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Spørgsmålene i denne udgave af Trivial Pursuit™ er © 2008 Horn Abbot International Limited.  
Et Horn Abbot-spil, fremstillet på licens for Horn Abbot International Limited,  
ejer af varemærket “Trivial Pursuit”.  
Horn Abbot International Limited, Villa Franca, Hastings, Christ Church, Barbados, West Indies. 030804179108  Aa

Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier.

Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a.  
Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser & Eventyr, 

Trends & Mode, Myter & Legender og mange flere!   
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ADVARSEL:
1. Følg altid instruktionerne nøje. Brug 

kun batterier af den angivne type,  
og sørg for, at polerne (+ og –)  
sidder rigtigt.

2. Bland aldrig nye og gamle batterier 
eller standard- og alkalinebatterier.

3. Fjern altid “flade” eller brugte 
batterier fra produktet.

4. Tag batterierne ud, hvis produktet ikke 
skal anvendes i en længere periode.

5. Sørg for ikke at kortslutte ledningerne.
6. Flyt produktet et andet sted hen, 

hvis det forårsager lokale elektriske 
forstyrrelser eller påvirkes heraf. 
Nulstil om nødvendigt (ved at slukke 
og tænde igen eller ved at fjerne 
batterierne og sætte dem i igen).

7. BRUG ALDRIG GENOPLADELIGE 
BATTERIER. FORSØG ALDRIG 
AT GENOPLADE ANDRE TYPER 
BATTERIER.

INDEKS BATTERIER

8. Som med alle andre smådele bør 
disse batterier opbevares utilgængeligt 
for børn. Søg straks lægehjælp, hvis et 
batteri sluges.

VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER
Gem venligst denne information som fremtidig reference. Batterierne bør udskiftes af 
en voksen.

Dette produkt og dets batterier skal smides særskilt væk på den lokale 
affalds- og genbrugsstation. De må ikke smides ud sammen med 
almindeligt husholdningsaffald.

INDHOLD
Digital enhed med 600 spørgsmål, USB-kabel, 36 oste, 6 spillehjul,  

1 spillebræt og 1 terning

LRO3

LRO3

LRO3

Når du ser dette billede på skærmen,  
er batterierne ved at løbe tør for strøm. 

030804179108  Aa     TP Digital Choice      Rules   (DK)

Originator: RM Approval: Final ROD: 00.00 File Name: 04179i08.indd

030804179108  Aa     TP Digital Choice      Rules   (DK)

Originator: RM Approval: Final ROD: 00.00 File Name: 04179i08.indd

Jette
Note
Change: "flade"To: flade



SPIL NU
VÆLG & 

SPIL 

4 5

INTRO- 
DUKTION

Nu kan du spille Trivial Pursuit™, hvor spørgsmålene ligger på en digital 
enhed i stedet for at stå på kort. Spørgsmålene er inddelt i minikategorier, 
der hver indeholder 50 spørgsmål. Enheden indeholder på forhånd 12 
minikategorier – du kan downloade flere på mytpchoice.dk.

Enheden siger til, når I har brugt alle spørgsmålene i en minikategori. 
I får valget mellem at spille med de samme spørgsmål igen eller vælge 
en anden minikategori. 

Der er to måder at spille på med enheden – Spil nu eller Vælg & spil. 
Du kan først ’Vælge & spille’, når du har downloadet minikategorier fra 
mytpchoice.dk (se side 5).

VIGTIGT: LÆR DEN DIGITALE ENHED AT 
KENDE, FØR I BEGYNDER AT SPILLE. SE 
SIDE 6-7 

FORBEREDELSER
Den digitale enhed vælger automatisk 
seks minikategorier.

1. Tænd for den digitale enhed. 
Tryk på den orange eller lyserøde 
kategoriknap for at spille nu.

2. Seks minikategorier vil blive vist på 
skærmen. 

 Bemærk: Hvis du ikke vil spille med 
de seks kategorier, trykker du bare på 
tilbageknappen og starter igen. Dette 
virker først, når du har downloadet 
flere minikategorier!  

