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SPILLET INDEHOLDER
1 spilleplade
320 spillekort (260 spørgsmålskort og 60 hændelseskort)
13 spilfigurer
8 plasticfødder

SELSKABSSPILLET POPKULT
Så skal der quizzes i popkultur! Du og dine modspillere dyster om, 
hvem der først kæmper sig hele vejen til Hollywood. Der gælder dog de 
samme regler som i livet: Det er ikke altid den, der ved mest, der vinder. 
Vinderen skal også besidde en god portion taktisk snilde.

FORBEREDELSER
1.  Placér spilbrættet på bordet.

2.  Bland spillekortene (både spørgsmålskort og hændelseskort) 
  grundigt sammen, og del 20 kort ud til hver deltager. 

3.  Vælg en spilfigur, du mener bedst repræsenterer hvem du er, 
  og placér den på start feltet.

4.  Placér bunken med spillekort centralt mellem deltagerne.

SÅDAN VINDER MAN
Den spiller, der først når frem til Hollywood, eller den spiller, der er 

nærmest Hollywood, når en spiller løber tør for spillekort på hånden, 

vinder.

SPILLETS FORLØB
Den spiller som sidst har set en kendt person starter spillet. Turen går 
uret rundt. Når det er din tur, spiller du enten et spørgsmålskort eller et 
hændelseskort.

Spørgsmålskort indeholder 1-4 spørgsmål pr. kort fra spillets seks 
kategorier (film, musik, sladder, tv, spil og litteratur). Når du spiller et 
spørgsmålskort, skal du stille alle spørgsmål på kortet jævnt fordelt til 
dine medspillere. Hvis I f.eks. er tre deltagere, må du f.eks. ikke stille 
tre spørgsmål til en modspiller og kun et til den anden modspiller. Du 
bestemmer dog selv hvem, du spørger om hvad. 

Er der færre spørgsmål på kortet end der er modspillere, vil der være 
modspillere, du ikke stiller nogen spørgsmål.

EKSEMPEL: Darth spiller et spørgsmålskort med tre spørgsmål. Han 
stiller et spørgsmål til de tre modspillere – Luke, Leia og Ben. Da det 
er Leias tur, spiller hun et spørgsmålskort med to spørgsmål, og stiller 
disse til Darth og Ben, da hun tror at Luke kan svare på begge. 

Er der flere spørgsmål på kortet end der er modspillere, får en eller flere 
modspillere mere end et spørgsmål. 

EKSEMPEL: Hannibal spiller et spørgsmålskort med fire spørgsmål,  
stiller ét hver til sine tre modspillere og derefter et ekstra spørgsmål til 
en af modspillerne. Ripley spiller et spørgsmålskort med fire spørgsmål 
og stiller to hver til sine to modspillere.

Svarer din modspiller rigtigt på et spørgsmål, får han eller hun lov til at 
gå et skridt frem. Svarer din modspiller forkert, får du lov til at gå et skridt 
fremad. Bonusspørgsmål bliver kun stillet, hvis modspilleren svarede 
rigtigt på hovedspørgsmålet. Ved rigtigt svar på bonusspørgsmålet for 
modspilleren lov til at gå et skridt fremad. Du får dog ikke lov til at gå 
fremad ved forkert svar på bonusspørgsmålet.

Hændelseskort kan hjælpe eller spænde ben for dig selv eller dine mod-
spillere. Visse hændelseskort kan kun bruges, når det er din tur, mens 
andre kan bruges, når du vil. Det fremgår af teksten på selve kortet. Hvis 
der opstår uenighed, gælder det der står på hændelseskortet altid frem 
for det, der står i reglerne. Flere hændelseskort kan anvendes i træk, 
men kun ét kort fra én deltager af gangen. 

EKSEMPEL: Tyler stiller et spørgsmål til Marla, som han selv kender 
svaret på. Tyler vil gerne spille et PLAGIAT-kort, men det må han ikke, da 
han var den, der læste spørgsmålet op. Jack kan også svaret, lægger 
et PLAGIAT-kort, svarer rigtigt på spørgsmålet, og går et skridt fremad.

TIPS
1. Hvis du ønsker et hurtigere spil, kan du gå to skridt fremad for hvert 
  rigtigt svar i stedet for kun et. 

2. Hver bunke kort har en jævn fordeling af de forskellige korttyper og 
  kan spilles hver for sig. Tag en af kortbunkerne med til en hurtigquiz  
  i bilen, på toget eller i parken. Spilfigurerne kan udskiftes med  
  mønter, småsten eller andet, og du kan lave en hjemmestrikket  
  spilplade, hvor du vil.

4. Der er 15 hændelseskort i hver bunke. Du kan tilføje flere fra de  
  andre bunker eller fjerne et par kort for at gøre spilrunden mere eller 
  mindre strategisk.

5. Hvis du syntes, at det er vigtigt, at hver spiller får lige mange  
  hændelseskort hver, kan du blande og dele dem ud separat før  
  spilstart. Eksempelvis med 15 spørgsmålskort og 5 hændelseskort pr.  
  spiller.


