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 Ny utgave av det klassiske quizspillet BEZZERWIZZER! 

BEZZERWIZZER ble første gang lansert i Norge for 10 år siden, i 2008. Det har vært 10 år 
hvor nordmenn over hele landet har quizzet, zwappet og ropt ‘BEZZERWIZZER’. Det 
nordiske spillselskapet er den 26. mars tilbake med en helt ny utgave av BEZZERWIZZER, 
med 3000 nye spørsmål og et elegant blått design.  

 

Utviklet av folk som elsker quiz 

Kjernen i Bezzerwizzers spill er gode og interessante spørsmål, og derfor har virksomheten alliert seg 
med de proffe spørsmålsforfatterne Reidar Gjesdal og Håvard Hodne, som i samarbeid med 
Bezzerwizzers redaksjon har utarbeidet de mange nye spørsmålene. ”Når man skal skrive så mange 
som 3 000 spørsmål, må man hente stoff fra både sentral og mer perifer kunnskap. Vi har skrevet 
spørsmål om alt fra gullballer til sølvgutter og fra kongerekker til dronningbier”, forklarer den 
allvitende duoen med den noe spesielle jobbtittelen på visittkortet. 

 

Slik spiller man BEZZERWIZZER  

BEZZERWIZZER er et quizspil hvor det gjelder å kjenne både sine egne og sine motstanderes styrker 
og svakheter. Spillet går ofte over flere runder og i hver runde trekker du fire kategorier ut av tjue 
mulige. Man får ett poeng for den første kategorien og fire for den siste, men det er DU som velger 
rekkefølgen. Motstanderlaget kan derimot prøve å sabotere deg ved hjelp av en av taktikkbrikkene, 
hvor de kan stjele eller bytte rundt på dine kategorier for å gjøre det vanskeligere for deg. Ikke minst 
gjelder det å være en Bezzerwizzer som kan svare på de spørsmålene som motstanderen ikke klarer.  

 

Ny taktikkbrikke fører til morsommere lagspill 

Spillet er velkjent for dem som spilte det grønne BEZZERWIZZER. De gamle favorittene ‘Zwap’ og 
‘Bezzerwizzer’ er tilbake. Både gamle og nye spillere vil og få prøve seg på den helt nye 
taktikkbrikken ‘Write’. ‘Write’ brukes under lagspill, når et lag tvinger medlemmene på et 
motstanderlag til å svare skriftlig UTEN å kommunisere sammen. Slik kan man være taktisk med å 
skape splid i motstanderlaget, men til gjengjeld også store jubelscener hvis alle på laget svarer riktig. 
 

 

                   BEZZERWIZZER   

        OM SPILLET:  

                                     3000 nye spørsmål 

                                           Fra 15 år 

                                                                                                           

åååååååååSPILLETID: 30-60 min.  
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                Test hvem som er kontorets BEZZERWIZZER? 

   


