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STAD-LAND-FLOD - Original
Stad-Land-Flod är ett underhållande och medryckande spel som snabbt blir allas favorit! Lika kul att spela
med vänner som med familjen. Gör er beredda på roliga och knasiga svar när alla försöker komma på
det bästa och mest unika svaren till varje kategori.
Ge alla spelare ett spelblad och en penna och bestäm en bokstav för första rundan – sen kan spelet börja!
Nu gäller det för alla spelare att fylla i ett ord på denna bokstav under varje av de valda kategorierna.
Alla kan få poäng, men flest poäng får de som skriver något som ingen annan har skrivit - så här gäller
det att ha lite fantasi och vara lite lurig.
Ett kul spel för alla och perfekt för festen, middagen och med familj och vänner!

2100754

Ålder: 6+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 320 x 226 x 7 mm
Vikt: 380 g

TJEJMIDDAG - Pocket
Tjejmiddag är ett helfestligt spel med över 160 roliga,
intressanta och oväntade frågor för den ultimata
tjejkvällen!
Lär dig mer om både dig själv och dina tjejkompisar
på ett underhållande sätt där många skratt, galna
historier och roliga anekdoter garanteras.
Här avhandlas allt från roliga minnen, pinsamheter,
sex och allt det där du alltid velat veta om dina vänner...
Massor av kul frågor som garanterat kommer lyfta
stämningen på middagen, festen, resan eller vinkvällen!
2100723

Ålder: 16+
Spelare: 3+
Speltid: 15-45 min
Mått: 100 x 70 x 35 mm
Vikt: 140 g
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TVÄRTOMSPELET
Bajsar elefanter jordgubbar? Sitter öronen på magen?
Tvärtomspelet är ett kul spel som snabbt blir barnens
favorit - i bilen, med kompisar, på resan eller hemma
i soffan.
Här gäller det att snabbt försöka svara fel, alltså
tvärtom, på knasiga och kul frågor. Svara Ja istället
för Nej och Nej istället för Ja. Var beredd på roliga
felsägningar och massvis av skratt!

2100716

Ålder: 6+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min

Spelet är fullproppat med över 500 roliga frågor.
Utmana dina kompisar och se vem som klarar flest i rad!

Mått: 100 x 70 x 35 mm
Vikt: 140 g

...DET BORDE MAN JU VETA! - Ja eller nej
Är det olagligt att elda upp en hundratapp? Sjunker
en apelsin i vatten? Och hur är det.. har någon gått
på månen sedan månlandningen 1969?
Denna roliga variant av succéspelet ”Det borde man ju veta!” är fullproppad
med över 400 kul och annorlunda ja eller nej frågor om saker man egentligen
borde veta. Här tävlar alla mot alla och spänningen stiger snabbt för varje
fråga. Till skillnad från traditionella frågespel får man inte poäng för rätt
svar - bara minuspoäng för fel! Ju enklare fråga - desto fler minuspoäng.

2100747

Ålder: 14+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min

Finns Transsylvanien på riktig? Går det att slå sönder en diamant med en
hammare? Var beredd på att bli osäker även på de enklaste av frågor när
inte Google finns till hjälp! En sak är säker, du kommer höra dig själv tänka...
Ah... det borde man ju veta!

Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

FÖRE ELLER EFTER?
Dök Kalles kaviar upp i butikerna före eller efter att
julbocken i Gävle brann första gången? Fanns Pippi
Långstrump när Lego började säljas? Och uppfinns
BH:n före eller efter man för första gången kunde ta
simborgarmärket?
Före eller efter? är ett kul och medryckande spel där det gäller att ha en bra
känsla för när saker hände. Men glöm årtalet - här räcker det att svara på
om det hände före eller efter händelsen innan. Du kan när som helst stanna
och säkra dina poäng, eller så fortsätter du och chansar på att få fler.
Spänningen stiger snabbt för varje fråga! Om man svarar fel så ryker
nämligen de poäng man fått ihop i rundan. Vem stannar och vem vågar
fortsätta?

2100730

Ålder: 14+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

Gör dig beredd på snabba kast och kul frågor
när över 600 intressanta och ibland knasiga
händelser slumpas mot varandra!
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QUIZNÖDIG - För barn
Perfekt att ha om någon blir quiznödig!
Quiznödig för barn är ett superkul frågespel utan
krångliga regler som snabbt blir barnens favorit!
Spela och umgås tillsammans som förr. Utmana
kompisar och syskon och upptäck hur kul det är
att spela och lära sig saker samtidigt.
Spelet är fullproppat med fler än 200 intressanta
och lagom svåra frågor som passar lika perfekt
i bilen, som på resan eller hemma i soffan.
2100624

Ålder: 8+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 100 x 70 x 35 mm
Vikt: 140 g

QUIZNÖDIG - Sant eller falskt
Perfekt för alla quiznödiga barn och föräldrar!
Quiznödig sant eller falskt innehåller över 200
roliga och intressanta frågor där du ska skilja
otroliga sanningar från knasiga lögner.
Utmana föräldrar, kompisar eller syskon och den
som oftast gissar rätt vinner - svårare är det inte.
Ett perfekt spel för alla quiznödiga - i bilen, på
kalaset, på resan eller hemma på fredagsmyset.

