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C Spillet, hvor du kan gøre hurtige ejendomshandler C

“VI HAR FÅET 
NOK AF KULDEN”

Dronning Elsa er kommet til at 
indhylle sig selv og sine venner i sne 
og is med sine magiske kræfter! Vær 
med, når de begiver sig ud i Arendal 

for at tø deres frosne hjerter op.

Indhold:Indhold:
1 spillebræt • 3 brikker 1 spillebræt • 3 brikker 

24 chancekort • 36 fi24 chancekort • 36 fi gurmærker  gurmærker 
90 aa1-sedler • 1 terning1-sedler • 1 terning0115B2247108  Aa

2–3
SPILLERE

2–3
SPILLERE

ALDERALDER

5+5+0-3ADVARSEL:
RISIKO FOR KVÆLNING – 

små dele. Ikke til børn under 3 år.
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Tryk alle 36 fi gurmærker ud af arket. Smid alt affald væk.

3.  Det var det! Så er det den næste spillers tur.

Ryk rundt på brættet, og køb ejendomme undervejs. Tjen penge ved at 
opkræve leje fra dine venner, når de lander på dine ejendomme. Spillet 
slutter, når en spiller løber tør for penge. Den spiller, der har fl est penge ved 
spillets afslutning, har vundet!

ET PAR =
DOBBELT LEJE!

Hvis en spiller ejer begge ejendomme 
med samme farve, udgør lejen to gange 

det beløb, der står på feltet.

Den yngste spiller starter! Spillet fortsætter mod venstre.
1.  Kast terningen, og fl yt din brik det antal felter, terningen viser, rundt på 

brættet med uret. Flyt altid brikken frem, ikke tilbage.
2.  Hvor landede du?

START
Du modtager a2 fra banken, 
hver gang du passerer eller 
lander på START.

GÅ I FÆNGSEL
•  Gå direkte i fængsel! 

Du passerer ikke START. 
Du modtager ikke A2. 

•  Betal A1, eller brug 
et eventuelt Du løslades uden 
omkostninger-kort i starten af din næste 
tur. Slå og ryk derefter som normalt. 

•  Du kan opkræve leje, mens du er 
i fængsel.

GRATIS PARKERING
Der sker ikke noget, hvis 
du lander her – tag en 
tiltrængt pause!

PÅ BESØG
Du ryger ikke i fængsel, hvis 
du lander på dette felt.

CHANCE
•  Tag det øverste chancekort, 

læs det højt, og følg 
instruktionerne på det.

•  Læg det brugte kort nederst 
i bunken.

•  Hver fi gur har ét særligt 
chancekort. Hvis du trækker 
dit eget kort, skal du 
beholde det, til det igen 
bliver din tur, og trække igen.

1. Åbn spillebrættet, og læg det midt mellem jer.
2. Vælg din brik, og stil den på START.
3. Find de 12 fi gurmærker, der passer til din brik, og læg dem foran dig.

FØRSTE GANG I SPILLER

FORBEREDELSER

SPIL!SPILLETS FORMÅL

EN LEDIG EJENDOM
Hvis ingen ejer 
ejendommen, skal 
du købe den!

•  Betal banken det beløb, 
der står på feltet.

•  Læg et af dine mærker 
øverst på feltet, så alle 
kan se, at du ejer det!

EN KØBT EJENDOM
Hvis en anden spiller 
ejer ejendommen, 
skal du betale leje til 
den pågældende. 
Lejen udgør det beløb, 
der står på feltet.

Hvis du ejer ejendommen, 
er din tur slut.

4. Bland de 24 chancekort, og læg dem i en bunke med forsiden nedad 
på brættets chancefelt.

5. Vælg en spiller, der skal være bankør. Bankør: Giv hver spiller A20.

1.  Hvis du ikke har penge nok til at betale leje, købe en ejendom, du lander på, 
eller betale en chancekortafgift, er du gået fallit! Derefter er spillet slut.

2.  De andre spillere tæller deres penge op, og den, der har fl est, har VUNDET!
3.  Uafgjort? Læg den samlede værdi af dine ejendomme til din formue!

VIND!
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