
SPELETS SYFTE
Ditt mål är att som första spelare fylla din kunskapstårta med en tårtbit av varje färg, genom att svara rätt på
spelfrågorna. Gå sedan tillbaka till mittfältet och svara på en sista fråga. Om du svarar rätt har du vunnit!

FÖRBEREDELSER
1. Varje spelare eller lag tar varsin tom kunskapstårta som

placeras på mittfältet på spelplanen.

2. Ta en korthög och placera den i korthållaren.

3. Slå med tärningen för att bestämma vem som ska börja.
Den som slår det högsta talet får börja.

NÄR DET ÄR DIN TUR
1. Slå tärningen.

2. Flytta. Flytta alltid så många steg som tärningen visar.

3. När du har stannat på ett fält får du en fråga!

En av de andra spelarna tar upp det första kortet i korthögen och läser frågan för den kategori som har samma  

färg som fältet som du står på. Varje färg motsvarar en kategori. En lista över alla kategorier finns till höger

och på sidorna av kartongen. Svaren på frågorna finns på baksidan av kortet. Om du hamnar på mittfältet

under spelets gång får du själv välja kategori för frågan.
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INNEHÅLL
En spelplan, 300 kort med frågor och svar, en
korthållare, sex ”kunskapstårtor”, 36 färgade
tårtbitar och en tärning.

Kunskapstårta

Tårtbit

Varje korthög innehåller 100 kort

samt ett markeringskort. Se till att

detta kort finns längst fram i

korthållaren när ni börjar spela. Varje

gång du har använt ett kort sätter du

tillbaka det längst bak i korthögen tills

markeringskortet hamnar längst fram

igen. Därefter börjar du på en ny

korthög. 

Markeringskort.
Se till att korten
står så här.

KATEGORIER  
Frågorna handlar om de senaste 20 årens
händelser inom följande områden:

• JORDKLOTET:
Geografi och kultur – till och med
rymdfärder.

• LJUD & BILD:
TV, film och musik.

• NYHETER:
Viktiga rubriker och historia.

• DET SKRIVNA ORDET:
Allt som har skrivits, såväl böcker som
webbsidor.

• UPPFINNINGAR & UTVECKLING:
Science-fiction, elektronik, kloning
och andra spännande uppfinningar.

• LEK & SPEL:
Alla typer av sport och spel, inklusive
datorspel.

Det har nu gått 20 år sedan Trivial Pursuit gjorde sitt inträde och tog världen med storm. I den här speciella
jubileumsversionen får du en chans att visa hur mycket du kommer ihåg av dessa år.

å r s j u b i l e u m
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VINNA SPELET
När du har en tårtbit i varje färg ska du försöka ta dig tillbaka till mittfältet. Du måste slå
jämnt för att hamna där – du kan alltså inte t.ex. slå en sexa och stanna i mitten om du har
fem steg eller färre dit. Om du slår för högt fortsätter du att spela tills du hamnar på mittfältet. När du kommer till mittfältet får de andra spelarna bestämma kategorin
för din sista, avgörande fråga – INNAN de tittar på nästa frågekort. Om du svarar fel måste du lämna mittfältet nästa gång det är din tur och sedan komma tillbaka
(med ett jämnt tärningsslag) och försöka på nytt. Om du svarar rätt har du vunnit spelet!

FLYTTA RUNT PÅ SPELPLANEN
När spelet börjar flyttar du från mittfältet längs någon av ekrarna. När du når den yttre cirkeln kan du välja
om du vill flytta med- eller motsols. Eftersom du kan flytta i valfri riktning bör du alltid planera dina
förflyttningar så att du hamnar på fält som du vill komma till. Du kan bara gå i en riktning under ett och
samma tärningsslag. Om du har slagit en 5:a kan du alltså inte gå tre steg medsols och sedan vända och gå de
återstående två stegen motsols. Nästa gång du slår med tärningen kan du dock välja att gå åt andra hållet om
du vill. Du kan ta en genväg till andra sidan spelplanen genom att gå över mittfältet via ekrarna. Du får stå på
samma fält som andra spelare.

RÄTT SVAR
Om du svarar rätt på en fråga får du slå med tärningen igen och fortsätta. Du får fortsätta slå och flytta så
länge du svarar rätt – det finns ingen gräns för hur många gånger du får slå tärningen när det är din tur.

FEL SVAR
Tyvärr! Om du svarar fel är din tur över för den här gången. Spelaren till vänster om dig får fortsätta.

TÅRTBITSFÄLT
På spelplanen finns det sex fält med bilder av stora tårtbitar, en i varje färg. Om
du svarar rätt på en fråga på något av dessa fält får du en tårtbit i den färg som
visas på fältet. Placera den i kunskapstårtan. Slå tärningen och fortsätt. 

Om du svarar fel på något av dessa fält måste du flytta ifrån fältet nästa gång det är
din tur. Därefter kan du återvända till fältet och försöka svara rätt, så att du får en
tårtbit med fältets färg.

Om du har fått en tårtbit på ett tårtbitsfält och hamnar på samma fält igen senare i
spelet, så fungerar fältet som ett vanligt fält. Svara på en fråga från den aktuella kategorin och fortsätt som vanligt.

SLÅ IGEN”-FÄLT
När du hamnar på ett ”Slå igen”-fält får du slå tärningen en gång till. Du kan gå till hur många
”Slå igen”-fält som helst, och fortsätta slå tärningen tills du kommer till ett frågefält.
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SMÅTT OCH GOTT
Egna regler

Innan ni börjar spela bör ni komma överens

om hur lång betänketiden för varje fråga ska vara.

Ni bör också bestämma er för vad som ska räknas

som rätt svar. Ni kan t.ex. komma överens om att

det räcker med att kunna rätt efternamn, om ett

namn efterfrågas, men ni kan också bestämma att

både för- och efternamn måste anges om frågan

är den sista avgörande frågan. Kanske vill ni också

ha olika regler för yngre och äldre spelare.

Snabbspel

I snabbversionen av spelet behöver du inte

hamna på ett tårtbitsfält för att kunna vinna en

tårtbit. Så fort du har svarat rätt på en fråga i en

kategori på ett vanligt fält så får du en tårtbit i

kategorins färg.

Sex raka

Eftersom du alltid får fortsätta slå med

tärningen när du har svarat rätt, så kan du samla

ihop alla sex tårtbitarna under din första omgång!

Om detta sker så kan vilken spelare som helst som

ännu inte har påbörjat spelet försöka upprepa din

bedrift, vilket gör att spelet slutar oavgjort. 

Tårtbitsfält

“Slå igen”-fält
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