2100648

Ålder: 8+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 100 x 70 x 35 mm
Vikt: 140 g

Ett spel med humor och glimten i ögat - garanterat
utan sömniga frågor om gamla franska kungar
och kemiska formler!
Det perfekta spelet för roliga stunder med familj
och vänner.
2100617

Ålder: 15+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 100 x 70 x 35 mm
Vikt: 140 g

QUIZNÖDIG - På festen
Perfekt om någon blir quiznödig på festen!
Quiznödig på festen är en kul partyhöjare med
en rolig mix av knasiga frågor, humor och onödigt
vetande.
Spelet är fullmatat med fler än 200 tokiga och
vansinnigt kul frågor som garanterat kommer lyfta
stämningen på festen. Var beredda på massvis av
skratt och knäppa svar!
Idealiskt att ta med för en rolig kväll med vännerna!

2100600

Ålder: 15+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 100 x 70 x 35 mm
Vikt: 140 g

L
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Quiznödig på resan är ett kul och avspänt spel
med fler än 200 lite roligare, skönare och gladare
frågor som passar perfekt när man är ledig, på
semestern eller resan.
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Perfekt om någon blir quiznödig på resan!
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QUIZNÖDIG - På resan
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QUIZNÖDIG - Hemma
Perfekt att ha om någon blir quiznödig hemma!
Quiznödig hemma är ett kul och medryckande
spel med fler än 200 lagom svåra frågor för alla
tillfällen och många olika åldrar - lika perfekt med
kompisgänget som med familjen en regnig dag vid
köksbordet.
Stäng av TV:n och upplev roliga och oförglömliga
stunder ihop! Ett underhållande spel för varje tillfälle.

2100594

Ålder: 12+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 100 x 70 x 35 mm
Vikt: 140 g

QUIZNÖDIG - Efter middagen
Perfekt om någon blir quiznödig efter middagen!
Quiznödig efter middagen är ett kul och avslappnat
spel påfyllt med fler än 200 frågor för den perfekta
avrundningen på en trevlig middag.
Ett festligt sätt att umgås och en utmärkt ta-medpresent. Inga krångliga regler och lika underhållande
för par som större sällskap.
Det perfekta spelet för en kul kväll helt enkelt!

2100665

Ålder: 15+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 100 x 70 x 35 mm
Vikt: 140 g
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ÄLSKLING - Pocket
Allt det där du alltid velat veta om din partner...
Älskling innehåller över 160 intressanta, spännande,
roliga och oväntade frågor som kommer lära dig
det mesta om din partner, dig själv och ert förhållande
samtidigt som ni har fantastiskt kul!
Ett underhållande, farligt.. och otroligt kul spel gjort
med glimten i ögat och en stor portion humor. Det
perfekta spelet efter en trevlig middag, ett glas vin
på tu man hand eller på smekmånaden.
Älskling är spelet för dig som redan träffat den
stora kärleken eller som bara är lite nyfiken...
2100556

Ålder: 16+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 100 x 70 x 35 mm
Vikt: 140 g
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KUL ATT DU FRÅGAR...
Vem kan allt om höga berg och roliga resmål? Vem gillar
inte fotboll? Och vem vill inte ha frågor om stjärntecken,
Mozart eller melodifestivalen?
Kul att du frågar... är ett verkligt underhållande spel med den skojiga tvisten
att du får välja motspelarnas frågor. Här vinner man nämligen genom att
slå ut de andra med frågor som inte passar dem! Den som svarar fel åker
ut och den som svarar rätt bestämmer vem som ska få nästa fråga. En efter
en åker ut i snabbt tempo och sist kvar vinner rundan!
Ett verkligt kul spel med snabba kast och roliga rundor med över 400 frågor
utan massa krångliga regler - lika enkelt som underhållande! Frågorna
studsar mellan spelarna och man vet aldrig vem som kommer få nästa fråga.
Vem kommer le stort och vem muttrar ”Kul att du frågar...”?
Spelet är en perfekt gå-bort-present och en riktig höjdare på spelkvällen
eller middagen med familj och vänner.

2100631

Ålder: 14+
Spelare: 3+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

JAG HAR EN KOMPIS SOM...
Jag har en kompis som... försökt gömma sig på ett
tåg för att slippa köpa biljett, ångrar en ful tatuering,
eller blivit lite upphetsad när håret schamponerats
hos frisören.
Jag har en kompis som... är den klassiska ”Jag har aldrig”-leken i ny kul
tappning. Ett fantastiskt roligt och skruvat partyspel, fullspäckat med över
200 knasiga och pinsamma påståenden där spelarna själva erkänner varje
gång ett påstående stämmer in på dem.
Alla frågor inleds med ”Jag har en kompis som...” och såklart handlar det
inte om någon kompis... det handlar om er runt bordet! Var beredd på
massvis av roliga erkännanden, skratt och tokiga anekdoter!
Jag har en kompis som... är en utmärkt present och det perfekta partyspelet
för dig som vill lära känna nya och gamla vänner bättre.

