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SÅDAN SPILLER DU

INDHOLD
1 spillebræt, 200 kort med spørgsmål og svar, 
24 actionkort, 2 kortholdere, 6 spillehjul,
36 farvede oste og 1 terning.

MENINGEN MED DET HELE
At blive den første spiller til at fylde alle seks 
felter i sit spillehjul med forskelligt farvede oste 
ved at besvare spørgsmål korrekt. Vær den 
første, der vender tilbage til midterfeltet og 
svarer rigtigt på det afgørende spørgsmål for 
at vinde!

FORBEREDELSER
1.  Tag et tomt spillehjul til 

hver spiller eller hvert hold, 
og sæt det på det midterste 
felt på brættet. 

2.  Bland de to bunker med 
actionkort – den mørkeblå 
og den lyseblå.

3.  Sæt de mørkeblå spørgsmålskort i den 
mørkeblå kortholder, og de lyseblå 
spørgsmålskort i den lyseblå kortholder. 
Spillere, der er 14 år eller ældre, skal svare på 
spørgsmål på de mørkeblå kort. Yngre spillere 
skal svare på spørgsmål på de lyseblå kort.

4.  Giv 3 actionkort til hver spiller eller hold fra 
den bunke, der svarer til deres alder – hvis 
det er et hold, er det den aldersgruppe, der 
er fl est af (mørkeblå til de voksne, lyseblå 
til børnene).
Bemærk: Hvis der er mere end 4 spillere,
der bruger voksen- eller børnekort, skal de 
have 2 actionkort i deres egen farve og 1 i
den anden farve.
Hvis der f.eks. er 5 spillere, der bruger kortene 
til børn og 1 spiller, der bruger kortene til 
voksne: Så skal alle børnespillerne have 
2 lyseblå og 1 mørkeblåt kort, og den voksne 
spiller skal have 3 mørkeblå kort.

5.  Kast terningen for at bestemme, hvem der
skal starte. Den, der slår det højeste antal 
øjne, starter.

ACTIONKORT
Der er 6 slags actionkort. 

DRØN   Bevæg dig hurtigere rundt på 
brættet.

STJÆL  Stjæl noget.

SNYD   Gør noget listigt ved en anden 
spiller.

TIP   Bed om hjælp til at besvare 
spørgsmålet. 

EN CHANCE Bed om et andet spørgsmål, hvis 
TIL   du svarer forkert.

VÆLG   Vælg selv, hvilken kategori du vil 
have et spørgsmål fra.

•  Spil actionkort, når det er din tur, efter du har 
kastet terningerne, medmindre der står noget 
andet på kortet.

•  Du kan kun bruge hvert kort én gang, så skal 
du lægge det i bunken med brugte kort.

•  Du kan spille lige så mange actionkort i en tur, 
som du ønsker, men når de er væk, er de væk 
– så brug dem med omtanke!

NÅR DET ER DIN TUR  
1. Kast terningen.  

2. Spil et af dine actionkort, hvis du vil.   

3.  Flyt dit spillehjul. Du skal altid fl ytte hele det 
antal øjne, der vises på terningen.

4.  Når du lander på et felt, skal du svare på et 
spørgsmål! Husk – de voksne bruger de 
mørkeblå kort, og yngre spillere bruger
de lyseblå.

Husk! Hvis du (eller en anden spiller) spiller 
actionkort i din tur, kan et eller fl ere af trinene 
herover blive påvirket. Følg instruktionerne
på actionkortet.

En af de andre spillere tager 
det første kort fra den 
relevante kortbunke, viser dig 
billedet og læser derefter 
spørgsmålet svarende til farven 
på det felt, du er landet på, 
højt. Hver farve svarer til en 
kategori. Kategorierne fremgår af 
siderne på underdelen af æsken og 
af næste side. Svarene på spørgsmålene 
er trykt med fed skrift efter hvert enkelt 
spørgsmål. Hvis du lander på midterfeltet 
undervejs i spillet, må du selv vælge, hvilken 
kategori dit spørgsmål skal have.

SÅDAN FLYTTER DU RUNDT PÅ 
SPILLEBRÆTTET
I starten af spillet skal du fl ytte væk fra midten 
ned langs en af egerne. Når du kommer til den 
cirkulære bane, kan du fl ytte enten med eller 
mod uret. Eftersom du kan fl ytte i alle retninger, 
skal du altid planlægge dine træk nøje, så du 
lander på de felter, der passer dig bedst.

Du må aldrig bevæge dig tilbage i den retning, 
du kom fra, under samme terningekast. Du må 
f.eks. ikke slå “5” og gå tre felter i urets retning, 
stoppe, vende om og derefter gå to felter 
tilbage igen. Men den næste gang du kaster 
terningen, kan du beslutte at ændre retning, så 
du går i den modsatte retning af dit sidste træk.

