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BEZZERWIZZER Original 

 Från 2 spelare. Från 15 år. 

 Speltid: Ca 45 minuter. 

 Rekommenderat pris: 599 kr. 

 Finns i bokhandeln, leksaksaffärer och 

webbutiker från september 2017. 

 Ladda ner pressmaterial. 

Ny utgåva av det klassiska frågespelet BEZZERWIZZER  
 
År 2008 lanserades det första gröna BEZZERWIZZER-spelet i Sverige, och allt sedan dess har 
en mängd svenskar quizzat, zwappat och ropat ’BEZZERWIZZER’. Nu är den nordiska 
speltillverkaren färdig med en uppföljare, som med 3 000 nya frågor och en utmanande 
speltaktik lutar sig stadigt mot sin populära föregångare samtidigt som det har blivit ännu 
roligare att spela i lag. 
 
Bra och intressanta frågor är kärnan i BEZZERWIZZERs spel, så därför har speltillverkaren 
anlitat den professionella frågeskrivaren Jenny Öhman som i samarbete med Bezzerwizzers 
redaktion författat de många nya frågorna. 
”När man ska skriva hela 3 000 frågor måste man hämta både från klassisk och mer aktuell 
kunskap. Jag har skrivit klassiska frågor om allt från Guldbaggar till Silverryggar och från 
Kungsvatten till Drottningsylt, samtidigt som nyare fenomen som Spotify, Spork, Stefan 
Löfven, Snapchat och Sous-vide naturligtvis måste representeras i ett frågespel anno 2017”, 
förklarar den allvetande kvinnan. 
 
Så spelar man BEZZERWIZZER 
BEZZERWIZZER är ett frågespel där det gäller att känna till både sina egna och 
motståndarnas styrkor och svagheter. För att få högsta möjliga poäng måste deltagarna 
prioritera ordningen på frågorna inom 20 olika kategorier. Samtidigt ska deltagarna försöka 
göra det svårt för motståndarna genom att ’stjäla’ eller flytta runt på deras frågor så att de 
får färre poäng. Inte minst gäller det naturligtvis också att vara en Bezzerwizzer som kan 
besvara frågorna som motståndarna går bet på. 
 
Ny lurig bricka utmanar lagspelet 
Brickan heter WRITE och kan orsaka ögonblicklig panik hos deltagarna. När motståndarlaget 
spelar brickan tvingas nämligen alla i laget att besvara frågan skriftligt – och detta UTAN att 
kommunicera med varandra. Det är därmed upplagt för frustrerade utrop när brickan spelas 
– och inte minst jubel när alla lyckas svara rätt. 
 
Ta en titt på det nya BEZZERWIZZER och utmana dina kollegor med frågorna på nästa sida. 
Vem är kontorets största Bezzerwizzer? 
 
  

http://www.facebook.com/bezzerwizzerse
http://bzw.bezzerwizzer.dk/?portfolio=bezzerwizzer-familie-pressepakke-3
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