3. Følg den blinkende pil ved at trykke 
på svarknappen. Se side 5, hvis du 
vil spille med ur.

Spil med ur?
• Når der kommer et spørgsmål frem, vil du høre lyden af et tikkende ur.
• Hvis du vil se svaret, skal du trykke på svarknappen. Uret fortsætter med at tikke.
• Hvis du vil se, hvor meget tid en spiller har tilbage, skal du trykke på tidsknappen. 
• Når tiden er gået, hører du en lyd. Nu skal spilleren komme med et svar.

KLAR TIL AT SPILLE
1. Tryk på svarknappen for at starte 

spillet. Minikategorierne vil blive vist 
på skærmen.

2. For at se et spørgsmål skal du trykke 
på knappen for den valgte kategori.          

3. Læs spørgsmålet højt for den spiller, 
der skal svare.

4.  For at se svaret skal du trykke på 
svarknappen og holde den nede.  
Når du slipper knappen, vil 
spørgsmålet blive vist igen. 

5. Tryk på en kategoriknap for at vende 
tilbage til de seks minikategorier.

FORBEREDELSER
Når du har downloadet minikategorier 
fra mytpchoice.dk, skal du vælge, hvilke 
seks du vil spille med.

1. Tryk på den gule eller lilla 
kategoriknap for at ’Vælge & spille’.

2. Seks hovedkategorier vil blive vist på 
skærmen.

3. Tryk på knappen for den ønskede 
kategori.

4. De underkategorier, du har 
downloadet, vil blive vist på 
skærmen. Hvis du har flere end 
seks kategorier, skal du bruge 
bladreknappen for at se dem.

 •  For at vælge en underkategori skal du 
trykke på knappen for den kategori.

5. De minikategorier, du har downloadet, 
vil blive vist på skærmen. Hvis du har 
flere end seks kategorier, skal du bruge 
bladreknappen for at se dem.

 •  For at vælge en minikategori skal du 
trykke på knappen for den kategori. 
Titlen på minikategorien bliver let 
sløret for at vise, at den er valgt. Tallet 
under svarknappen tæller en op.   

Bemærk: Hvis du ikke vil vælge nogen 
af disse minikategorier, skal du trykke på 
tilbageknappen for at vende tilbage til 
under- eller hovedkategorierne. Du kan  
frit vælge seks minikategorier! 

SPIL MED UR
Spil med ur, hvis I vil sætte 
tidsbegrænsning på, hvor længe en spiller 
må være om at svare. 

Tryk på den lilla eller gule kategoriknap 
for at spille med ur.

Let (45 sekunder til at svare): Tryk på den 
orange, blå eller gule kategoriknap.

Svær (25 sekunder til at svare): Tryk 
på den lyserøde, grønne eller lilla 
kategoriknap.

Nu er I klar til at spille (se modsatte side). 
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ORDFORKLARINGER

Tryk på sølvknappen til 
venstre for at gå tilbage til 
forrige skærmbillede.

Pilen viser, at du ved at trykke på 
bladreknappen kan bladre op og 
ned for at se flere kategorier.

Dette tal viser, hvor mange 
minikategorier du har valgt –  
du skal vælge seks. 

Hvis I spiller med ur, skal I trykke på den sorte knap 
nederst for at se, hvor meget tid en spiller har tilbage 
til at besvare et spørgsmål.

Lyset i skærmen slukker, når den digitale enhed ikke har været brugt et 
par sekunder. Tryk på en vilkårlig kategoriknap for at tænde den igen og 
fortsætte spillet.  

For at spare strøm går den digitale enhed i slumretilstand, når den ikke 
har været brugt i cirka 10 minutter. Tryk på en vilkårlig kategoriknap for at 
tænde den igen. 

On/off-kontaktFod USB-port  

Gå ind på mytpchoice.dk, og læs mere om, 
hvordan du downloader minikategorier og  

bruger USB-kablet.  

TILBAGE- 
KNAP 

Tryk på en af disse for at 
vælge en kategori.

KATEGORI- 
KNAPPER 

TIDSKNAP 

Tryk på den sorte knap 
øverst for at se svaret 
på et spørgsmål. 

SVARKNAP  

Tryk på sølvknappen til 
højre for at bladre gennem 
kategorierne.

