
SPILLETS FORMÅL
At være den første spiller, der får fyldt alle seks rum i spillehjulet med trekanter i forskellige farver ved at svare
rigtigt på spørgsmål. Kom først tilbage til midten af spillepladen, og svar rigtigt på et sidste spørgsmål for at vinde!

SÅDAN STARTER I SPILLET
1. Hver spiller eller hvert hold tager et tomt spillehjul og
placerer det midt på spillebrættet.

2. Tag en kortbunke, og placer den i kortholderen.

3. Kast terningen for at se, hvem der skal begynde. 
Den, der slår det højeste tal, begynder.

NÅR DET ER DIN TUR
1. Kast terningen.

2. Flyt. Flyt altid det fulde antal felter, terningen viser.

3. Når du lander på et felt, skal du svare på et spørgsmål!

En af de andre spillere tager det første kort fra forenden af kortbunken og læser det spørgsmål op, der svarer til farven
på det felt, du er landet på. Hver farve svarer til en kategori. Der er en liste over kategorierne til højre og på siderne af
æsken. Svarene på spørgsmålene er trykt på bagsiden af kortet. Hvis du lander på midterfeltet under spillet, kan du
selv vælge kategorien for spørgsmålet.

080340381108  Trivial Pursuit 20th anniversary Rules / DK

INDHOLD
Et spillebræt, 300 kort med spørgsmål og svar, en
kortholder, seks spillehjul, 36 farvede trekanter og
en terning.

Spillehjul

Trekant

Hver kortbunke med 100 kort

indeholder et markeringskort. Sørg

for, at dette kort ligger forrest i

kortholderen, når spillet begynder.

Når et kort er blevet brugt, lægges

det bagerst i bunken, indtil

markeringskortet kommer frem

igen. Så kan I gå videre til

en ny kortbunke.

Markeringskort.
Sørg for, at
kortene bliver
sat i på denne
måde.

KATEGORIER 
Test din viden om de sidste 20 år med
spørgsmål om:

• GLOBALE TEMAER
Alt fra geografi og kultur til
udforskning af rummet.

• BILLEDE OG LYD
Tv, film og musik.

• NYHEDER
Mindeværdige overskrifter og
historiske begivenheder.

• DET SKREVNE ORD 
Tekstforfatningens betydning, lige fra
bøger til netsider.

• INNOVATION
Science fiction, elektronik, kloning og
fremtidens opfindelser.

• FRITIDSAKTIVITETER
Aktive og mindre aktive
fritidsaktiviteter, lige fra sport til
computerspil.

Det er nu 20 år siden, at Trivial Pursuit først tog verden med storm. Denne særlige jubilæumsudgave giver dig
mulighed for at vise, hvor meget du kan huske fra denne periode.

Å R S  J U B I L Æ U M S U D G A V E
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SÅDAN FLYTTER DU RUNDT PÅ SPILLEBRÆTTET
Når spillet starter, flytter du ud fra midten langs en af egerne. Når du kommer til den ydre cirkel, kan du flytte
med eller mod uret. Det er valgfrit, i hvilken retning du vil gå, så det er vigtigt at tænke flytningen igennem, så
du havner på det felt, som passer bedst.

Du må ikke gå både frem og tilbage i samme slag. Hvis du har slået en femmer, må du for eksempel ikke flytte
tre felter med uret, stoppe op, og så flytte to felter mod uret. Du må derimod gerne ændre retning efter næste
slag og flytte i den modsatte retning af den, du gik sidst.

Du kan skyde genvej hen over brættet ved at krydse midten via egerne.

Du må gerne stå på samme felt som en anden spiller.

RIGTIGE SVAR
Hvis du svarer rigtigt på spørgsmålet, må du slå igen og få et nyt spørgsmål. Du må fortsætte med at slå og
flytte, så længe du svarer rigtigt – der er ingen begrænsning for, hvor mange gange i træk du må slå.

FORKERTE SVAR
Beklager. Hvis du svarer forkert, er turen slut. Spilleren til venstre for dig slår
med terningen.

TREKANTSFELTER
Der er seks felter rundt om på spillebrættet med et billede af en stor farvet
trekant. Hvis du svarer rigtigt på et spørgsmål, når du lander på et af disse
trekantsfelter, skal du sætte en trekant af tilsvarende farve i dit spillehjul! Slå med
terningen, og prøv igen.

Hvis du svarer forkert på et spørgsmål på et trekantsfelt, skal du flytte væk fra
feltet og videre rundt, næste gang det er din tur, før du kan vende tilbage og prøve at vinde samme farve
trekant igen.

Hvis du lander på det samme trekantsfelt igen senere i spillet, og du allerede har en trekant i
den farve, tæller det som et almindeligt felt, og du skal svare på et spørgsmål fra den
tilsvarende kategori.

"SLÅ IGEN"-FELTER
Når du lander på et "slå igen"-felt, må du kaste terningen igen. Du må gerne flytte til et nyt 
"slå igen"-felt og blive ved med at slå, indtil du lander på et spørgsmåls- eller trekantsfelt.
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ANDRE REGLER

Husregler

Ved spillets start aftaler spillerne, hvor lang tid

man har til at svare på et spørgsmål. Det aftales

også, hvor præcist svaret skal være. Spillerne kan

for eksempel aftale, at det er nok at give

efternavnet, for at svaret er rigtigt. Man kan også

aftale, at både for- og efternavne skal opgives, for

at svaret er rigtigt. Man kan også lave forskellige

regler for yngre og ældre spillere.

Hurtigt spil

I denne version af spillet er det ikke

nødvendigt at lande på et trekantsfelt for at

vinde en trekant. Du får i stedet en trekant,

første gang du svarer rigtigt på et spørgsmål på

hvert af de seks farvede felter.

Heldig kartoffel

Da du altid får et ekstra slag med terningen for

hvert rigtige svar, er det muligt at samle alle seks

trekanter på første tur! Hvis dette sker, må

spillere, som endnu ikke har haft sin tur, prøve at

gentage denne bedrift, så spillet ender uafgjort.

Trekantsfelt

"Slå igen"-felt

SÅDAN VINDER DU SPILLET
Når du har vundet en trekant i hver farve, skal du forsøge at komme tilbage og ramme midterfeltet præcist. Hvis du kommer for langt, fortsætter du med at spille,
indtil du lander præcist i midterfeltet.

Når du lander på midterfeltet, skal de andre spillere – uden at se på det næste kort – bestemme, hvilken kategori du skal svare på i det sidste og afgørende spørgsmål.

Hvis du svarer forkert, skal du forlade midterfeltet, næste gang det er din tur, og vende tilbage senere (når du rammer feltet præcist) for at forsøge igen.

Hvis du svarer rigtigt på det afgørende spørgsmål, har du vundet spillet!
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