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C Spelet där du gör snabba fastighetsaffärer C

”Vi ÄR TRÖTTA PÅ ATT FRYSA”
Drottning Elsa har råkat släppa lös 

sina snö- och iskrafter över sig själv 
och sina vänner! Häng med när de 
utforskar Arendal på jakt efter ett 

sätt att tina sina frusna hjärtan.

Innehåll: 1 spelplan 1 spelplan 
3 spelpjäser • 24 Chans-kort3 spelpjäser • 24 Chans-kort

36 fi gurkort • 90 36 fi gurkort • 90 a1-sedlar • 1 tärning1-sedlar • 1 tärning

2–3
SPELARE

2–3
SPELARE

ÅLDERÅLDER

5+5+0-3VARNING:
KVÄVNINGSRISK – små delar. 

Ej för barn under 3 år.
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ARENDALS SLOTTSTRÄDGÅRD

ARENDELIN LINNAN PUUTARHA

ARENDALS SLOTTSGALLERI

ARENDELIN LINNAN  
MUOTOKUVASALI

A1

ARENDALS SLOTTSGÅRD

ARENDELIN LINNAN PIHA

ELSAS ISPALATS

ELSAN JÄÄPALATSI
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Tryck ut alla de 36 fi gurkorten ur arket. Släng skräpet som blir över.

3.  Klart! Nu är det nästa spelares tur.

Res runt spelplanen och köp platser på vägen. Tjäna pengar genom att ta 
betalt av dina vänner när de besöker platser som du äger. Spelet är över när 
någon av spelarna får slut på pengar. Spelaren med mest pengar när spelet är 
slut vinner!

ETT PAR =
DUBBEL HYRA!

Om en spelare äger båda egendomarna
för en viss färg är hyran dubbla det 

belopp som visas i rutan.

Den yngsta spelaren börjar! Spelet går sedan vidare åt vänster.
1.  Kasta tärningen och fl ytta din spelpjäs medsols från GÅ så många steg 

som tärningen visar. Gå alltid framåt, aldrig bakåt.
2.  Var hamnade du? 

GÅ
Varje gång du passerar eller 
hamnar på GÅ får du a2 av 
banken.

GÅ I FÄNGELSE
•  Gå direkt i fängelse! 

Passera inte GÅ. 
Inkassera inte A2. 

•  Nästa gång det blir din tur 
måste du betala a1 eller använda kortet 
”Du slipper ut ur fängelset gratis” om du 
har det. Kasta tärningen och fl ytta sedan 
din spelpjäs som vanligt. 

•  Du får inkassera hyra medan du är i fängelse.

BARA PÅ BESÖK
Om du hamnar här på ditt 
tärningsslag åker du inte 
i fängelse.

FRI PARKERING
Inget händer här, det är bara 
att ta en paus.

CHANS
•  Ta ett Chans-kort, 

läs det högt och 
följ instruktionerna.

•  Lägg använda kort underst 
i högen.

•  Alla fi gurer har ett särskilt 
Chans-kort. Om du drar 
ditt eget kort behåller du 
det tills det blir din tur igen 
och drar ytterligare ett kort.

1. Öppna spelplanen och lägg den mittemellan spelarna.
2. Välj spelpjäs och ställ den på GÅ.
3. Leta upp de 12 fi gurkorten som hör till din spelpjäs och lägg dem 

framför dig.

INNAN NI BÖRJAR SPELA

FÖRBEREDELSER 

SPELA!MÅL

EN LEDIG EGENDOM
Om ingen äger den, 
måste du köpa den!

•  Betala det belopp som 
visas i rutan till banken.

•  Lägg ett av dina fi gurkort 
längst upp i rutan så 
att alla kan se att du 
äger den.

EN EGENDOM SOM 
NÅGON ÄGER
Om en annan spelare 
äger rutan måste du 
betala hyra. Hyran är det 
belopp som visas i rutan.

Om du äger den avslutas 
din tur.

4.  Blanda de 24 Chans-korten och placera dem med framsidan nedåt i 
Chans-rutan på spelplanen.

5. Välj ut en spelare som ska sköta banken. Bankir: ge alla spelare a20 var.

1.  Om du inte har pengar till att betala hyran, köpa en egendom som du hamnar 
på eller betala en avgift på ett Chans-kort går du i konkurs. Då är spelet slut.

2.  De andra spelarna räknar sina pengar, och den spelare som har mest 
pengar VINNER!

3.  Oavgjort? Räkna hur mycket dina egendomar är värda och lägg det till 
din förmögenhet!

VINN!
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