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Bezzerwizzer lancerer detektivspil for hele familien
Den danske spilproducent Bezzerwizzer lancerer Quizmysteriet, et nyt brætspil for hele familien
hvor spillerne skal anvende både snilde og paratviden i rollen som detektiv.
Rødhætte har stjålet en forårsrulle og gemmer sig i New York! Eller er det Christoffer Columbus som
har stjålet en hammerhaj og gemmer sig i Sahara? I det nye spil Quizmysteriet fra Bezzerwizzer skal
hele familien bruge både snilde og paratviden til at opklare et mystisk tyveri, som en kendt person
står bag.
Jesper Bülow, grundlægger af Bezzerwizzer, forklarer: ”Med Quizmysteriet ville vi lave et spil som på
en unik måde kombinerer almen viden og quiz med klassisk detektivarbejde. At iføre sig rollen som
detektiv og løse mysterier er noget som fascinerer både børn og voksne, og når du samtidig skal
bruge din paratviden, så bliver det både spændende og lærerigt for hele familien.”

Sådan spiller man Quizmysteriet
I Quizmysteriet skal spillerne i rollen som detektiv hjælpe byens politimester med at opklare et
mystisk tyveri. Spillerne skal opklare HVEM tyven er, HVAD tyven har stjålet og HVOR tyven gemmer
sig. For at løse mysteriet skal spillerne lede efter spor som ligger gemt i byens mørke gader. Den
spiller som først opklarer mysteriet bliver byens nye mesterdetektiv.

Et prisbelønnet spil
Det danskudviklede Quizmysteriet lanceres i alle de skandinaviske lande i efteråret 2013. I Danmark
er spillet kåret til Årets Familiespil 2013 af Legetøjsbranchens Fællesråd, og i Sverige er det ligeledes
kåret til Årets Familiespil af den svenske brancheforening Leksaksbranschen. I Norge er spillet
desuden nomineret til prisen som Årets Selskabsspil, hvor vinderen afsløres i oktober.

Quizmysteriet





Fra 2 spillere, fra 9 år
Spillet har to sværhedsgrader
Spilletid 30-60 minutter
Vejl. udsalgspris 379 DKK inkl. moms

Download højtopløselige billeder på:
http://corporate.bezzerwizzer.dk/da/billeder
Kan købes hos boghandlere, legetøjsbutikker,
webbutikker og udvalgte supermarkeder fra
oktober 2013.
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