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BEZZERWIZZER Familie 

 Fra 2 spillere. Fra 10 år. 

 Spilletid: 30-45 minutter. 

 Antall spørsmål: 2 400. 

 Veiledende utsalgspris: 499 kr. 

 Kjøpes hos Norli, Libris, Ark og Tanum fra april  

2017. 

 Last ned pressemateriale 

Av med strømmen og på med påskehyggen med det nye quizspillet 

BEZZERWIZZER Familie 

Den nordiske spillvirksomheten Bezzerwizzer Nordic lanserer før påske quizspillet BEZZERWIZZER 
Familie, som samler barnefamilien til en underholdende konkurranse i all verdens kunnskap. 
Samtidig oppfordrer virksomhetens grunnlegger, Jesper Bülow, familiene til å legge bort 
mobiltelefoner og nettbrett og sette seg rundt påskebordet med et morsomt og hyggelig brettspill.    
 
Det nye quizspillet BEZZERWIZZER Familie forener kunnskap, taktikk og hyggelig samvær på tvers av 
aldersgrupper. Spillet inneholder 2400 spørsmål, som alle har en ledetråd som kun barna kan høre. 
På den måten kan barn spille på like fot mot de voksne, forklarer Bezzerwizzers norske 
spørsmålsforfatter, Reidar Gjesdal, og fortsetter: ”Vi synes at familiespill er morsomst hvis både barn 
og voksne blir utfordret. Og derfor har vi laget et quizspill hvor barn og foreldre får samme spørmål, 
med der barna har en fordel i form av en ledetråd.  
 
Bezzerwizzer Nordics grunnlegger, Jesper Bülow, utdyper: ”I utviklingen av spillet har vi hatt mange 
testfamilier innom vår lille quizfabrikk og har kunnet observere hvor begeistret barn blir når de får en 
ledetråd som penser dem inn på det riktigte svaret. Vi tror at kun brettspill som engasjerer alle rundt 
bordet kan ta opp kampen mot horden av elektroniske duppedingser som barnefamilier anno 2017 
kaster seg over”.  
 
Noe helt nytt i spillet er quiz om bilder. Spillebrettet inneholder nemlig over 300 bilder som både 
inngår i spørsmål og ledetråder. ”Vi har lenge drømt om å lage quiz med bilder, fordi de tilfører 
quizen det lille ekstra. Det er mye morsommere å stille spørsmål om f.eks. dyr, planter og flagg hvis 
man samtidig kan vise et bilde”, avslutter Reidar Gjesdal, som krysser fingrene for at norske 
barnefamilier vil slå av strømmen og slå på hyggen med BEZZERWIZZER Familie! 
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Spørsmål: I hvilket land ligger byen 
Johannesburg, som har drøyt fire 
millioner innbyggere? 
Ledetråd: Det er det røde landet 
som er på bildet. 

Spørsmål: Hva heter rovdyret på 
bildet som lever i Mellom- og 
Sør-Amerika? 
Ledetråd: Dyret har samme navn 
som et eksklusivt bilmerke. 

Spørsmål: I hvilket tiår kunne barn og 
barnlige sjeler lese den første Donald 
Pocket på norsk? 
Ledetråd: Tiåret er kjent for hippier 
og det første menneske på Månen. 
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