BLADRE- 
KNAP  

Trekanten viser, at du ved at trykke 
på tilbageknappen kan gå tilbage 
til forrige skærmbillede. Jo flere 
trekanter der er, jo flere trin kan  
du gå tilbage.
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Formålet med spillet
At blive den første spiller til at fylde alle 
seks felter i sit spillehjul med forskelligt 
farvede oste ved at besvare spørgsmål 
rigtigt. Vend tilbage til midterfeltet først, 
og svar rigtigt på det sidste 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. Gør den digitale enhed klar (se side 
4 og frem), og stil den ved siden af 
brættet i sin fod.

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

Når det er din tur
1. Kast terningen.

2. Flyt. Du skal altid flytte nøjagtig det 
antal øjne, der vises på terningen.

3. Når du lander på et felt, skal du svare 
på et spørgsmål! Se ‘Klar til at spille’ 
side 5. 

6. Når du har valgt seks minikategorier, 
er du klar til at spille. Dine seks 
minikategorier vil blive vist med let 
sløret skrift på skærmen.

 •  Hvis du vil ændre en af dine 
minikategorier, skal du trykke på 
knappen for den kategori igen.  
Den slørede tekst bliver sort igen, 
og tallet under svarknappen tæller 
en ned. 

 •  Du vender tilbage til det skærmbillede, 
hvor du gjorde dit første valg.  
Vælg en anden minikategori,  
eller tryk på tilbageknappen for at 
vælge helt om.

7. Følg den blinkende pil ved at trykke 
på svarknappen.

8. Se side 5, hvis du vil spille med ur.

9. Nu er du klar til at spille (se side 5).

SPILLETS 
REGLER

Oste

Sådan flytter du rundt  
på brættet

I starten af spillet skal du flytte væk fra 
midten ned langs en af egerne. Når du 
kommer til den cirkulære bane, kan du 
flytte i alle retninger. Planlæg dine træk 
nøje, så du lander på det felt, der passer 
dig bedst.

Du må aldrig bevæge dig tilbage i 
den retning, du kom fra, under samme 
terningekast. Du kan f.eks. ikke slå “5” 
og flytte tre felter med uret og derefter 
to felter mod uret. Men 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 
hen over midten langs egerne. 
Du kan lande på de samme 
felter som en anden spiller.

Rigtige svar
Hvis du svarer rigtigt på 

spørgsmålet, skal du 
kaste terningen igen,  

og du får endnu et 
forsøg. Du kan 

blive ved med 
at kaste 
terningen og 
flytte, så længe 

du svarer rigtigt – 
der er ingen 
grænser for, hvor 
mange ture du 
kan tage i træk.

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

‘Slå igen’-felter

Når du lander på et “slå igen”-felt, skal 
du kaste terningen igen. Du kan derefter 
flytte til et andet “slå igen”-felt og blive 
ved med at slå, indtil du lander på et 
spørgsmåls- eller ostefelt.

Ostefelter

Hvis du svarer rigtigt på et spørgsmål 
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, skal du flytte 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. Du behøver ikke 
straks at prøve den samme kategori. Du 
kan flytte hvor som helst på spillebrættet 
og vende tilbage til den senere.

Spillehjul
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SÅDAN 
VINDER DU 

SPILLET

Så snart du har vundet en ost i hver af 
de forskellige farver, skal du tilbage til 
feltet i midten og forsøge at lande der 
med det nøjagtige antal øjne. Hvis du 
slår for mange, skal du fortsætte med at 
spille og svare på spørgsmål, indtil du 
lander på feltet i midten.

Når du lander på midten, skal du svare 
på et sidste, afgørende spørgsmål. 
De andre spillere bestemmer, hvilken 
kategori du skal have et spørgsmål fra.

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
Bliv 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 rigtigt svar. Men I kan f.eks. beslutte, 
at der skal gives både for- og efternavn 
ved vindersvaret. I kan også bestemme 
at have forskellige regler for yngre og 
ældre spillere.

Hurtigt spil
I denne version af spillet er alle felter 
ostefelter. Du får en ost for hvert rigtige 
svar. Du skal stadig have en ost i hver 
farve. 

Vinde på stribe
Da du altid skal slå igen, når du svarer 
rigtigt, er det muligt at få alle seks 
oste på første tur! Hvis dette sker, kan 
spillere, der endnu ikke har haft deres 
tur, prøve at gentage denne præstation 
og få spillet til at ende uafgjort.

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