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Spelets mål
Att bli det lag som först samlar på sig
sex kort.

Tjejer mot
killar
MINIFORMAT
Innehåll:
100 frågekort, 2 regelkort och
1 Trivial Pursuit™-tärning.
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Så här spelar du
1.	Ta bort plasten runt korten och
placera dem i hållaren med
frågesidan mot dig.
2.	Den yngste spelaren ur båda lagen
börjar.
3.	När det blir din tur ska du bestämma
dig för om du vill besvara en fråga
ur tjej- eller killtårtbiten och sedan
slå motsvarande tärning för att
bestämma kategori. Om du svarar
rätt på en fråga ur killtårtbiten
vinner du automatiskt kortet.
4.	En annan spelare ur killaget tar
det första kortet ur vald tårtbit och
läser upp frågan i den färgkategorin.
•O
 m du svarar rätt på en fråga
ur tjejtårtbiten läggs kortet
längst bak i högen och du får slå
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Upphovsrätten för frågorna i den här
utgåvan av Trivial Pursuit™ tillhör
© 2007 Horn Abbot International Limited.
Ett Horn Abbot -spel, licensierat av
Horn Abbot International Limited som
äger varumärket ”Trivial Pursuit”.
Horn Abbot International Limited, Villa Franca,
Hastings, Christ Church, Barbados, West Indies.
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Vem vinner?
Det lag som först samlar på sig sex
kort vinner.
Om ett lag samlar ihop sex kort under
sin första omgång kan det andra laget
försöka göra samma sak och se till att
spelet slutar oavgjort.

Alternativt spelsätt
Om ni vill att spelet ska pågå längre
bestämmer ni er bara för att samla på
er ett större antal kort – innan spelet
börjar!
Det går förstås också bra att lägga
till de 600 frågorna till ditt Trivial
Pursuit™-brädspel.

18+ 2+

SPELARE

Tillverkat
i Kina

100745221106 Aa
TP Girls v Guys - GIRLS RULES (SE)

100745221106

tärningen igen för att försöka få
en “tårtbitsfråga”. Om du svarar
rätt på den här frågan också lägger
du kortet framför dig. Du måste
svara rätt på en fråga på ett nytt
kort innan du kan svara på en
”tårtbitsfråga” på nästa kort och
på så sätt vinna ett nytt kort.
• Om du svarar rätt på en fråga
ur killtårtbiten lägger du kortet
framför dig.
5. Fortsätt tills du svarar fel. Turen går
vidare till killaget.
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Spelets mål
Att slå tjejerna genom att bli först med
att samla sex kort!

Tjejer mot
killar
MINIFORMAT
Innehåll:
100 frågekort, 2 regelkort och
1 Trivial Pursuit™-tärning.
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Så här spelar du
1.	Ta bort plasten runt korten och
placera dem i hållaren med
frågesidan mot dig.
2.	Den yngste spelaren ur båda lagen
börjar.
3.	När det blir din tur ska du bestämma
dig för om du vill besvara en fråga
ur tjej- eller killtårtbiten och sedan
slå motsvarande tärning för att
bestämma kategori. Om du svarar
rätt på en fråga ur tjejtårtbiten
vinner du automatiskt kortet.
4.	En spelare ur tjejlaget tar det första
kortet ur vald tårtbit och läser upp
frågan i den färgkategori du slagit.
• Om du svarar rätt på en fråga
ur killtårtbiten läggs kortet
längst bak i högen och du får slå
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Upphovsrätten för frågorna i den här
utgåvan av Trivial Pursuit™ tillhör
© 2007 Horn Abbot International Limited.
Ett Horn Abbot -spel, licensierat av
Horn Abbot International Limited som
äger varumärket ”Trivial Pursuit”.
Horn Abbot International Limited, Villa Franca,
Hastings, Christ Church, Barbados, West Indies.

Aa

Vem vinner?
Det lag som först samlar på sig sex
kort vinner.
Om ett lag samlar ihop sex kort under
sin första omgång kan det andra laget
försöka göra samma sak och se till att
spelet avslutas oavgjort.

Alternativt spelsätt
Om ni vill att spelet ska pågå längre
bestämmer ni er bara för att samla på
er ett större antal kort – innan spelet
börjar!
Det går förstås också bra att lägga
till de 600 frågorna till ditt Trivial
Pursuit™-brädspel.
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tärningen igen för att försöka få
en ”tårtbitsfråga”. Om du svarar
rätt på den här frågan också lägger
du kortet framför dig. Du måste
svara rätt på en fråga på ett nytt
kort innan du kan svara på en
”tårtbitsfråga” på nästa kort och
på så sätt vinna ett nytt kort.
• Om du svarar rätt på en fråga
ur tjejtårtbiten lägger du kortet
framför dig.
5. Fortsätt tills du svarar fel. Turen går
vidare till tjejlaget.

100745221106 Aa
TP Girls v Guys - GUYS RULES (SE)

5/10/07 14:

