
DYRENES VERDEN 
 
2-8 spillere 
7+ år 
15+ min 
 
Innhold 
200 kort 
 
Spillets mål 
Målsetningen er å samle kort ved å svare riktig på spørsmål. Vinneren er spilleren som 
samler flest kort. 
 
Før spillet starter 
Stokk kortene godt. Bruk det følgende antallet kort avhengig av antallet spillere (legg 
resten av kortene tilbake i esken): 
2-3 spillere = 40 kort 
4-5 spillere = 50 kort 
6-8 spillere = 60 kort 
 
Del ut 4 kort til hver spiller. Spillerne legger kortene ved siden av hverandre på bordet 
med tekstsiden ned. Plasser resten av kortene som en trekkbunke på midten av 
bordet med tekstsiden ned. 
 
Hvordan spille 
Den yngste spilleren begynner. Plukk et av kortene som ligger foran en av spillerne og 
si navnet på dyret. Hvis en del av navnet er understreket, er denne delen av navnet 
å oppfatte som et riktig, godt nok svar. Kortets eier sjekker navnet. 
- Hvis svaret er galt, må ikke eieren røpe det riktige svaret! Kortet legges tilbake 
på bordet. Turen går så med klokken til neste spiller. 

- Hvis svaret er riktig, beholder du kortet – men før du ser på kortets bakside kan 
du svare på spørsmål fra det. Spilleren som hadde kortet, leser opp spørsmålet 
og svaralternativene høyt (det riktige svaret er markert med uthevede 
bokstaver). 

Hvis svaret er riktig får du et ekstrakort fra bunken. Alle kortene du 
vinner danner din poengscoringsbunke som holdes separat fra de 
andre kortene. Turen går videre til neste spiller. 
Hvis svaret var galt, får du fremdeles beholde kortet men får ikke noe 
ekstrakort. Turen går videre til neste spiller. 

 
Det skal alltid være 4 kort foran hver spiller. Når et kort er blitt tatt fra en rekke, erstatt 
det med toppkortet fra trekkbunken. 
 
Når ingen vet 
Hvis to hele runder gjennomføres uten noen riktige svar, skyver alle spillerne kortene 
foran seg til spilleren til venstre for seg. Etter dette fortsettet spillet som vanlig. 
 
Vinneren  
Spillet slutter når trekkbunken går tom. Spilleren som har samlet flest dyrekort vinner. 
 
 



 
 
 
 
 
DYRENES VERDEN – avansert variant 
 
Spillets mål 
Målsetningen er å samle kort ved å besvare spørsmål riktig. Spilleren som har samlet 
flest kort vinner. 
 
Før spillet starter 
Stokk kortene godt. Dann to bunker, Spillkortbunken og Scoringskortbunken. 
Spillkortbunken dannes av følgende antall kort: 
2-3 spillere = 30 kort 
4-5 spillere = 40 kort 
6-8 spillere = 50 kort 
 
Gi 4 kort til hver spiller, som plasserer disse ved siden av hverandre foran seg på 
bordet. Plasser resten av Spillkortene midt på bordet.  
 
Resten av kortene danner Scoringskortbunken, som plasseres til siden på bordet.  
 
Plasser alle kort med teksten ned. 
 
Hvordan spille 
Den yngste spilleren begynner. Velg et kort foran hvilken som helst motspiller og si 
hvilket dyr det er. Kortets eier sjekker navnet (hvis det er galt, må ikke eieren avsløre 
svaret!). 
 
Hvis du gir det riktige navnet, beholder du kortet, og samtidig retten til å velge 
besvare 2 spørsmål fra kortet. 
Spørsmål med svaralternativer – 2 Scoringskort for riktig svar 
Konserveringsstatus – 2 Scoringskort for riktig svar 
Utbredelsesspørsmål – på hvor mange kontinenter av de seks i dette spillet (Nord-
Amerika, Sør-Amerika, Europa, Afrika, Asia og Oseania) kan arten bli funnet? – 1 
Scoringskort for riktig svar 
Latinske navn – 4 Scoringskort for riktig svar 
 
Ved å besvare i det minste et av ekstraspørsmålene riktig, får du kort fra 
Scoringskortbunken. Uavhengig om du besvarer det ene eller begge svarene er gale 
får du beholde kortet. 
 
Etter dette går turen til den neste spilleren. 
 
Hvis du ikke kjenner dyrets navn, får du ikke besvare andre spørsmål. Turen går til 
neste spiller. 
 
Det skal alltid være 4 kort foran hver spiller. Når et kort er blitt tatt fra rekken, erstatt 
det umiddelbart med toppkortet fra Spillkortbunken på midten av bordet. 
 



Når ingen vet 
Hvis to hele runder gjennomføres uten noen riktige svar, skyver alle spillerne kortene 
foran seg til spilleren til venstre for seg. Etter dette fortsettet spillet som vanlig. 
 
 
Vinneren 
Spillet slutter, når enten Spillkortbunken eller Scoringsbunken går tom. Spilleren som 
har samlet flest kort vinner.  
 
 
Konserveringsstatusfarger: 
Rød = Kritisk truet 
Oransje = Sterkt truet 
Gul = Sårbar 
Grønn = Livskraftig  