210563

Ålder: 16+
Spelare: 3+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g
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DUMSTRUT
Hur länge kan en delfin hålla andan? Hur högt upp i
luften kan popcorn hoppa när man poppar dem och
hur lång är den längsta bilkö som någonsin uppstått?
Dumstrut är ett helkul och underhållande spel med över 400 frågor som alla
har en sak gemensamt - de är vrickade, lustiga och nästan omöjliga att
svara helt rätt på.
Spelidén är lika enkel som underhållande. Här gäller det att tänka till och
undvika motspelarnas ”Dumstrut”-kort genom att hamna så nära det korrekta
svaret som möjligt. Håll tungan rätt i mun och spela ut ditt eget ”Dumstrut”-kort
till den du tror är längst ifrån och roffa åt dig massor av poäng.

2100372

Ålder: 14+
Spelare: 3+
Speltid: 15-45 min

Det perfekta spelet för alla som älskar meningslösa fakta, skratt och knäppa
gissningar! Ett verkligt underhållande spel för festen, hemmakvällen eller
middagen.

Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

LINGON, LÅDVIN OCH LÅNGKALSONGER
Skryter du över svenska popgrupper du inte ens gillar när du träffar
folk utomlands, har du littala-glas med klisterlapparna kvar på
och har du någon gång applåderat vid en flygplanslandning?
Svarade du Ja på någon av dessa frågor har du antagligen en
god chans i det här spelet.
Lingon, lådvin och långkalsonger är ett fantastiskt underhållande spel där
du får, eller blir av med, poäng genom att svara på frågor om allt från
melodifestivalen och foppatofflor till falukorv och mellandagsrea.
Spelet innehåller mer än 300 träffsäkra frågor där du tävlar om att vara
mest ”typiskt svensk”. På gott och ont...

100198

Ålder: 14+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

Ett helkul spel med hög igenkänningsfaktor som
garanterat sätter igång lustiga diskussioner!

EL
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IDIOTKUNSKAP
Vet du hur många procent bättre killar presterar på
gymmet om de tränar framför tjejer, om det går att
tatuera tungan eller varför Mona Lisa inte har några
ögonbryn? Och vet du förresten vilken som är den
absolut vanligaste dagen att ha sex på?
Idiotkunskap är inte ett traditionellt frågespel med trista och trötta frågor
om vem som skrev böckerna om Sherlock Holmes eller var de Olympiska
Spelen hölls 1996. Det här är istället spelet om allt det där man inte fick lära
sig i skolan... Över 400 hysteriskt galna, bisarra och totalt meningslösa men
ändå superintressanta och underhållande frågor som är lika kul att kunna
svara, som att höra svaret på!
Idiotkunskap är det perfekta spelet för alla som älskar meningslöst vetande
blandat med nonsens och massor av humor! Ett helgalet frågespel som
garanterat leder till många skratt, lustiga diskussioner och vrickade gissningar.

2100211

Ålder: 16+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

Fågel, fisk eller mittemellan? är spelet för dig som älskar roliga utmaningar
blandat med knasiga fakta och smarta chansningar. Ett fartfyllt och kul spel
med fler än 300 superintressanta men nästan omöjliga frågor om sånt du
absolut inte fick lära dig i skolan. Här gäller det istället att gissa bäst eller
placera sig rätt i förhållande till de andras gissningar.

2100570

Ålder: 14+
Spelare: 3+
Speltid: 15-45 min

I varje runda försöker två spelare gissa sig så nära rätt svar som de bara kan.
De andra lyssnar. När spelarna sagt sina svar gäller det nämligen för övriga
spelare att klura ut om det riktiga svaret är över, under eller någonstans
mittemellan de två spelarnas svar. Var beredd på massvis av roliga frågor
och knäppa gissningar!

Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

SÄLLSKAPSSPELET
Om du tvingades förbjuda en dialekt, vilken hade du då
valt? Vad skulle du ändra om du fick leva om de senaste
två åren? Och vad ska man absolut inte göra naken?
Sällskapsspelet är ett festligt och underhållande spel med över 300 intressanta,
roliga, annorlunda och oväntade frågor.
Det perfekta sättet att starta nya, spännande samtal och lära känna både
sig själv och sina vänner bättre. Många skratt, livliga diskussioner och tokiga
anekdoter garanteras.
Det går inte att förlora i det här spelet bara vinna! Stäng av Tv:n och upplev
roliga och oförglömliga stunder tillsammans.

2100587
7 3 3 1 6 72 1 0 0 5 8 7

Ålder: 14+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

Sällskapsspelet är en utmärkt present och passar lika
bra på hemmakvällen som på festen eller middagen.

EL

Hur långt kryper en trädgårdssnigel på en timme? Hur många
gånger låser snittpersonen upp sin telefon under en dag? Och
vilket år dök snabbmakaronerna upp i Sverige för första gången?

SP

FÅGEL, FISK ELLER MITTEMELLAN?

