
060903692106  Aa     TP TEAM     Instructions  (SE)

Trivial Pursuit Team spelas i fyra omgångar. Under varje spelomgång delas sex frågekort ut med 

framsidan nedåt på spelplanen. Lagen turas om att välja ett frågekort, svara och försöka att få så 

många poäng som möjligt. Vinnare är det lag som har fl est poäng när alla frågekort har spelats.

Innehåll: Spelplan, 2 spelpjäser, korthållare med ställ,

12 spelpaket (360 kort), 30 anpassningsbara kort.

Spelets mål
Flytta spelpjäsen längst på spelplanen genom att svara 
korrekt på frågor och tjäna ihop poäng.

Förberedelser
1. Lägg ut spelplanen och placera de två spelpjäserna 

på START-rutan.

2.  Välj en kortlek och ta bort plasten. Blanda INTE 
korten – det är viktigt att de är i korrekt ordning. 
Ta bort regelkortet (det översta) och poängkortet 
(det understa) och placera dem på bordet för 
referens. Placera korten med framsidan nedåt 
i korthållaren.  

 OBS! Du öppnar korthållaren genom att trycka 
på de små upphöjningarna på sidorna och 
trycka upp locket.

3.  Dela in i två lag.

TIPS! För att dra kort från korthållaren, 
tryck försiktigt med tummen och 
skjut ut kortet.

Omgång ett
1. Dra första kortet från hållaren och läs det högt. Detta är reglerna för omgång ett.
2.  Dra sex kort och placera dessa med framsidan nedåt på bordet.
3.  Laget som börjar väljer ett kort från bordet och motståndarlaget läser kortet.
4.  Om ditt lag besvarar frågan korrekt får ni fl ytta fram spelpjäsen så många 

steg som ni fi ck poäng.

5.  Placera kortet i en kasthög.
6.  Nu är det nästa lags tur.

Upprepa för omgång två till fyra tills korthållaren är tom.
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Paketen 
Det fi nns 12 kortpaket i spelet, varje paket är ett 
komplett spel. Dessa paket innehåller 30 kort: 
ett regelkort, ett poängkort, 4 kort som delar in 
spelet i omgångar och 24 frågekort. Laget som 
kommit längst på spelplanen efter sista frågan i 
omgång fyra vinner.

Frågorna
Varje kort innehåller en av sex typer av frågor:

• Multiple Choice

Välj korrekt svar från fyra möjliga alternativ.

POÄNG:

Gissa rätt på första försöket 6 poäng
Andra försöket 3 poäng
Tredje försöket 1 poäng

• Är du en expert?

Se kategorin på baksidan av kortet. Är en 
spelare i ditt lag expert? Låt då spelaren 
besvara frågan själv.

POÄNG:

Svara ensam 6 poäng 
Svara i lag 3 poäng

• Referenser

Besvara tre frågor som har något gemensamt.

POÄNG:

Varje svar 2 poäng

• Namnge 6

Namnge 6 saker från den angivna kategorin. 
Du får bara sex gissningar, men du förlorar inga 
poäng om du svarar fel.

POÄNG:

Varje svar 1 poäng

• Mer eller mindre

Välj att besvara en enkel eller svår fråga.

POÄNG:

Svår 6 poäng 
Enkel 3 poäng

• Allt eller inget

Lyssna på fem påståenden och bestäm om 
vart och ett är sant eller falskt. Varje gång du 
svarar korrekt kan du välja att sluta och behålla 
dina poäng eller riskera dina poäng genom att 
besvara en fråga till. Om du svarar fel förlorar 
du alla poäng för omgången och omgången 
tar slut.

POÄNG:

Varje svar 1 poäng
Alla fem svaren 6 poäng

• Omgångar 
Det fi nns fyra omgångskort per spel. 
Dessa avgör vilket lag som börjar spela 
den kommande omgången och kan också 
ge en chans till extrapoäng!

• Frågor
 Varje fråga rör en av de sex klassiska 

Trivial Pursuit-kategorierna: Personer och 
platser, Underhållning, Historia, Konst och 
litteratur, Natur och vetenskap och Sport 
och fritid.

 Dessutom är varje kategori uppdelad i 
underkategorier (t.ex. Multiple Choice och 
Är du en expert?). I Trivial Pursuit Team 
fi nns det 6 nya typer av frågor och olika 
sätt att få poäng.

Omgång 4

Så här vinner du
Laget som kommit längst på spelplanen efter 
sista kortet vinner.

Gör dina egna kort
Det fi nns 30 tomma kort i spelet. Använd 
dem för att skapa dina egna frågor – förbrylla 
dina vänner, utmana din familj – gör spelet 
till ditt eget!

Ta med dig spelet vart som helst
Du kan spela TP Team var du än är! Ladda 
en kortlek i korthållaren så har du ett spel 
som du kan spela var du vill. Varje kortlek 
innehåller ett poängkort, så du behöver 
inte ta med dig spelplanen.
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