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Överta Fråga
Överta en annan spelares tårtbit.
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Överta
två tårtbitar, antingen från en
spelare
eller en tårtbit vardera från två
s
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o spelare.
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Blockerar ett överta fråga-kort
eller överta dubbel fråga-kort.
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TÅRTBIT

R
Räknas
som vilken tårtbit som helst – du kan svara i
en
e kategori och använda den som en annan.
Det går inte att överta en mixad tårtbit.
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G den spelare som först lyckas att ta kortet
Ger
en
e chans att svara om spelaren som svarar på
frågan
svarar fel.
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55 frågekort, 54 spelkort och 1 kategorireferenskort
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Spelets Mål

Din Omgång

Bli den första spelaren som samlar på sig sex tårtbitskort,
ett i varje färg.

Förberedelser
Draghög
Kasthög

1. Dra ett kort från draghögen.
2. Spela ett av korten som du har i din hand.
• Om du vill spela ett färgat tårtbitskort lägger du kortet med
ovansidan uppåt framför dig. Spelaren till höger om dig drar det
översta frågekortet och läser upp frågan i den tårtbitskategorin.
Om du svarar rätt lägger du tårtbiten framför dig på bordet. Om
du svarar fel lägger du bort tårtbiten.

Chanskort
Frågekort

• Om du vill spela ett mixat tårtbitskort svarar du på en fråga
från valfri kategori. Om du svarar rätt lägger du den mixade
tårtbiten framför dig på bordet. Om du svarar fel lägger du bort
tårtbiten.
Obs! Du kan använda ett mixat tårtbitskort som vilken tårtbit
du vill, när som helst. Du kan till exempel svara på en
underhållningsfråga, men välja att använda kortet som din
historiatårtbit.
• När du spelar ett överta fråga-kort tar du en tårtbit som ligger
framför någon annan spelare och lägger den framför dig.
Du behöver inte svara på några frågor!

1. Lägg frågekorten i en hög med frågesidan uppåt.

Om du vill överta en dubbel fråga kan du ta två tårtbitar från
en spelare eller en tårtbit vardera från två olika spelare. Kasta
överta fråga-kortet eller överta dubbel fråga-kortet när du har
spelat det.

2. Lägg chanskortet på en plats där alla kan nå det.

Obs! Du kan inte överta en mixad tårtbit.

3. Resten av korten är spelkort. Blanda dem och dela ut fem kort till
varje spelare. Du kan titta på dina kort, men visa dem inte för
någon annan.
4. Lägg de återstående korten i en draghög på bordet. Se till att det
finns utrymme för en kasthög.
5. Spelaren till vänster om den person som gav börjar.

Obs! Kortet ligger upp och
ned under spelets gång.

Tips! Du kan lägga tårtbiten på sidan eller upp och ned när du
besvarar frågan för att hålla reda på vad du försöker vinna och vad
du redan har vunnit.
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• Du kan spela ett blockeringskort för att blockera ett överta
fråga- eller överta dubbel fråga-kort om ett sådant spelas mot
dig. När detta händer kastar du både blockerings- och överta
fråga-/överta dubbel fråga-kortet. Dra ett nytt kort när du har
spelat ett blockeringskort.
3. Nu är det nästa spelares tur.
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Använda Chanskortet
När det är en annan spelares tur, men du tror att du kan svaret, kan
du snabbt lägga beslag på chanskortet innan den andra spelaren
svarar. Om personen svarar fel kan du själv besvara frågan. Om du
svarar rätt på frågan tar du ett tårtbitskort. Om du svarar fel tar den
spelare som du tog en chans hos en av dina tårtbitar (om du har
någon).
Obs! Den spelare som läser frågan kan också chansa när de har läst
frågan, men innan de har tittat på svaret.

Så Här Vinner Du
Den förste spelare som har samlat på sig sex tårtbitskort (ett i
varje färg) vinner.
Om ni vill att spelet ska gå snabbare, samla fyra valfria tårtbitar,
oavsett färg.

