
Indhold:
1 Spilleplade
4 Spillebrikker
500 Spørgsmålskort med ialt 3000 

spørgsmål i 6 forskellige kategorier
4 Sæt pointkort
1 Terning
1 Spillevejledning

Spørgsmålskategorier
A = Almen viden
H = Historie/videnskab
N = Natur
S = Sport
U = Underholdning
V = Verden

S P I L L E V E J L E D N I N G



Formål med spillet
Det gælder om at være det par, der først når frem til målfeltet på spillepladen. 
I dette anderledes spørgsmålsspil kræves paratviden, kendskab til din partner samt en god portion held.

Forberedelser
Hvert par vælger en spillebrik, der placeres på startfeltet. Herefter fordeles et sæt pointkort til hvert par.

Det yngste par starter spillet. Den ene spiller A kaster terningen, hvorefter makkeren B trækker et spørgsmålskort
og ser det tilhørende spørgsmål uden at sige det højt.

Derefter satser spiller B med et af pointkortene, om han/hun mener, at makkeren A kan besvare spørgsmålet 
eller ej. Der kan satses 1, 2 eller 3 felter på korrekt besvarelse, eller 1 felt på forkert besvarelse.

pointkortet placeres med bagsiden opad, så ingen af spillerne kan se, hvad der er satset. Herefter læses spørgsmålet
op af spiller B, og spiller A forsøger nu at besvare spørgsmålet. Når spørgsmålet er besvaret, vendes pointkortet, og
man kan nu se, om makkeren B havde satset rigtigt. 

Satses der RIGTIGT, og spørgsmålet besvares korrekt, flyttes parrets spillebrik frem med det antal felter, der svarer
til satsningen. Besvares spørgsmålet derimod forkert eller slet ikke, flyttes parrets spillebrik tilbage med det antal
felter, der svarer til satsningen.

Satses der FORKERT, og spørgsmålet besvares forkert eller slet ikke, flyttes parrets spillebrik 1 felt frem på spille-
pladen, da makkeren jo havde satset rigtigt på, at spørgsmålet ikke kunne besvares. Besvares spørgsmålet derimod
korrekt, flyttes parrets spillebrik 1 felt tilbage.

Lander spillebrikken på et chancefelt, skal spiller B kaste terningen og tage et ekstra kort. Chancen består i, at spil-
ler B skal satse med et af pointkortene, INDEN han ser spørgsmålet. Der kan IKKE satses på forkert besvarelse. 
Derefter læses spørgsmålet op, og spiller A svarer. Svares der rigtigt, rykkes det antal felter frem, der er satset + 2
ekstra felter. Svares forkert, rykkes det satsede antal felter tilbage + 2 ekstra felter.

Spillebrikkerne kan ikke flyttes længere tilbage end til startfeltet. Spillet fortsætter nu i urets retning til næste par,
osv. Spillerne i et par skiftes til at stille spørgsmål og svare, hver gang det er deres tur.

Afslutning på spillet
Det par, der først når målfeltet på spillepladen, har vundet spillet. Man kan evt. også aftale, at spillet slutter efter en
aftalt tid f.eks. 1 time. Parret, som fører spillet efter denne tid, har vundet.

God fornøjelse!