EL
SP
VEM I RUMMET
Vem i rummet kissar i duschen och vem i rummet skulle
överleva kortast tid på en öde ö? Vem har den bästa
radiorösten, vem kikar i andra människors badrumsskåp och vem behöver längst tid för att bygga ihop
en bokhylla från IKEA?
Vem i rummet är ett galet underhållande, utmanande och medryckande
sällskapsspel där vi avslöjar vilken bild vi har av varandra och vad vi egentligen
tycker och tror om andra.
Ett spel om hur vi uppfattas i våra vänners ögon! Spelet innehåller mer än 300
galna, pinsamma och personliga frågor som alla inleds med frasen Vem i rummet..?
Dra ett kort, läs frågan högt inför alla, låt alla fundera ett par sekunder, räkna
till tre och låt sedan alla runt bordet peka på just den person dom tycker passar
bäst som svar på frågan.

100273

Ålder: 16+
Spelare: 4+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

SP

...DET BORDE MAN JU VETA!

Det borde man ju veta! är ett medryckande och underhållande frågespel
med över 400 frågor om sånt man faktiskt borde veta. Därför får du här, till
skillnad från traditionella frågespel, inte poäng för rätt svar - bara minuspoäng
för fel!
Antalet minuspoäng beror på hur enkel frågan är och svarar man fel på en
busenkel fråga så straffas man snabbt med massor av elaka minuspoäng.

100259

Ålder: 14+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min

Var beredd på att bli osäker på även de enklaste av frågor när inte Google
eller Wikipedia finns till hands! Ett helknasigt, nervpirrande och kul spel som
garanterat kommer bjuda på många hjärnsläpp, skratt och pinsamma svar!
En sak är säker, du lär få höra dig själv säga.. Åh.. det borde man ju veta!

Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

STEN SAX PÅSE - Superdueller
I denna sällskapsspelsvariant av den klassiska leken ”sten, sax, påse” utmanar
vi varandra i snabba och spännande matchdueller.
Sten, Sax, Påse - Superdueller är ett engagerande spel som bjuder på
oväntade vändningar, dramatik och underhållning på högsta nivå. Utmana
dina vänner i ett roligt och fartfyllt spel som passar alla och kan spelas överallt!
Här kastar vi oss över 50 olika dueller med varierande regler och förutsättningar.
Alla matcher avgörs med hjälp av Sten, Sax, Påse i en garanterat underhållande
spelupplevelse!
Människokännare, iskall taktiker eller chansare? Läs dina motspelare, överraska
och förvirra, i Sten, Sax, Påse - Superdueller är det mesta tillåtet. Våga göra
det oväntade, gå på din magkänsla och låt dig inte luras.
2100389

Ålder: 14+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

INTE ENS NÄRA!
Hur många hårstrån finns det i ett ögonbryn, hur många
procent av amerikanerna kan placera ut Sverige på en
världskarta och hur många hål är det i en innebandyboll?
Tror du att du kan gissa dig nära det korrekta svaret? I så fall har du nog en
bra chans i det här spelet!
I Inte ens nära! tar vi den gamla klassikern ”gissa antalet ärtor i en glasburk”
till en ny nivå som vi kryddat med helt galna, vrickade och knäppa frågor!
Ett utmanande och verkligt underhållande spel med över 300 hysteriskt knasiga
och bisarra frågor om sånt man inte kan veta utan bara kan gissa sig fram till!

100280

Ålder: 14+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

Här handlar det inte om att kunna svaret på frågorna
utan istället om att klura fram en gissning och vara den
som lyckas hamna närmast det korrekta svaret. Var
beredd på att få höra massvis av knäppa chansningar
av både dig själv och dina vänner!

EL

Vad heter Pippi Långstrumps pappa? Är styrbord höger eller
vänster? Vad är huvudingrediensen i pizzasallad och vad
heter Japan på japanska?

EL
SP

KORTSLUTNING
Hjälper halstabletter mot nackspärr? Är James Bond oskuld?
Måste man sjunga i duschen? Kan en tävlingsmänniska förlora?
Eller brukar grannar uppskatta högljudda fester mitt i veckan?
I Kortslutning kastar vi oss över fler än 1300 snabba, galna och kul frågor
där det gäller att i raketfart och med tungan rätt i mun försöka att inte svara
rätt utan istället svara helt tvärtom.
Ett utmanande och fantastiskt underhållande spel där ett Ja blir ett Nej och
ett Nej blir ett Ja och där massvis av tokiga felsägningar och hysteriska skratt
garanteras!
Är sit-ups och one-night-stand samma sak? Kan vänsterhänta klappa händerna?
Brukar man kalla Elvis Presley för ”The Queen”? Och kan igelkottar bli överkörda?
Vem klarar sig längst och vem får hjärnsläpp?

2100358
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Ålder: 14+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

#OPASSANDE
#opassande är ett sanslöst underhållande partyspel där du kombinerar egna
kul ord med ofärdiga meningar.
Komplettera ”En perfekt partner ska ha intelligens, humor och _______.” med
saker som ”gamla räkor”, ”munsår” eller ”fleecetröja” och övertrumfa varandra
med skrattframkallande meningar!
Var beredd på massvis av underhållande pinsamheter som du kommer att
skratta åt även om du gör ditt bästa för att låta bli!
#opassande är perfekt för festen och en riktig partyhöjare!

