
Spørgsmålene er alle lavet med udgangspunkt i dyreriget - men glem alt om at kun-
ne bruge din almindelige paratviden! Medmindre selvfølgelig at du ved om en hest 
kan sove stående, hyæner dræbe en zebra eller hvad en vortebider er!

Med andre ord: Børnenes gæt er lige så godt som de voksnes. De finurlige spørgsmål 
fra dyrenes verden vil overraske jer gang på gang!

Udover spørgsmål har spillet også andre sjove elementer. Du kan derfor risikere at 
skulle tegne eller mime dyr, hugge brikker fra de andre deltagere osv.

Logoer og varemærker. Føler du dig helt hjemme, når der fra fjernsynet i den bedste 
sendetid lyder ordene: “Hvem ka? ...”, så kunne dette sagtens være et spil for dig!

Nu er der i hvert fald mulighed for at revanchere nederlagene i Trivial Pursuit pga. 
tåbelige historie-spørgsmål :-)

Logo spillet er lige så let, som det lyder. Du flytter din brik rundt på spillebrættet og 
den første, der kommer i mål, er vinderen.

Quizspil

Logo

Fra 12 år

2 - 6 spillere

45 minutter

Vild med dyr

Fra 7 år

2 - 4 spillere

Mindst 
30 minutter



I Auktionsquiz er alle spørgsmål til salg. Den, der byder højest på en af de 10 spørgs-
målskategorier, køber retten til at svare på et spørgsmål i kategorien og får chancen 
for at vinde 1 point.

Spillerne har et begrænset beløb at byde for på auktionen, så det gælder om at tæn-
ke hurtigt og byde klogt. Skal man byde en kategori op for at drille de andre spillere? 
Skal man have is i maven og kun byde på sine yndlingskategorier? Hvis der er rift om 
en kategori, sælges den dyrt, mens andre kategorier kan fås for en slik.

Auktionsquiz

Fra 15 år

2-5 spillere

60 minutter

Udover at drille hinanden med kategorierne kan man så også sætte trumf på ved at 
smide “Bezzerwizzer”-brikker, når de andre svarer. Dette betyder, at man ønsker at 
svare, hvis det kikser for den, der fik spørgsmålet.

På den måde kan man score sig nogle “billige” point, når regnskabet skal gøres op.

Et rigtigt sjovt selskabsspil 

Har du glemt hvad Barbies kæreste hedder, om styrbord eller til højre eller venstre 
og 117 andre “selvfølgeligheder” - og har vennerne?

Find ud af det med dette sjove spil!

400 sjove spørgsmål, der med sikkerhed får ordene: “Aargh! Det vidste jeg godt” frem 
mere end én gang!

Det populære Bezzerwizzer i en familie-udgave fra 2016.
Dyst mod hinanden i en lang række spørgsmål.

Der er 16 forskellige emner at vælge imellem.

På spillepladen er der en lang række billeder, der indgår i spørgsmålene.
Smøg ærmene op og kæmp om æren som husets Bezzerwizzer.

Bezzerwizzer 

Fra 15 år

Fra 2 spillere

30 - 60 minutter

Bezzerwizzer - Familie

Fra 10 år

Mindst 2 spillere

45 minutter

Det burde man jo vide 

Fra 15 år

Mindst 3 spillere

20 minutter


