vil, bør du planlegge 
trekkene dine godt, slik at du lander på det 
feltet som passer deg best.

Du kan ikke gå tilbake i sporene dine på 
samme terningkast. Du kan for eksempel ikke 
kaste “5” og fl ytte tre felt med klokken, 
stoppe, snu og gå to tilbake. Men neste gang 
du kaster terningen, kan du bestemme deg for 
å endre retning og gå i motsatt retning i 
forhold til siste fl ytting.

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.
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“Nytt kast”-felt

Kakefelt

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

GALE SVAR
Beklager. Hvis du svarer galt, er det slutten på 
turen din. Spilleren til venstre for deg kaster 
terningen.

“NYTT KAST”-FELT  
  Når du lander på et “nytt 

kast”-felt, kan du kaste 
terningen én gang til. Du 
kan fl ytte til et annet “nytt 
kast”-felt etterpå og 
fortsette å kaste til du 
lander på et spørsmåls- 
eller kakefelt.

KAKEFELT 
Det er seks felt på brettet 
med bilde av et stort, farget 
kakestykke.  Hvis du svarer 
riktig på et spørsmål når du 
lander på disse kakefeltene, 
setter du et kakestykke med 
matchende farge i 
spillebrikken din!  Kast 
terningen, og forsøk igjen.

Hvis du svarer feil på et kakefelt, må du fl ytte 
bort fra feltet langs sporet under neste tur, før 
du kan komme tilbake og forsøke på nytt å 
vinne et kakestykke med denne fargen.

Hvis du lander på samme kakefelt senere i 
spillet og allerede har et kakestykke med 
denne fargen, behandler du det som et vanlig 
felt og besvarer et spørsmål fra den 

matchende kategorien.

VINNE SPILLET
Så snart du har vunnet et kakestykke av hver 
farge, begynner du å fl ytte tilbake mot 
midtfeltet og prøver å lande der akkurat som 
terningen viser.  Hvis du går forbi, fortsetter du 
å spille til du lander akkurat på midtfeltet på 
spillebrettet.

Når du kommer dit, bestemmer de andre 
spillerne – før de ser på det neste kortet – 
hvilken kategori du skal besvare et siste, 
avgjørende spørsmål fra.

Hvis du svarer feil, forlater du midtfeltet under 
neste tur og vender tilbake (akkurat slik 
terningen viser) og prøver igjen.

Hvis du svarer riktig på det avgjørende 
spørsmålet, vinner du spillet!

HUSREGLER 
Når spillet begynner, bør dere bli enige om 
hvor mye tid spillerne skal få på å svare på et 
spørsmål. Bestem også hvor nøyaktige svar må 
være.  Dere kan for eksempel bli enige om at 
det er tilstrekkelig med bare etternavnet for å 
få korrekt svar.  Dere kan imidlertid bli enige 
om at både fornavn og etternavn trengs som 
svar på det avgjørende spørsmålet.  Dere kan 
eventuelt bestemme dere for å ha forskjellige 
regler for yngre og eldre spillere.

KORT SPILL
I denne versjonen av spillet trenger du ikke 
lande på et kakefelt for å vinne et kakestykke.  
I stedet vinner du et matchende kakestykke 
første gang du får riktig svar på et felt med en 
av de seks ulike fargene.

VINNERLYKKE
Siden du alltid får et nytt terningkast for hvert 
riktig svar, er det mulig å samle alle de seks 
kakestykkene under første tur!  Hvis dette 
skjer, kan alle spillere som ikke har hatt noen 
tur, prøve å gjenta denne bragden og sørge for 
at spillet ender uavgjort.

HEROES & HEROINES
Hva gjorde heltene og heltinnene i 
favorittfi lmene dine fra Disney?

MONSTERS & VILLAINS 
Alt du trenger å vite om skurker, onde 
gjerninger, ulykksalige hendelser og 
monstrøse øyeblikk. 

SUPPORTING STARS
Fulgte du med på det som foregikk i 
bakgrunnen? Hvor mye vet du om alle de 
kule skikkelsene i hver fi lm.

PLACES & PROPS
Hva hendte hvor? Hvem dro dit? Hva hadde 
de med seg? Hva skulle de? Denne 
kategorien dekker alt som er knyttet til 
bevegelse inn i og ut av Disney-scenene.

THE PLOT THICKENS
Hvor godt kjenner du handlingen i Disney-
fi lmene? Et kresent utvalg av spørsmål knyttet 
til fortellingene, fra detaljer i scenene til 
konsekvenser av fi gurenes handlinger. 

TEASING TRIVIA 
Det du alltid gjerne ville vite om Disney: 
sitater, sanger, grafi kk, glimt bak scenene, 
slående replikker og mye mer!

© Disney/Pixar.

TRIVIAL PURSUIT, den tilknyttede logoen og den karakteristiske designen 
for spillebrettet, spørsmålskortene, spillebrikkene og kakestykkene er 
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