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Velkommen til 
Candy Land ...
en verden full av søte 

eventyr! Her møter du noen 

veldig spesielle venner. 

Gå langs stien, og stans underveis 

for å undersøke Peppermynteskogen, 

Tyggegummifjellene og Sjokoladesumpen.

Når du er ute og går, må du ikke glemme å besøke 

den snille Bestemor Nøtt og den godhjertede 

prinsesse Perlesukker. Men pass deg for 

den skumle og sure Lakrisfyrsten!

INNHOLD
1 Candy Land-spillebrett, 

4 spillebrikker og 64 kort.

FORBEREDELSER
1. Brett ut spillebrettet og legg det på en 

plan overfl ate.

2. Ta kortene ut av arkene, bland dem, og legg 

dem med billedsiden ned i en bunke som alle 

spillerne lett kan nå. Kast alt avfall.

Hver spiller velger en spillebrikke og setter den 

på START-feltet på spillebrettet.

Spillet med den magiske eventyrstien

MÅLET MED SPILLET
Å bli den første spilleren som når frem 

til Kandisslottet.
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SLIK SPILLER DERE
Den yngste spilleren starter. Spillet fortsetter så 

mot venstre.

Når det er din tur, trekker du ett kort fra 

bunken og fl ytter spillebrikken på spillebrettet 

som forklart nedenfor. Legg kortet i en bunke 

for brukte kort. Turen din er nå over, og spillet 

fortsetter mot venstre.

Når du trekker et kort med ett fargefelt, fl ytter 

du spillebrikken din fremover på stien til det 

første feltet som har samme farge som kortet.

Når du trekker et kort med to fargefelt, 

fl ytter du spillebrikken fremover på stien 

til det andre feltet som har samme farge 

som kortet.

Når du trekker et billedkort, fl ytter du 

spillebrikken din fremover eller bakover på 

stien til det rosa billedfeltet som tilsvarer 

den rosa billedfi rkanten på kortet ditt.

Eksempel: Hvis du trekker et 

SNØFNUGG/PRINSESSE PERLESUKKER-

kort, fl ytter du spillebrikken din til det 

rosa feltet med snøfnugg.

FLYTTING
1. Flytt alltid i den retningen veiskiltene viser, 

hvis ikke et billedkort sier at du skal fl ytte 

bakover på stien.

2. To eller fl ere spillebrikker kan være på 

samme felt samtidig.

3. Snarveier: Det er to snarveier på stien: 

Regnbuestien og Tyggegummipasset. 

Hvis spillebrikken din lander akkurat på 

det oransje feltet under Regnbuestien 

eller akkurat på det gule feltet under 

Tyggegummipasset, kan du straks ta 

snarveien og fl ytte spillebrikken din til det 
lilla eller grønne feltet i den andre enden 

av snarveien.

4. Lakrisfelter: Det er tre lakrisfelter på 

stien. De er plassert der av den sleipe 

Lakrisfyrsten som vil prøve å sinke deg. 

Hvis du lander akkurat på et av disse 

feltene, blir spillebrikken din stående fast 

der én tur.

Lakrisfelt – hvis spillebrikken din blir stående 

her, mister du neste tur!

VINNE SPILLET
Fortsett å spille til en spiller når frem til det 

regnbuefargede feltet ved enden av stien. Denne 

spilleren har kommet frem til Kandisslottet og 

Kong Kandis og har vunnet spillet!

ANDRE REGLER DU KAN VELGE 
Å BRUKE
For yngre spillere:
Billedkort kan bare sende spillere fremover. 

Hvis du trekker et kort som ville sende deg 

bakover, legger du kortet til side og trekker 

et nytt.

For eldre spillere:
Trekk to kort under hver tur. Se på begge 

kortene, og velg det du vil bruke. 

Flytt spillebrikken din tilsvarende, 

og legg så bort begge kortene.
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