
Første runde starter med, at hvert hold trækker fire emnebrikker fra posen. Læg 
emnebrikkerne med forsiden opad i den ønskede rækkefølge på de fire pladser i 
huset. Et rigtigt svar giver enten 1, 2, 3 eller 4 point, som prikkerne over pladserne 
i huset viser.

Aftal, hvilket hold der starter. Dette hold får nu et spørgsmål til 1 point, som et 
af de andre hold læser op. Hvis det er et børnehold, der skal svare, må de også få 
ledetråden læst højt, inden de svarer.

Svarer holdet rigtigt, får de 1 point og må rykke deres spillebrik 1 felt frem. 
Svarer holdet forkert eller melder pas, skal spillebrikken blive stående.

Når holdet har fået sit spørgsmål, skal emnebrikken vendes om. Emnet er nu 
lukket. Turen går herefter videre med urets retning, indtil alle hold har fået et 
spørgsmål til 1 point.

Derefter fortsætter holdene på samme måde med spørgsmålene til 2, 3 og til 
sidst 4 point.

Runden er nu slut. Læg alle emnebrikkerne tilbage i posen, så I er klar til en ny runde.  
I fortsætter med nye runder, indtil et af holdene når i mål.

Retten til at begynde skifter med urets retning efter hver runde. I skal trække et 
nyt spørgsmålskort for hvert spørgsmål, og husk at et børnehold altid må høre 
ledetråden, før de svarer på et spørgsmål.

Hvis I tror, at turholdet ikke kan svare på sit spørgsmål, men at I selv kan 
svare på det, kan I spille en BEZZERWIZZER og måske få point. I må kun 
spille en BEZZERWIZZER, når det er et af de andre holds tur. 

Hvis I vil bytte om på placeringen af to åbne emnebrikker i spillet, kan I 
spille en ZWAP. I må kun spille en ZWAP, når det er jeres tur. 

Hvis et hold bruger en BEZZERWIZZER eller en ZWAP, udgår brikken af spillet indtil 
næste runde, hvor holdene får sine brikker igen. 

Det hold, der først når i mål, har vundet. Et hold behøver ikke at lande præcist på 
målfeltet for at være i mål.

Hvis nogle af de andre hold har fået færre spørgsmål end det hold, der er nået i 
mål, skal runden fortsætte, indtil alle hold har fået lige mange spørgsmål. 

Hvis flere hold når i mål i samme runde, skal disse hold ud i en finale. I finalen skal 
I først lægge alle emnebrikkerne tilbage i posen. Derefter skal hvert finalehold 
trække en emnebrik og efter tur besvare et spørgsmål i det emne, holdet har 
trukket. Fortsæt indtil ét hold har svaret rigtigt på flere spørgsmål end de andre. 
Dette hold har vundet spillet!

NU ER I KLAR TIL AT SPILLE.

PÅ BAGSIDEN KAN I FINDE FLERE DETALJER OM 
BEZZERWIZZER OG ZWAP, OG I KAN LÆSE MERE 
OM, HVORDAN I KAN BRUGE LEDETRÅDENE, SÅ 
DE PASSER BEDST MULIGT TIL JERES FAMILIE. 

GOD FORNØJELSE MED AT SÆT TE HELE 
FAMILIENS VIDEN PÅ SPIL!

2   SPILLETS GANG

3   TAKTIK OG DRILLERI

4   AFGØRELSE

1   FØR I GÅR I GANG
 • Del jer i 2-4 hold. Et hold kan bestå af én eller flere spillere. 

 • Sørg for, at børn og voksne ikke spiller på samme hold.

 •  Tag de spillebrikker, ZWAP og BEZZERWIZZERE, der passer til den farvede streg 
på spillepladen dér, hvor I sidder.

 • Læg emnebrikkerne i posen, og stil spillebrikkerne på startfeltet.

I  BEZZERWIZZER FAMILIE KAN BØRN OG 
VOKSNE DYSTE MOD HINANDEN. 

ALLE FÅR DE SAMME SPØRGSMÅL, MEN 
TIL HVERT SPØRGSMÅL ER DER EN 
LEDETRÅD, SOM KUN ER TIL BØRNENE. 