2100396

Ålder: 15+
Spelare: 3+
Speltid: 20-90 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

EFTERKLOK
Efterklok är ett finurligt, engagerande och nervpirrande frågespel där du
kan utsmarta besserwissern, mörka eventuella kunskapsluckor och ta hem
vinsten även om någon annan kan mer!
I Efterklok svarar man på fem frågor i rad. Efter att en spelare svarat, får
alla reda på hur många rätt spelaren hade men inte vilka svar som var rätt.
Exakt samma fem frågor går vidare till nästa och när det är din tur kan du
fritt kopiera andras svar eller leverera egna. Men se upp! Någon som svarar
snabbt och självsäkert kanske inte har en susning om det rätta svaret. Och
ett jämrande ”jag får chansa på något då...” kanske också är en ful bluff
från någon som är bergsäker!
Om du är vaken, klurig och bra på att läsa dina medspelare
kan du alltså vinna spelet även om du egentligen bara kunde
svaret på en enda fråga från början!
2100334

Ålder: 14+
Spelare: 3+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g
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TJEJMIDDAG
Det perfekta spelet för tjejmiddagen, förfesten eller vinkvällen med dina väninnor!
Redo för den ultimata tjejkvällen?
Tjejmiddag är ett helfestligt spel med över 400 frågor för den ultimata
tjejkvällen! Lär dig mer om både dig själv och dina tjejkompisar på ett
underhållande sätt där många skratt, galna historier och roliga anekdoter
garanteras. I spelet avhandlas allt från ex-pojkvänner till skvaller, roliga
minnen, pinsamheter, sex och mycket mer.
Tjejmiddag passar utmärkt som present och är ett roligt sätt att lära känna
dina tjejkompisar bättre!

100181

Ålder: 16+
Spelare: 3+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

EL
SP
JA NEJ KANSKE
Är köttbullar runda? Kan fiskar simma? Smittar skoskav?
Vad blir ”aj” baklänges?
Ja, nej, kanske är ett helkul och tempofyllt spel där det gäller att svara på
så många knasiga frågor som möjligt utan att använda vissa ord.
Spelet innehåller över 1100 snabba och knäppa frågor som du inte får
svara ja, nej eller kanske på. Under spelets gång lägger man dessutom
till fler ord som också måste undvikas och snart haglar hjärnsläppen. Vem
klarar flest frågor utan att snubbla på orden? Var beredd på massvis av
roliga kringelikroksvar, tunghäfta och hysteriska skratt!
Ja, nej, kanske är en riktig partyhöjare och en utmärkt present. Perfekt för
hemmakvällen, festen eller middagen.
2100518

Ålder: 14+
Spelare: 3+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

Älskling är ett spel om allt det där som du alltid velat veta om din partner...
Hur väl känner du egentligen personen som du levt med i 10 år, din nya
heta dejt eller han eller hon du just står i begrepp att gifta dig med?
Älskling innehåller över 300 roliga, spännande, intressanta och oväntade
frågor som kommer lära dig det mesta om din partner, dig själv och ert
förhållande, samtidigt som ni har fantastiskt kul!

100204

Ålder: 16+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min

Ett underhållande och otroligt kul spel, gjort med glimten i ögat och en stor
portion humor. Det perfekta spelet efter en trevlig middag, ett par glas vin
på tu man hand eller på smekmånaden.

Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

SANNING ELLER SKITSNACK
Kan det verkligen vara sant att Elvis vägde lika mycket som
tre Britney Spears när han dog? Att gifta män ger mer dricks
på restaurang än män som är singlar? Och var Saddam
Hussein verkligen ett stort fan av ABBA?
Sanning eller skitsnack? Det är precis vad det här spelet handlar om!
Sanning eller skitsnack är ett helkul frågespel med över 400 frågor där det gäller
att kunna skilja skitsnack och knasiga lögner från hysteriskt galna sanningar.
Ett annorlunda och underhållande frågespel gjort med glimten i ögat och en
stor portion humor där vetenskap och onödigt vetande blandas med nonsens
och skitsnack i en salig röra.

100235

Ålder: 16+
Spelare: 3+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

Många skratt, lustiga diskussioner och överraskande
svar garanteras! Sanning eller skitsnack är ett perfekt
spel på festen eller middagen.

EL

Skulle du kunna tänka dig att skaffa en tatuering med mitt namn?
Vem skulle du säga är snålast i din släkt? Tror du att jag skulle
få över snittet på ett IQ test?

SP

ÄLSKLING

EL
SP

SÄG SAMMA
Ett förnamn på S. En ABBA-låt. Ett djur på zoo. En pizza.
Ett kalsongmärke. En tv-serie. En Astrid Lindgren-figur. En
veckodag. Vad tror du att dina motspelare kommer vara?
Säg samma är ett snabbt, kul och underhållande spel där det gäller att svara
det man tror att de flesta andra spelarna också kommer svara. Ju fler som
säger samma som du - desto fler poäng blir det.
Här svarar alla samtidigt, ingen behöver vänta på sin tur och alla kan få
poäng när som helst. Ett verkligt underhållande och engagerande spel med
440 kul och varierande frågeteman enkelt utan massa krångliga regler.
Säg samma är en utmärkt present och en rolig partyhöjare!
Perfekt för hemmakvällen, festen eller middagen.

