
GATOR & FRÅGOR

Spelets gator kan tillhöra dig själv, en annan spelare eller vara lediga. 
Gatukortet du får när du svarar rätt på en fråga (eller flera) visar att 
gatan är din. OBS! Alla frågor ställs utan alternativ.

LEDIG GATA
När du landar på en ledig gata, läser spelaren till vänster en fråga för 
dig. Svarar du rätt på frågan får du gatukortet som hör till gatan, svarar 
du fel händer ingenting. Sedan går turen vidare till nästa spelare.

EGEN GATA
Om du landar på en gata som du själv har får du slå ett extra slag.

ANNAN SPELARES GATA
Om du hamnar på en gata som tillhör en annan spelare kan du välja 
att slå en gång till med tärningarna och gå vidare, eller att utmana 
motspelaren och försöka ta gatan. 

Om du väljer att utmana din motspelare måste du svara rätt på en eller 
flera frågor. Först räknar du hur många gator (exklusive eventuella 
jokrar) motspelaren har i den färgserie gatan tillhör. Därefter får du 
svara på lika många frågor, i den kategori tärningen du gick med till 
gatan visade. (Dra alltså ett nytt frågekort mellan varje fråga.) Så fort 
du svarar fel har du förlorat chansen att ta över gatan, och turen går 
vidare till nästa spelare. 

Om du däremot svarar rätt på alla frågor får den som äger gatan 
försvara den genom att svara på en fråga i samma kategori. Vid rätt 
svar behåller ägaren gatan, vid fel svar tillfaller gatan dig.

SLÅ LIKA
Slår du lika med tärningarna behöver du inte svara på någon fråga 
för att få gatan du kommer till. Du får den utan att ens höra frågan. 
Skulle du landa på en motspelares gata och vill försöka ta den räknas 
dubbelslaget som rätt svar på första frågan (motspelaren har som 
vanligt chans att försvara den enligt nedan).

JOKRAR
Bergsjön, Hammarkullen, Biskopsgården och Frölunda är jokrar och 
därmed spelets bästa gator eftersom de får räknas till valfri färgserie. 
(Du kan t.ex. vinna med tre röda gator och två jokrar.) Detta gäller 
dock inte när du ska försöka ta en av dina motspelares gator – då 
räknas jokrar varken till någon färgserie eller som en egen färgserie 
tillsammans med andra jokrar.

QUIZ GÖTEBORG

Du och dina motspelare tävlar om vem som först lyckas skaffa fem av 
Göteborgs gator. För att lyckas med det måste ni besitta lite Göteborgs-
kunskap. Men det är inte säkert att den som vet mest vinner - den som har 
turen på sin sida och använder spelets eventkort flitigt kan segra över den 
mest inbitne Göteborgskännaren.

HUR MAN VINNER
Den spelare som först lyckas skaffa fem gator (även jokrar är gator) i 
samma färgserie vinner spelet. Så fort detta händer avslutas spelet.

FÖRBEREDELSER
Placera spelplanen på bordet.

Blanda eventkorten. Dela ut två till varje spelare och lägg resten 
i en hög på bordet med baksidan upp. Alla spelare ska alltid 
ha två eventkort på handen – när ett kort spelas ut dras genast 
ett nytt.

Blanda gatukorten (inklusive jokrarna) och dela också ut två av 
dessa till varje spelare. Placera sedan korten med framsidan upp 
framför dig.

Placera din spelpjäs på en av de gator du har blivit tilldelad. 
Det blir din startplats.

Placera frågekorten i en hög med baksidan upp.

Den som har bott längst tid i Göteborg börjar. Därefter går 
turen vidare medsols.

SPELPLANEN
På planen finns det 40 numrerade platser. 34 av dessa är gator vilka 
är uppdelade i sex färgserier med fem gator i varje samt fyra jokrar 
vilka räknas som en gata i valfri färg. Så fort du har skaffat fem gator 
av samma färg har du vunnit spelet. (Eller t.ex. 4 gator i en färg och 1 
joker eller 3 gator i en färg och 2 jokrar osv.)

Utöver gatorna finns det två taxirutor samt de fyra hörnrutorna; Casino 
Cosmopol, Liseberg, Göteborgs universitet och Skärgården.

NÄR DET ÄR DIN TUR
När det är din tur slår du två tärningar, väljer en, och flyttar lika många 
steg som tärningen visar. Tärningen du väljer avgör också kategori på 
frågorna under din tur. Rutan du landar på avgör vad som händer. 
Du får bara gå medsols och aldrig byta håll.
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1. Geografi
2. Historia
3. Kultur & nöje

KATEGORIER

4. Sport
5. Blandat
6. Valfri

Exempel: Glenn slog en 4:a och en 1:a. Han funderar på att gå till gatan 
som är ett steg framför men är inte så duktig på geografi. Därför kan han 
välja att gå fyra steg istället för att få sin favoritkategori “sport”. Efter lite 
funderande väljer han att gå ett steg ändå. Friskt vågat Glenn!