LÆS TRIN 1-4 NEDENFOR,  
SÅ ER I  GODT I GANG!
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SPILLETS INDHOLD: 

1 SPILLEPLADE

16 EMNEBRIKKER

8 BEZZERWIZZERE

4 ZWAP

4 SPILLEBRIKKER

1 ÆSKE TIL SPØRGSMÅLSKORT

150 SPØRGSMÅLSKORT

1 POSE 

1 BLOK

1 BLYANT  

1 SÆT REGLER

SPILLEBRIK

START OG MÅL OPLØB
EMNEBRIK

BEZZERWIZZER
ZWAP

HUS
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SÅDAN BEZZERWIZZER I

EMNER

BEZZERWIZZER POINT

SÅDAN ZWAPPER I

Et hold kan spille en BEZZERWIZZER, enten før eller efter et spørgsmål læses højt. 
Der er kun ét hold, der kan bezzerwizze et spørgsmål, så det gælder om at være 
hurtigst til at kaste en BEZZERWIZZER ind på spillepladen og sige ’Bezzerwizzer’. 
Turholdet svarer først på spørgsmålet. Bagefter skal Bezzerwizzer-holdet svare.

Når børne- og voksenhold bezzerwizzer hinanden, skal I huske, at børneholdet 
gerne må høre ledetråden, inden de svarer, men det må voksenholdet ikke:

Et voksenhold, der vil bezzerwizze et børneholds spørgsmål, skal bezzerwizze 
og skrive sit svar ned på blokken, før ledetråden læses højt for børneholdet.

Et børnehold, der vil bezzerwizze et voksenholds spørgsmål, må gerne 
bezzerwizze, efter voksenholdet har svaret, og de må gerne få læst ledetråden 
højt, inden de beslutter, om de vil bezzerwizze.

BØGER
Titler, forfattere og karakterer

DYR
Dyrearter, udseende og adfærd 

FILM
Skuespillere, titler og karakterer 

GEOGRAFI
Lande, byer, have, floder, søer og bjerge

HISTORIE
Historiske personer, steder og begivenheder

HVERDAG 
Hjemmet, elektronik, IT,  medier og varemærker 

MAD & DRIKKE
Ingredienser, retter og køkkenredskaber

MUSIK
Sange, musikere og instrumenter

NATUR & MILJØ
Planter, sten, klima og miljø

NATURVIDENSKAB
Fysik, kemi, matematik, anatomi og astronomi

SAMFUND
Politikere, virksomheder og organisationer

SPIL & LEG 
Brætspil, computerspil, legetøj og hobbyer

SPORT
Sportsstjerner, sportsgrene og klubber

SPROG
Fremmedsprog, grammatik og ordsprog

TRADITION & TRO 
Religion, mytologi, legender og traditioner

TV & SERIER
Programmer, værter, skuespillere og karakterer 

Ledetrådene i spillet gør det muligt for børn og voksne at dyste mod hinanden. I 
kan bruge ledetrådene, så det passer bedst muligt til de børn, der spiller. De større 
børn skal måske kun have ledetråd til nogle af spørgsmålene, eller måske skal de 
mindre børn have et ekstra point, hvis de kan svare på et spørgsmål uden at høre 
ledetråden først. 

Vi synes, at spillet er sjovest, når voksne og børn ikke spiller på samme hold. Hvis 
I gerne vil spille med børn og voksne på samme hold, tilføjer I en regel om, at de 
voksne hverken må deltage i diskussionen, svare eller bezzerwizze, efter ledetråden 
er læst op.

Det er kun, hvis turholdet svarer forkert, at Bezzerwizzer-holdet får point:

3 point for et rigtigt svar, hvis de bezzerwizzede, før spørgsmålet blev læst højt.  
1 point for et rigtigt svar, hvis de bezzerwizzede, efter spørgsmålet blev læst højt. 
Minus 1 point, hvis Bezzerwizzer-holdet svarer forkert. 

Opløb: Hvis turholdet står på opløbsstrækningen (markeret med hvide pile),  
kan Bezzerwizzer-holdet vælge at bruge sine point til at rykke turholdet tilbage 
(1 eller 3 felter) i stedet for selv at rykke frem. 

I kan spille en ZWAP, hvis I vil slippe af med en emnebrik, stjæle et yndlingsemne 
hos et modstanderhold eller bare drille modstanderne. Et hold må kun spille 
en ZWAP, når det er holdets tur, og inden oplæseren læser spørgsmålet højt. 

Kast en ZWAP ind på spillepladen og byt rundt på to emnebrikker i spillet. 
Et hold kan zwappe både modstanderholdenes og sine egne emnebrikker. 
Lukkede emnebrikker må ikke zwappes. 

Hvis turholdet zwapper en emnebrik, må et hold, der har bezzerwizzet dette 
emne, gerne fortryde og trække sin brik tilbage. De andre hold har nu igen 
mulighed for at bezzerwizze. 

TIPS

Zwap mellem modstandere

Zwap med modstandere
Zwap i eget hus
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