2100440

Ålder: 14+
Spelare: 3+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

VUXENPOÄNG
Har du varit på din första parmiddag och hört dig själv säga
”vi kanske ska tänka på refrängen, det är en dag imorgon också...”?
Har du börjat spara presentpappret från presenter som du får?
Äter du körsbärspralinen i Aladdinasken? Blir du glad om du får
visa legitimation på systembolaget?
Svarade du Ja på någon av dessa frågor så har du antagligen en god
chans i det här spelet.
Vuxenpoäng är spelet för dig som inte är riktigt säker på hur vuxen du
verkligen är. Ett underhållande spel om allt från fluffade kuddar i soffan till
parsemestrar, romrussinglass, plastskydd i mikron och dyra kockknivar i set.
Spelet innehåller över 300 träffsäkra, kul och igenkännande frågor och du
tävlar med dina vänner om att samla flest vuxenpoäng.
Spelet avslutas med att poängen summeras och att du
får reda på hur gammal du är.. egentligen. Var beredd
på många skratt och mycket igenkänningshumor!

100228

Ålder: 14+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

SP
EL

ASCOOLA 90-TALET
Det här spelet är en resa tillbaka till den där härliga tiden när vi satt klistrade
framför Rederiet, svampade väggarna i terrakotta, åkte inlines och grävde
guld i USA. En tid när vi drack Hot Shots och dansade till Haddaway’s
”What is love” i för stora Aqua Limone tröjor och hoppades klara Fader
Fouras superkluriga gåtor i Fångarna på Fortet.
Ascoola 90-talet är ett fantastiskt kul frågespel med 318 frågor om allt
från noshörningen Nelson till Tamagotchi och Nirvana. Ett spel med hög
igenkänningsfaktor, lagom mycket ironi och massor av nostalgiska tillbakablickar!

100242

Ålder: 14+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min

Det här är spelet för dig som var liten, stor eller mittemellan på 90-talet och
passar lika bra på festen som på middagen. Och glöm inte... det finns inga
genvägar till det perfekta ljudet dårå...

Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

HELBALLA 80-TALET
Hur väl minns du egentligen åttiotalet? En tid då vandrande pinnar var ett
sällskapsdjur och då glasspinnen ibland var ett tuggummi. En tid när vi
spelade UNO, åt kassler med ananas och visste precis vad vi skulle svara
på frågan ”Hur är det med par!?” men inte på frågan ”Är du PK?”
Helballa 80-talet är en underhållande frågesport med 318 frågor om allt
från Hajk, plastcyklar och Skrot-Nisse till Vira Blåtira, Professor Drøvel och
Moonboots.
Många skratt och roliga tillbakablickar garanteras!

100174

Ålder: 14+
Spelare: 3+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

EL
SP
PÅ RIKTIGT!?
Kängurukött är det populäraste pålägget på pizza
i Australien. Blinda blinkar aldrig. Prickarna på Pippis
häst Lilla Gubben var ditmålade. På riktigt!? Kan det
verkligen stämma?
På riktigt!? är ett tempofyllt och medryckande spel där det gäller att svara
sant eller falskt på snabba, roliga och kluriga frågor om helknasigt onödigt
vetande.
Den som får tre rätt i rad kammar hem poäng och den som svarar fel börjar
om från noll. Spänningen stiger snabbt för varje fråga i detta festliga och
underhållande spel som garanterat kommer bjuda på massvis av skratt,
dramatik och (skade)glädje.
Fullproppat med över 400 intressanta frågor där alla svarar samtidigt och
alla kan få poäng när som helst.

2100525

Ålder: 14+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

HIMMEL ELLER HELVETE
Brukar du lägga väskan på sätet och låtsas sova för att ingen ska
sätta sig bredvid dig på tåget? Har du tryckt fast tuggummi under
en stol eller kastat batterier bland de vanliga soporna? Och
handen på hjärtat... struntar du i att använda toaborsten på
offentliga toaletter?
Himmel eller helvete är ett fantastiskt underhållande spel där vi med glimten
i ögat och en stor portion humor poängsätter våra gärningar och tar reda
på vart åt det barkar...
Ett helkul spel med hög igenkänningsfaktor och över 300 träffsäkra frågor
där det snabbt blir hett om öronen för den som tutar på bilen framför direkt
när det slår om till grönt, provsmakar av lösgodiset i butiken eller ställer tillbaka
tomma mjölkpaket i kylskåpet. Många skratt, underhållande diskussioner och
lustiga anekdoter garanteras!
2100365

Ålder: 15+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

Kändis är ett fantastiskt kul och underhållande frågespel med en störtskön
blandning av fler än 300 knasiga, underhållande och annorlunda frågor
om kändisar!
Vad minns du om historierna bakom löpsedlarna? Utmana dig själv och dina
vänner och kasta er över en härlig blandning av kul kuriosa och festliga
fakta om allt från skandaler och tv-tabbar, till b-kändisar och superstjärnor!
Allt kryddat med en stor portion humor och en ordentlig glimt i ögat!
100327

Ålder: 14+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min

Spelet är en utmärkt present och en partyhöjare utan dess like!

Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

SVENSKAR
Hur många procent av svenskarna tvättar inte händerna efter
ett toalettbesök? Hur många procent av de svenska kvinnorna
har kastat en sko på en man? Vilken mening använder en svensk
oftast och vad är det som ger allra högst status bland svenskarna?
Tror du att du vet svaren eller kan leverera en kvalificerad gissning? I så fall
har du en bra chans i det här spelet!
I spelet ”svenskar” kastar vi oss över mer än 300 knäppa, kluriga och vrickade
frågor om allt det där som är kul, spännande, pinsamt och totalt meningslöst
att veta om svenskar!

100266

Ålder: 14+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min

Här avhandlar vi allt från den populäraste pizzan och hur många gånger
genomsnittssvensken fiser på en dag till hur många procent av svenskarna
som dricker direkt ur mjölkpaketet när ingen ser.

Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

SVERIGES (OT)ROLIGASTE ÖGONBLICK
Det här är frågespelet om Sveriges roligaste, knasigaste och mest oförglömliga
ögonblick någonsin - en kavalkad av klassiska tv-ögonblick, tittarstormar,
succéer, skandaler och otroliga händelser som inte lämnat någon oberörd.
Ett fantastiskt underhållande spel om alla de där ögonblicken som har fått
oss att skruva upp TV:n, hyscha barnen, skratta hysteriskt och sätta kaffet i
halsen. Över 200 frågor späckade med kul och annorlunda kuriosa som
garanterat kommer leda till många skratt och roliga tillbakablickar!
Här får du en underhållande påminnelse om händelser som kanske inte
förändrade världen men som vi ändå förvånats, förfärats eller skrattat gott åt!

100341

Ålder: 15+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 145 x 145 x 45 mm
Vikt: 270 g

EL

Vem är Hollywoodstjärnan som var utbytesstudent i Sandviken
och som pratar svenska? Vilken färg var det på den slips som
Chris O’Neill bar när han och Prinsessan Madeleine kungjorde
sin förlovning? Och vem var det Monica Lewinsky tycke Filip
Hammar var en kopia av?

SP

KÄNDIS!

EL
SP

EN GALEN VÄRLD
Charlie Chaplins grav på kyrkogården i den schweisiska staden
Corsier-sur-Vevey plundrades 1978 och kroppen kidnappades
av två bilmekaniker som begärde 600,000 USD för att återlämna
kroppen. Dom greps dock snart varpå kroppen begravdes
igen. Vad gjorde Chaplins familj för att försäkra sig om att en
liknande kidnappning aldrig skulle kunna upprepas?
En galen värld är ett kreativt, finurligt och underhållande spel med lustiga
och utmanande frågor baserade på sanna historier från hela världen!
Använd din fantasi, kreativt tänkande och sunt förnuft för att knäcka de
rätta svaren på frågorna! Fler än 50 otroliga historier för utmanande och
underhållande stunder med vänner och familj.
Perfekt för alla som älskar kreativt tänkande blandat med galna historier och
massor av humor! Sätt din egen kreativitet och fantasi på prov!

100310

Ålder: 14+
Spelare: 3+
Speltid: 15-45 min
Mått: 180 x 130 x 40 mm
Vikt: 230 g

HJÄLP!
Visst känns det alltid som om alla andra får frågorna du själv kan
i frågespel? Nu är det slut på det! Här är äntligen revanschen för
alla spelrundor där man muttrat, ”Varför fick inte jag den frågan...”.
HJÄLP! är ett verkligt underhållande spel med hela 1200 varierande och kul
frågor där ingen behöver sitta och vänta på sin tur. Här kan man få poäng
när som helst - också när man kan motspelarnas frågor.
Innan spelaren på tur svarar, håller de som kan rätt svar upp ett kort med den
retsamma texten ”Behöver du hjälp..?” Om spelaren som ska svara inte kan,
tvingas han eller hon be någon av de som håller upp ett kort om första bokstaven
i svaret. Den som hjälper till får nu poäng. Behövs en bokstav till? Fråga någon
som stolt viftar med sitt Behöver du hjälp..?-kort. Efter tre ledtrådar avslöjas svaret.
HJÄLP! är ett engagerande och roligt spel utan
väntetid - fullproppat med intressanta, kul och
allmänbildande frågor som passar de flesta.

2100457

Ålder: 10+
Spelare: 4-10
Speltid: 30-60 min
Mått: 190 x 190 x 75 mm
Vikt: 670 g

SP

Efter hur lång tid ringer det igen om man trycker bort en snooze?
Vad jobbar Bamses kompis Lille Skutt med? Vilken metall leder
elektricitet bäst? Vilket år grundades Facebook? Och vad
innehöll egentligen Pandoras ask?
Underhållande, kul och allmänbildande frågor för alla fullspäckat med hela
550 roliga och intressanta frågor!
Jippijaja Quiz Original är ett medryckande frågespel med en spännande
mix av sport, mode, musik, historia, film och mycket annat. Ett fantastiskt
underhållande quiz med moderna, kul och lagom svåra frågor!

110012

Ålder: 14+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min

Samla familj och vänner till en oförglömlig spelkväll där ni sätter era kunskaper
på prov! En utmärkt present och perfekt för festen eller middagen!

