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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.
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FLYTTA RUNT PÅ SPELPLANEN

Den som slår det högsta talet får börja. Sätt
in DVD-skivan i DVD-spelaren. Först visas
en introduktion av DVD-skivan, och därefter
en menyskärm. Om DVD-skivan inte börjar
spelas automatiskt i DVD-spelaren trycker du
på PLAY för att starta introduktionen. Välj en

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.
Kategorierna visas 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.

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

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

1. Slå tärningen.

NÄR DET ÄR DIN TUR

(Mer information om hur du navigerar på DVDskivan finns under DVD-skivan.)

spelare som ska sköta fjärrkontrollen under
spelets gång.

3. Slå med tärningen för att bestämma vem
som ska börja.

2. Ta en korthög och placera den i
korthållaren.

Kunskapstårta

Tårtbit

1. Varje spelare eller lag tar varsin tom
kunskapstårta som placeras på mittfältet
på spelplanen.

FÖRBEREDELSER

En spelplan, en DVD-skiva, 300 kort
med frågor och svar, en korthållare, fyra
”kunskapstårtor”, 30 färgade tårtbitar,
en tärning.

INNEHÅLL

Ditt mål är att som första spelare lyckas fylla din kunskapstårta med en tårtbit av
varje färg, genom att svara rätt på spelfrågorna (från kort och/eller DVD-skivan).
Gå sedan tillbaka till mittfältet och svara på en sista fråga från DVD:n. Om du
svarar rätt har du vunnit!

VAD GÅR SPELET UT PÅ?

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

FEL 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.

RÄTTA SVAR

Se till att
korten står
så här

ny korthög.

igen. Därefter börjar du på en

markeringskortet hamnar längst fram

tillbaka det längst bak i korthögen tills

gång du har använt ett kort sätter du

korthållaren när ni börjar spela. Varje

till att detta kort finns längst fram i

samt ett blått markeringskort. Se

Varje korthög innehåller 100 kort

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.

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.
”Slå igen”-fält

Obs! Om du har fått en tårtbit på ett
tårtbitsfält och hamnar på samma tårtbitsfält
igen senare i spelet, så fungerar fältet som ett
vanligt fält. Svara på en fråga från den aktuella
kategorin från ett kort – du ska alltså inte
använda DVD-skivan i det här fallet.

Om du svarar fel på ett tårtbitsfält 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. Du måste inte försöka direkt med
samma kategori igen, utan du kan gå någon
annanstans på spelplanen och återvända
senare.

Om du svarar rätt på en fråga på ett
tårtbitsfält får du en tårtbit i den färg som
visas på fältet. Placera den i kunskapstårtan.
Slå tärningen och fortsätt.

Tårtbitsfält

Om du svarar rätt
på en fråga på ett
tårtbitsfält får du en
tårtbit i den färg
som visas på fältet.
Placera den i
kunskapstårtan.
Slå tärningen och
fortsätt.

Om du hamnar på ett tårtbitsfält har du chans
att vinna en tårtbit. I stället för att en
motspelare läser en fråga från ett kort ska du
välja en fråga från DVD-skivan (läs under DVDskivan).

TÅRTBITSFÄLT

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 eller ett
tårtbitsfält.

”SLÅ IGEN”-FÄLT
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När du har kommit till mittfältet använder du
DVD-skivan och går till mittfältet på skärmen.
En fråga från en slumpmässigt vald kategori
visas, och det är bara du som får svara.
Frågan visas på skärmen. När du har svarat
på frågan trycker du på ENTER så att det
rätta svaret visas. Om du svarar rätt navigerar
du till symbolen ”” och trycker på ENTER
för att fira att du har vunnit!

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 höga tal fortsätter du spela som vanligt
och svarar på frågor i de kategorier som
motsvarar fälten som du hamnar på, tills du
lyckas slå jämnt och hamna på mittfältet.

VINNA SPELET

• Om du får en fråga som har använts
tidigare under spelet trycker du
på menyknappen för att återgå till
huvudmenyskärmen och välja kategorin
igen, så att en ny fråga visas.

• Om det var din tur och du fick tårtbiten
slår du tärningen och fortsätter din tur
som vanligt. Om du inte fick tårtbiten är
din tur över för den här gången och spelet
fortsätter åt vänster.