Du kan komme hen til den anden side af 
brættet ved at gå på tværs af midten langs 
egerne. Du kan lande på de samme felter som 
en anden spiller.
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Ostefelt

“Slå igen”-felt

RIGTIGE SVAR
Hvis du svarer korrekt på spørgsmålet, skal du 
kaste terningen igen, og du får endnu et forsøg. 
Du må blive ved med at slå og fl ytte din brik, 
så længe du svarer rigtigt – der er ingen 
begrænsning på det antal ture, du kan få i træk. 

FORKERTE SVAR
Desværre. Hvis du svarer forkert, slutter din tur. 
Spilleren til venstre for dig skal nu kaste 
terningen.

“SLÅ IGEN”-FELTER  
  Hvis du lander på et “slå 

igen”-felt, må du slå med 
terningen en gang til. Du kan 
derefter fl ytte til et andet “slå 
igen”-felt og blive ved med at 
slå, indtil du lander på et 
spørgsmåls- eller ostefelt.

OSTEFELTER 
Spillebrættet har seks felter 
med et billede af en stor 
farvet ost. Hvis du besvarer 
et spørgsmål korrekt efter at 
være landet på et af disse 
ostefelter, må du sætte en 
tilsvarende farvet ost i dit 
spillehjul! Kast terningen, og 
prøv igen.

Hvis du svarer forkert på et ostefelt, skal du fl ytte 
væk fra feltet og langs banen, når det bliver din 
tur næste gang, før du kan vende tilbage og 
prøve at vinde en ost i den pågældende farve.

Hvis du lander på det samme ostefelt senere i 
spillet, og du allerede har en ost med den 
pågældende farve, fungerer feltet som et 
almindeligt felt, og du skal besvare et spørgsmål 
fra den tilsvarende kategori.

SÅDAN VINDER DU SPILLET
Så snart du har vundet en ost af hver farve, skal 
du bevæge dig i retning af midterfeltet og 
forsøge at lande på det ved at slå præcis det 
rigtige antal øjne. Hvis du kommer for langt, skal 
du spille videre, indtil du lander præcis på 
midterfeltet.

Når du kommer frem, skal de andre spillere –   
inden de har set det næste kort – beslutte, fra 
hvilken kategori du skal besvare et sidste og 
afgørende spørgsmål.

Hvis du svarer forkert, skal du forlade 
midterfeltet, næste gang det er din tur, og vende 
tilbage senere (ved at slå præcis det rigtige antal 
øjne) for at forsøge igen.

Hvis du svarer rigtigt på det afgørende 
spørgsmål, vinder du spillet!

EGNE REGLER  
Ved starten af spillet skal spillerne enes om, 
hvor lang tid hver enkelt har til at besvare et 
spørgsmål. Bliv også enige om, hvor præcise 
svarene skal være. I kan f.eks. blive enige om, 
at det er nok kun at give et efternavn for at få 
et korrekt svar. Men I kan f.eks. beslutte, at 
der skal gives både for- og efternavn ved 
vindende svar. I kan også bestemme at have 
forskellige regler for yngre og ældre spillere.

HURTIGT SPIL
I denne version af spillet behøver du ikke at 
lande på et ostefelt for at få en ost. Den første 
gang du svarer korrekt på et af de seks 
forskelligtfarvede felter, vinder du i stedet en 
tilsvarende ost.

SEJRSRÆKKE
Da du altid skal kaste terningen igen, hver 
gang du svarer korrekt, er det muligt at samle 
alle seks oste i din første tur! Hvis dette sker, 
kan enhver spiller, der endnu ikke har haft sin 
tur, prøve at gentage denne præstation og få 
spillet til at ende uafgjort.

HELTE & HELTINDER
Hvad lavede heltene og heltinderne i dine 
yndlingsfi lm fra Disney?

MONSTRE & SKURKE  
Alt, der er værd at vide om luskebukse, onde 
gerninger og uhyggelige hændelser. 

BIROLLER
Holdt du øje med, hvad der foregik i 
baggrunden? Hvor meget ved du om alle de 
seje fi gurer i fi lmene?

STEDER & TING
Hvad skete der hvor? Hvem gik hvorhen? 
Hvad havde de med? Hvorfor gik de 
overhovedet? Denne kategori dækker alt det, 
der kommer og går i scener fra Disney.

ACTION
Hvor godt kender du historierne i
Disney-fi lmene? Her er et sammensurium af 
spørgsmål om handling, scenedetaljer og 
konsekvenser af en fi gurs handlinger. 

FANTASTISKE FACTS 
Her er alt det, du ønskede, du vidste om 
Disney: citater, sange, tegninger, bag om 
scenen-bidder, pointer og meget mere!

© Disney/Pixar.

TRIVIAL PURSUIT, det tilhørende logo, spillebrættets særegne design, 
spørgsmålskortene, spillebrikkerne og ostene er varemærker, der tilhører 
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