Mått: 110 x 95 x 110 mm
Vikt: 270 g

JIPPIJAJA QUIZ - Mat & Dryck
Vad får du om du beställer en ”hel special” i Göteborg? Hur
uttalar man Gnocchi? Äter en vegan ägg? Vilken färg har
druvan Cabernet sauvignon? Och vad kallas det när man
äter hummer och oxfilé ihop?
Underhållande, kul och allmänbildande frågor för den mat- och vinintresserade!
Jippijaja Quiz Mat & Dryck är ett smörgåsbord av hela 550 matnyttiga
frågor om allt från vin och whisky till husmanskost, knasiga etikettregler,
exotisk mat och kul kuriosa.
Jippijaja Quiz är ett säkert recept för en trevlig kväll. Det är en utmärkt present
och passar perfekt på festen eller middagen med familj och vänner!
110029

Ålder: 14+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 110 x 95 x 110 mm
Vikt: 270 g

JIPPIJAJA QUIZ - Resor & Äventyr
Vilken månad är karnevalen i Rio? Vad heter Greklands näst
största stad? Håller frihetsgudinnan facklan i höger eller vänster
hand? Vad äter du om du äter Tom Yum? Och i vilket land kan
man besöka Transsylvanien?
Det perfekta frågespelet för alla som älskar resor, spännande storstäder,
kultur och annorlunda platser!
Hela 550 underhållande och allmänbildande frågor som mellanlandar
både i Rio och Borås och avverkar restauranger, museum, världskända
sevärdheter och mycket mer!

110036

Ålder: 14+
Spelare: 2+
Speltid: 15-45 min
Mått: 110 x 95 x 110 mm
Vikt: 270 g

Samla familj och vänner till en oförglömlig spelkväll där
ni sätter era kunskaper på prov! Enkel att ta med på resan
och en utmärkt present för festen eller middagen!

EL

JIPPIJAJA QUIZ - Original

ZZ
LE

Boxer

PU

Kitchen Animals

2100662

Bitar: 1000
Färdigt: 68 x 48 cm
Speltid: Time well spent!

2100419

Mått: 195 x 195 x 90 mm
Vikt: 655 g

Mått: 195 x 195 x 90 mm
Vikt: 655 g

Astronaut

2100426

Bitar: 1000
Färdigt: 68 x 48 cm
Speltid: Time well spent!
Mått: 195 x 195 x 90 mm
Vikt: 655 g

Bitar: 1000
Färdigt: 68 x 48 cm
Speltid: Time well spent!

Alone at Sea

2100488

Bitar: 1000
Färdigt: 68 x 48 cm
Speltid: Time well spent!
Mått: 195 x 195 x 90 mm
Vikt: 655 g

City Sketch

PU

Beach Hammock

LE
ZZ

2100464

Bitar: 1000
Färdigt: 68 x 48 cm
Speltid: Time well spent!

2100549

Mått: 195 x 195 x 90 mm
Vikt: 655 g

Mått: 195 x 195 x 90 mm
Vikt: 655 g

Rooftops

2100495

Bitar: 1000
Färdigt: 68 x 48 cm
Speltid: Time well spent!
Mått: 195 x 195 x 90 mm
Vikt: 655 g

Bitar: 1000
Färdigt: 68 x 48 cm
Speltid: Time well spent!

Sao Paulo by Jens Assur

2100501

Bitar: 1000
Färdigt: 68 x 48 cm
Speltid: Time well spent!
Mått: 195 x 195 x 90 mm
Vikt: 655 g

ET
ER
AG
N
M

KYLSKÅPSPOESI

Kärlek
100037

Ålder: 16+
Spelare: 2+
Speltid: Time well spent!

Original
100013

Mått: 95 x 75 x 40 mm
Vikt: 215 g

Ålder: 8+
Spelare: 1+
Speltid: Time well spent!
Mått: 95 x 75 x 40 mm
Vikt: 215 g

IDIOTKUNSKAP - Boken
Visste du att...
80 procent av oss skulle säga till en bekant att stänga gylfen om
den var öppen.
Alfons Abergs pappa heter Bertil.
Det ligger för närvarande tre golfbollar på månen.
Ingmar Bergmans två sängbord med klotter som ”varför kommer
inte taxin” och ”Skitit på mig 2.1.2005” såldes på aktion för
340 000 kronor efter hans död.

Idiotkunskap är en bok fullspäckad med hela 1380 festliga, hårresande och
annorlunda fakta om allt mellan himmel och jord! Den perfekta boken för
dig som älskar onödigt vetande blandat med nonsens och massor av skön
humor. Lätt, kul och modern underhållning som garanterat kommer bjuda på
massor av ny kunskap, aha-upplevelser och överraskningar!
Idiotkunskap passar lika bra på tågresan som i soffan eller på semestern och
kommer garanterat lyfta din allmänbildning till nya höjder.

K
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697005

Ålder: 14+
Spelare: 1+
Speltid: Time well spent!
Mått: 135 x 210 x 20 mm
Vikt: 260 g, sidor: 280

Kylskåpspoesi AB
Box 8126
700 08 Örebro

019-10 14 15
info@kylskapspoesi.com
kylskapspoesi.com