EVENTKORT
Alla spelare ska alltid ha två eventkort på handen. När du använt ett 
kort får du genast ta ett nytt. Du kan när du vill, om det är möjligt, spela 
ett eventkort. Reglerna på eventkorten går före reglerna här och det 
senast spelade kortet är det som gäller om det uppstår konflikt. 

Eventkort som påverkar en redan påbörjad händelse får inte spelas.
(t.ex. om en spelare spelat ett Alternativkort och redan fått höra 
alternativen så är det för sent att avbryta Alternativkortet med kortet 
Avbryt). Spelade eventkort läggs i en slänghög som blandas när det 
inte finns några eventkort kvar. Den som läser en fråga får inte spela 
eventkort samtidigt.

Eventkorten kan antingen spelas på dig själv eller på en av dina 
motspelare för att hjälpa eller stjälpa.

SPECIALRUTOR

TAXI
Flytta till valfri plats på spelplanen och spela enligt reglerna. Ska 
du svara på en eller flera frågor så är det tärningen du gick med till 
taxirutan som avgör kategori.

GÖTEBORGS UNIVERSITET
Välj en gata och ta den om du klarar en fråga. Detta gäller även om 
en motspelare har gatan och fler gator i den färgserien. Motspelaren 
får dock försvara sig som vanligt. Det är tärningen du gick med till 
universitetet som avgör vilken kategori det blir på frågan.

CASINO COSMOPOL
Slå en tärning för att se vad som händer.

Lämna valfri gata till den spelare som har minst antal gator.
(Om flera spelare har lika få gator får de göra upp med ”sten, sax, 
påse” – vinnaren får gatan.) 
Stå över ett kast.
Slå ett extra slag.
Slå två extra slag.
Flytta till valfri plats på spelplanen (och spela enligt reglerna).
Du får en valfri ledig gata. Finns ingen tar du, i blindo, en gata 
från den spelare som har flest. (Om flera spelare har lika många 
gator får de göra upp med ”sten, sax, påse” – förloraren ger dig 
sedan en av sina gator.)

LISEBERG
Här får du dra tre extra eventkort och tillfälligt ha fem eventkort på 
handen. Du får inte nya förrän du har färre än två kort igen.

SKÄRGÅRDEN
Byt plats med valfri spelare. Behandla gatan där du hamnar på samma 
sätt som om du hade gått dit med ett tärningsslag.

När du läst hit kan du börja spela. 
Resten av reglerna kan du läsa efter hand!

TITTA GÄRNA PÅ REGELFILMEN TILLSAMMANS!
www.quizgoteborg.se
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Exempel: Glenn äger Eriksberg och Lindholmen, båda är orange och 
därmed i samma färgserie. Han äger också en joker. Ada försöker ta 
Lindholmen från Glenn och svarar rätt på två frågor (en för varje gata 
i färgserien) och får nu ta gatan om inte Glenn svarar rätt på en fråga.
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TIPS -  L ITE HJÄLP PÅ VÄGEN

Fokusera på en färgserie och skaffa fler än en gata i den 
färgserien. På så sätt blir det svårare för dina motspelare att 
ta gatorna.

Glöm inte att spela eventkort. Ju fler du spelar desto större chans 
är det att du får det kort du behöver. Dessutom får du nya kort 
direkt och på så sätt fler möjligheter att gynna dig själv och 
jäklas med dina motspelare.

Håll koll på dina motspelare så att ingen får sin femte och sista 
gata utan att du är beredd på det.

Jokrarna är bra men de är också lätta att bli av med. Kanske kan 
det vara värt att börja bråka om dom först mot slutet?

Läs informationen längst ner på eventkorten och gatukorten när 
du får en stund över. Om du har tur lär du dig något som du kan 
ha nytta av i spelet.

SLUT

TACK!

Det finns många att tacka, lite för många för att lista här. Vi vill dock 
rikta ett speciellt stort tack till alla som ställt upp på att provspela.

GUIDE

Guidedelen av eventkorten och några av spelets gator har en 
avsändare. Vissa av dessa är annonsörer som med sin medverkan har 
gjort spelet möjligt. Andra delar är med för att ge en komplett bild av 
Göteborg. Alla har det gemensamt att de är en naturlig och viktig del 
av staden. Ett extra tack till er som valt att delta.

FRÅGOR

Spelets frågor är skrivna av en redaktion oberoende av annonsörer. Med-
verkande aktörer har inte varit med och påverkat frågorna på något sätt.
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Beda

Volvo

Pingvin
Håkan

Vovve

Spårvagn
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