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Biden, Brostrøm, Brexit, Billie Eilish og #blackouttuesday:
Genoplev et anderledes år med BEZZERWIZZER Året Der Gik 2020
2020 vil af mange blive husket for den altoverskyggende coronavirus, der medførte ændrede
adfærdsmønstre og et væld af aflyste begivenheder i hele verden. Bezzerwizzers populære
Der Gik-spil kigger tilbage på et anderledes år.
Bezzerwizzers kompakte spilæske med de mange spørgsmål er blevet en klassiker som kalendergave,
mandelgave og julegave. Bezzerwizzers CEO og medstifter Birgitte Bülow håber, at mange danskere
igen i år vil samle sig om julebordet for at finde familiens største Bezzerwizzer.
Vi er glade for, at vi igen i år har fået skabt en bouillon-terning af underholdende og udfordrende
spørgsmål om mindeværdige begivenheder fra året, der gik. Og selv om corona har fyldt meget i
hverdagen og i medierne, har vi i vores arbejde med spørgsmålene konstateret, at der også er sket mange
spændende ting inden for fx politik, sport og kultur i år, fortæller Birgitte Bülow.
Som noget helt nyt indeholder spillet i år en quizpakke med 200 spørgsmål om begivenheder fra
2010-2019; årtiet der bragte os ulve og pandaer, iPads og selfies, klimaaftaler og MeToo-skandaler.
Ligesom i de øvrige BEZZERWIZZER-spil gælder det om at kende både sine egne og modstandernes
styrker og svagheder inden for paratviden, så der bliver kamp til stregen, når årets største
bezzerwizzer skal findes!

Spørgsmål fra kortet Der er dyr i svaret
A) Netflix havde premiere på en dokumentarserie om zoo-ejeren Joe Exotic og hans venner og fjender. Serien
tog danskerne og resten af verden med storm - hvad hedder den?
B) Hvilke dyr er Lara, Djungla, Jenny og Ramboline, som i foråret flyttede ind i Knuthenborg Safaripark for at
nyde deres otium?
C) Simon Kvamms nye trio udgav i januar EP'en 'Folk skal bare holde deres kæft'. Hvad er bandets navn?
D) I hvilket DR1-program sluttede Christian Arnstedt og Jacob Risgaard sig i år til flokken af folk med penge
på lommen?
Svar: A) Tiger King B) Elefanter C) Hugorm D) Løvens hule
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600 spørgsmål fordelt på 150 overskrifter.
Fra 2 spillere. Fra 15 år.
Vejledende udsalgspris DKK 129,-.
Kan købes hos boghandlere,
i webshops og i udvalgte supermarkeder.
I butikkerne fra medio november 2020.
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