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   8 +   2 - 6   20 +
  år   spillere   min.

Innhold
50 kort, 10 av dem bildekort, 1 kategoriterning (tom terning og klistremerker) 
og poengblokk.

Spillidé
Ved å besvare pørsmål riktig, krysse ut kategorsirkler i din pyramide på 
poengarket. Vær den første til å få ”fem på rad” ved å krysse ut alle 5 
kategorisirklene langs en av sidene på pyramiden din. Svar riktig på et 
bildespørsmål, så det siste spørsmålet – og vinn spillet!

Forberedelser
Sett klistremerkene på terningen. Hver spiller tar en pyramide fra 
poengblokken og skriver sitt navn i firkanten nedenfor den. Fjern de 10 
bildekortene og plasser dem med billedsiden ned i en egen bunke. Plasser 
spørsmålskortene i en bunke i midten med billedsiden opp.

Kortene
På hvert kort er det 6 spørsmål, ett for hver kategori. Kategoriene er: 

Musikk   Dyr og Natur

Sport og Spill  Kultur (TV, film, litteratur, kunst)  

Geografi  Diverse

  
Kategoriene er markert med fargede sirkler foran spørsmålene og i 
pyramidesirklene.

De riktige svarene finner du på baksiden av kortene. Før spillet begynner, bli 
enige om nøyaktighetsnivået; hvis spørsmålet for eksempel er om et navn, er 
kun etternavnet nok?



Flere flotte spill på

Hvordan spille
1. Den yngste spilleren begynner.
2. Spilleren i tur kaster terningen og besvarer det tilhørende spørsmålet. 

Spørsmålene blir lest opp av spilleren til venstre 
- galt svar: turen din er over.
- riktig svar: kryss ut det tilsvarende kategorifeltet i pyramiden din. Turen 

går videre med klokken til neste spiller
Hvis du allerede har alle feltene i den aktuelle kategorien krysset ut, kast 
terningen igjen og besvar spørsmålet i en annen kategori.
– riktig svar: kryss ut et tilsvarende kategorifelt i pyramiden din. Turen 

går til neste spiller.
– kategorifeltene allerede krysset ut: kast terningen igjen, svar på et 

nytt spørsmål.
– galt svar: turen din er over.

3.  Når du har en hel side av pyramiden krysset ut, får du et bildekortspørsmål 
i din neste tur. Kast terningen og få det tilsvarende spørsmålet.
– galt svar: prøv igjen i din neste tur.
– riktig svar: du får umiddelbart et spørsmål fra det øverste 

spørsmålskortet.
4.  Spørsmålskategorien for det siste spørsmålet er den som mangler i ”5 på 

rad” siden.
– galt svar: prøv igjen i den neste tur.
– riktig svar: du vinner spillet!
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