• När det rätta svaret avslöjas tilldelas
tårtbiten den spelare som först avgav det
rätta svaret. Om ingen av spelarna har
svarat rätt får ingen tårtbiten.

• När frågan har ställts får bara du svara,
men du får bara en chans att gissa svaret.
När du har svarat kan spelaren till vänster
om dig utmana dig – om spelaren saknar
den tårtbit som frågan gäller och tror
att du har svarat fel. Spelet fortsätter
åt vänster, och alla spelare som saknar
den aktuella tårtbiten och som vill utmana
något av de svar som har avgetts får göra
det, men varje spelare får bara avge ett
enda svar.
Obs! Utmaningar får inte göras om frågan
är en förvrängd bild. I så fall endast av den
spelare vars tur det är att svara.

SVARA PÅ DVD-FRÅGOR
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Tidningsrubriker
Du kommer att få se en löpsedel med en bild
av en händelse, person eller produkt som har
skapat rubriker. Året för händelsen är dolt ?
det kan även vara ett år då en viss produkt
lanserades eller då personen på bilden
gjorde något minnesvärt. Gissa vilket år det
gäller och tryck på RETUR för att visa det
rätta svaret.

Förvrängda bilder
Du får se en förvrängd bild av t.ex. en känd
person, plats eller sak.
Använd pilknapparna på
fjärrkontrollen för att få
bilden att klarna bit för
bit. Gissa vem bilden
föreställer innan tiden
rinner ut! Det rätta svaret
visas när tiden har runnit
ut. Du kan också trycka på ENTER om du vill
se svaret tidigare.

FRÅGA:

Bildmatchning
Du får se en bild och
en fråga som handlar
om bilden. Koppla ihop
den stora bilden med
en av de små bilderna
eller gissa vilken bild som ska bort. Tryck på
ENTER så visas rätt svar.

Visuella ledtrådar
Ett videoklipp visas, och därefter följer en
fråga. Videoklippet visas bara en gång. Välj
ett svar och tryck på ENTER.

Ljudklipp
Ett ljudklipp spelas upp, och därefter följer
en fråga. Ljudklippet kan vara en låt eller ett
berömt citat, och det spelas bara upp en
gång. Välj ett svar och tryck på ENTER.

FÖLJANDE TYPER AV FRÅGOR
FINNS PÅ DVD-SKIVAN:

På menyskärmen för DVD-skivan visas de
sex kategorierna som du kan välja frågor från.
Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att
flytta mellan kategorierna. När du kommer till
den kategori som du vill använda trycker du
på ENTER, så visas en fråga.

DVD-SKIVAN

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.

Sex raka

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.

Snabbspel

I festversionen av spelet är det tillåtet
för alla att ropa ut svaret så fort en DVD-fråga
har ställts. Varje spelare får EN chans att svara.
När rätt svar visas tilldelas tårtbiten den spelare
som först gissade rätt svar. Om den spelare som
svarade rätt först redan har tårtbiten för den
aktuella kategorin har han/hon hindrat alla andra
från att få tårtbiten.

Festligare spel

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.

Egna regler

• Om DVD-skivan matas ut och sätts
in igen visas introduktionen och
huvudmenyskärmen automatiskt.

• Om du vill hoppa över eftertexterna på
DVD-skivan trycker du på knappen MENU
för att gå tillbaka till menyskärmen och
starta ett nytt spel.

Smått och gott:

Om du svarar fel på frågan navigerar du
till symbolen ”” och trycker på ENTER.
Huvudmenyskärmen visas automatiskt. Du
måste nu vänta tills nästa gång det är din tur
för att då lämna mittfältet, svara på en fråga
på ett annat fält och sedan slå jämnt för att
hamna på mittfältet igen, om du vill få en ny
fråga som ger dig chans att vinna spelet.
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Spela i ett rum med bra belysning.
Sitt en bit ifrån TV-skärmen.
Spela inte spelet om du är trött.
Ta regelbundna pauser under spelet.

TIPS:

Sport & Fritid:
Sport, fritidsaktiviteter och datorspel.

Film:
Från Hollywood-storfilmer till
lågbudgetfilmer från små producenter.

Musik:
Artister, topplistor och texter.

Kändisar:
Kändisar och feta rubriker.

Trender:
Innovationer, modeikoner och moderna
ord.

TV:
TV-serier, reklam, presentatörer och
skådespelare.

