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Velkommen til 
Candy Land …
en eventyrlig sød verden! 

Besøg dine helt specielle venner. 

Følg vejen, og rejs gennem 

Pebermynteskoven, Vingummibjergene 

og Chokoladesumpen.

Glem ikke at besøge den søde gamle Bedstemor 

Nød og den kærlige Prinsesse Sukkerstads. 

Men pas på den grumme, grå Lakridsfyrste.

INDHOLD
1 Candy Land-spillebræt, 

4 brikker og 64 kort.

FORBEREDELSER
1. Fold spillebrættet ud, og læg det på en 

plan overfl ade.

2. Tryk kortene ud, bland dem, og læg dem i en 

bunke med bagsiden opad, så alle spillere kan 

nå dem. Smid affaldet væk.

Hver spiller vælger en brik og anbringer den på 

START-feltet.

En magisk og eventyrlig rejse langs regnbuevejen

SPILLETS FORMÅL
At være den første spiller, der når frem til 

Kandis Slot.
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SELVE SPILLET
Den yngste spiller begynder. Spillet fortsætter 

med uret.

Når det bliver din tur, skal du trække et 

kort fra bunken og fl ytte din brik som angivet 

nedenfor. Læg derefter kortet i en bunke 

med brugte kort. Nu er din tur slut, og spillet 

fortsætter med uret.

Når du trækker et kort med én farvet fi rkant, 

skal du rykke frem til næste felt med den 

farve på regnbuevejen.

Når du trækker et kort med to farvede 

fi rkanter, skal du rykke frem til det andet 

felt med den farve på regnbuevejen.

Når du trækker et billedkort, skal du rykke 

frem eller tilbage til det lyserøde billedfelt, 

der passer til det lyserøde billedfelt 

på kortet.

Hvis du f.eks. trækker et kort med et 

SNEFNUG og PRINSESSE SUKKERSTADS, 

skal du rykke din brik til det lyserøde felt 

med et snefnug på.

SÅDAN RYKKER DU
1. Ryk altid i skiltenes retning, medmindre et 

billedkort viser, at du skal rykke tilbage.

2. Der må godt stå fl ere brikker på 

samme felt.

3. Genveje: Der er 2 genveje: Regnbuestien 

og Vingummipasset. Hvis du lander på 

det orange felt ved Regnbuestien eller på 

det gule felt ved Vingummipasset, kan du 

skyde genvej ved at fl ytte til det lilla eller 

grønne felt på den anden side.

4. Lakridsfælder: Der er 3 lakridsfælder på 

vejen. De er anbragt der af den snedige 

Lakridsfyrste, der prøver at forsinke dig. 

Hvis du lander på et af de felter, sidder du 

fast i én tur.

Lakridsfælde – hvis din brik bliver fanget her, 

mister du en tur!

SPILLETS VINDER
Fortsæt, indtil en af spillerne når til 

regnbuefeltet for enden af vejen. Den heldige 

er nået til Kandis Slot og Kong Kandis og har 

vundet spillet!

ALTERNATIVE REGLER
Hvis spillerne er meget unge:
Man kan kun rykke fremad, når man trækker 

et billedkort. Hvis kortet viser, at en spiller 

skal rykke tilbage, lægges det til side, 

og spilleren trækker et nyt.

Hvis spillerne er lidt ældre:
Træk to kort ad gangen. Se på begge kort, 

og vælg et af dem. Flyt brikken til det felt, 

som det valgte kort viser, og læg begge kort 

til side.
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