
EUROPA QUIZZEN (Rejseversion) 
 
15+ år 
2-6 spillere 
30+ minutter 
 
Indeholder 
100 kort, 1 kategoriterning og en blok med kategorier 
 
Spillets formål 
Ved at svare korrekt på spørgsmålene kan du overstrege kategorier i din 
pyramide på kategoriarket. Bliv den første der får 5 kategorier i din 
pyramide. Svar korrekt på det sidste spørgsmål og vind spillet. 
 
Forberedelser 
Hver spiller vælger en pyramide på kategoriarket og skriver sit navn i 
feltet under den. Kortene blandes og lægges i en bunke på midten af 
bordet med spørgsmålene opad. Du skal bruge en pen til at overstrege 
cirkler i pyramiden. 
 
Kortene 
Der er 6 spørgsmål på et kort, et pr. kategori. Kategorierne er: 1) 
Historie, 2) Kultur, 3) Natur, 4) Geografi, 5) Sport og 6) Blandet. De 
korrekte svar står på kortets bagside. Kategorierne er markeret med 
farver i cirkler foran spørgsmålene og på cirklerne på pyramiden. 
 
Spillets gang 
Inden spillet starter, skal I aftale regler for rigtigt svar: Hvis spørgsmålet 
fx handler om et navn, skal I bestemme, om blot efternavnet eller hele 
navnet er et tilfredsstillende svar. 
 
Den yngste spiller begynder. Den der spiller kaster terningen. Terningen 
viser hvilken kategori, der skal vælges. 
 
Personen til venstre for spilleren tager det øverste kort i bunken og læser 
spørgsmålet i den valgte kategori. 

- Hvis svaret er forkert, eller hvis spilleren ikke kender svaret, så går 
turen videre til næste person. 

- Hvis svaret er rigtigt, skal spilleren overstrege den tilsvarende cirkel 
i pyramiden. 

Derefter fortsætter spilleren til venstre med at kaste terningen osv. 
 
Bemærk! Hvis terningen viser en kategori, der allerede er overstreget i 
spillerens pyramide, så skal spilleren kaste terningen igen og besvare 
næste spørgsmål. 

- Hvis svaret er korrekt, og du ikke har overstreget den tilsvarende 
cirkel, skal denne overstreges. 



- Hvis svaret er korrekt, og den tilsvarende cirkel allerede er 
overstreget, så skal terningen kastes igen med nyt spørgsmål osv. 

- Hvis svaret er forkert, går turen videre til næste spiller. 
 
Det sidste spørgsmål og vinderen 
Når du har svaret rigtigt på 5 kategorier, (og du har overstreget 5 cirkler i 
pyramiden), så skal du svare på et sidste spørgsmål, når det er din tur. 
Spørgsmålet læses fra det øverste kort, men kategorien bestemmes af, 
hvilken kategori du mangler i din pyramide. 

- Hvis du svarer forkert, må du prøve igen, næste gang det er din tur. 
- Hvis du svarer korrekt, så vinder du spillet. 

 
Hurtige regler 
1. Kast terningen og svar på det spørgsmål, der svarer til kategorien. 

- Forkert svar: Turen går videre til næste spiller. 
- Korrekt svar: Den tilsvarende kategoricirkel overstreges i din 

pyramide. Turen går videre til næste spiller. 
- Hvis du allerede har overstreget alle cirkler i kategorien, så kast 

terningen igen og svar på næste spørgsmål. 
• Korrekt svar, cirklen er ikke overstreget: Overstreg cirklen, 

turen går videre. 
• Korrekt svar, cirklen er allerede overstreget: Kast terningen 

igen og svar på spørgsmålet. 
• Forkert svar: Turen går videre til næste spiller. 
 

2. Når du har overstreget 5 kategorier, så får du dit sidste spørgsmål, 
næste gang det er din tur. (Kategorien er den sjette kategori, som du 
mangler). 

- - Forkert svar: Prøv igen næste gang det er din tur. 
- - Korrekt svar: Du vinder spillet! 


