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Bezzerwizzers 10-års jubilæum fejres med et nyt familiespil
Bezzerwizzer fejrer sit 10-års jubilæum med lanceringen af en helt ny familieudgave, der samler
børnefamilien til en underholdende dyst på alverdens paratviden.
Siden lanceringen af det klassiske grønne BEZZERWIZZER i 2006 har den danske spilvirksomhed
Bezzerwizzer Nordic udviklet et væld af forskellige quizspil til det danske marked, og samlet set kan
virksomheden bryste sig af, at der ligger BEZZERWIZZER-spil i over en halv million danske hjem.
Folkene bag spillet fejrer jubilæet ved at udsende quizspillet BEZZERWIZZER Familie, der forener
paratviden, taktik og hyggeligt samvær på tværs af aldersgrupper. Spillet indeholder 2.400
spørgsmål, der alle er forsynet med en ledetråd, som kun børnene må høre. På den måde kan
børnene spille på lige fod mod de voksne, forklarer Bezzerwizzers grundlægger, Jesper Bülow, og
uddyber: ’Vi synes, at et familiespil er sjovest, hvis både børn og voksne bliver udfordret. Og derfor
har vi lavet et quiz-spil, hvor børn og forældre får samme spørgsmål, men børnene har en fordel i
form af en ledetråd’.
Jesper Bülow fortsætter: ’Under udviklingen af spillet har vi haft mange testfamilier forbi vores lille
quizfabrik og har kunnet iagttage, hvor begejstrede børn bliver, når de får en ledetråd, der leder dem
hen til det rigtige svar. Vi tror på, at kun et brætspil, der engagerer alle rundt om bordet, kan tage
kampen op mod de mange andre aktiviteter, som børnefamilier anno 2016 kaster sig over.’
Som noget helt nyt i spillet er quiz om billeder. Spillepladen indeholder nemlig over 300 billeder, der
både indgår i spørgsmål og ledetråde. ’Vi har ofte drømt om at lave quiz med billeder, fordi de tilfører
quizzen et særligt krydderi. Det er meget sjovere at stille spørgsmål om f.eks. dyr, planter og flag, hvis
man kan vise et billede samtidigt’, afslutter Jesper Bülow, der krydser fingre for, at danske
børnefamilier vil tage godt imod spillet.

EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL
Spørgsmål: I hvilket land ligger
byen Johannesburg med godt fire
mio. indbyggere?
Ledetråd: Det er det røde land på
billedet.

Spørgsmål: Hvad hedder
rovdyret på billedet, som lever
i Mellem- og Sydamerika?
Ledetråd: Dette dyr deler navn
med et dyrt bilmærke.

Spørgsmål: I hvilket årti kunne man
læse den første Jumbo-bog på
dansk?
Ledetråd: Årtiet er kendt for hippier
og det første menneske på Månen.
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Fra 2 spillere. Fra 10 år.
Spilletid: 30-45 minutter.
Antal spørgsmål: 2.400
Vejledende udsalgspris: 399 kr.
Kan købes i boghandlere, legetøjsbutikker,
webshops og udvalgte supermarkeder fra
1. oktober 2016.
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Download pressemateriale.
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