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Trivial Pursuit Team spilles i fi re runder. Under hver spillerunde blir seks spørsmålskort delt ut med forsiden 

ned langs brettet. Lagene velger spørsmålskort etter tur, svarer på spørsmålene og skårer så mange poeng 

som mulig. Det laget som har fl est poeng når alle spørsmålskortene er spilt, vinner spillet.

Innhold: Spillebrett, 2 spillebrikker, kortholder med fot,

12 spillepakker (360 kort), 30 kort som kan tilpasses.

Målet med spillet 
Flytte lengst mulig langs stien ved å oppnå poeng ved å 
svare riktig på spørsmål.

Klargjøring
1. Legg ut spillebrettet, og plasser de to spillebrikkene 

på START-feltet.

2.  Velg en kortbunke, og pakk den ut. IKKE bland 
kortene. Det er viktig at de beholder rekkefølgen. 
Ta bort regelkortet (det øverste) og poengkortet 
(det nederste), og legg dem på bordet som referanse. 
Sett kortene med forsiden ned i kortholderen.  

 MERK! Når du skal åpne kortholderen, fi nner du 
de små forhøyningene på siden og får lokket til å 
sprette opp.

3.  Del dere i to lag.

TIPS! Når du skal trekke kort fra holderen, trykker du 
lett ned med tommelen og skyver kortet ut.

Runde 1
1. Trekk det første kortet fra holderen, og les det høyt. Dette er reglene for runde 1.
2.  Trekk de neste seks kortene, og legg dem med forsiden ned på bordet.
3.  Laget som begynner, velger et kort fra bordet, og en spiller på det andre laget leser det 

opp for dem.

4.  Hvis laget ditt lykkes, fl ytter dere fremover det antallet poeng dere fi kk.
5.  Legg kortet i kastebunken.
6.  Nå er det det neste lagets tur.

Gjenta runde 2 til 4 til kortholderen er tom.
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Pakkene 
Det er 12 kortpakker i spillet. Hver pakke er et 
komplett spill. Disse pakkene består av 30 kort: 
et regelkort, et poengkort, 4 kort som deler 
spillet i runder, og 24 spørsmålskort. Laget som 
er kommet lengst langs stien etter det siste 
spørsmålet i runde 4, er vinneren.

Spørsmålene
Hvert kort inneholder én av seks typer spørsmål:

• Multiple Choice

Velg det riktige svaret fra de fi re alternativene 
som er oppgitt.

POENG:  

Riktig svar på første forsøk 6 poeng
Andre forsøk 3 poeng
Tredje forsøk 1 poeng

• Er du ekspert?

Sjekk kategorien bak på kortet. Er én av spillerne 
på laget ekspert? Hvis ja, la denne spilleren 
prøve å svare på spørsmålet alene.

POENG:

Svar alene 6 poeng 
Svar fra lag 3 poeng

• Referansepunkt

Svar på de tre spørsmålene som har en 
forbindelse.

POENG:

Hvert svar 2 poeng

• Nevn seks

Nevn 6 ting fra den oppgitte kategorien. 
Du får bare 6 forsøk, men du taper ikke 
poeng for feil svar.

POENG:

Hvert svar 1 poeng

• Mer eller mindre

Velg om dere vil svare på et enkelt eller 
vanskelig spørsmål.

POENG:

Vanskelig 6 poeng 
Enkelt 3 poeng

• Sats alt

Hør på fem utsagn, og avgjør om hvert av dem 
er sant eller usant. Hver gang dere svarer riktig, 
kan dere velge å stoppe og beholde poengene 
eller satse poengene ved å prøve ett til. 
Hvis dere svarer feil på ett, mister dere alle 
poengene for denne turen, og turen er over.

POENG:

Hvert svar 1 poeng
Alle fem svar 6 poeng

• Runder 
Det er fi re rundekort per spill. Disse 
bestemmer hvilket lag som begynner å spille 
i neste runde, og de kan til og med gi en 
mulighet til å oppnå ekstra poeng!

• Spørsmål
 Hvert spørsmål kommer fra én av de 6 klassiske 

Trivial Pursuit-kategoriene: Folk og steder, 
Underholdning, Historie, Kunst og litteratur, 
Vitenskap og natur og Sport og fritid. 

 Videre er hver kategori delt i underkategorier 
(for eksempel Multiple Choice, Er du 
ekspert? osv.) som gir en ny, morsom vri 
på spillet. I Trivial Pursuit Team er det 6 nye 
spørsmålsstiler og dessuten ulike måter å 
skåre poeng på.

Runde 4

Slik vinner dere
Laget som er kommet lengst langs stien etter 
det siste kortet, er vinneren.

Lag egne kort
Du fi nner 30 blanke kort i spillet. Bruk dem til 
å lage helt egne spørsmål. Sett fast vennene, 
utfordre familien, og gjør spillet til ditt eget.

Spill overalt
Dere kan spille TP Team også når dere er på 
farten! Legg en kortbunke i kortholderen, så 
har dere et spill dere kan spille overalt. Hver 
bunke inneholder et poengkort, så det er ikke 
nødvendig å ta med seg brettet.
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