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Η Εφαρμογή HASBRO ARCADE λειτουργεί με τις συσκευές iPhone, iPad, iPod touch (iOS 5.0 ή μεταγενέστερες) και επιλεγμένες 
συσκευές Android. Δείτε στο www.hasbro.com/arcade πληροφορίες για οδηγίες χρήσης, διαθεσιμότητα και συμβατότητα. 
Απαιτείται η συναίνεση γονέα/κηδεμόνα για τη σύνδεση στο Internet. Διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν είναι 
διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Σημείωση: Η εταιρία Hasbro είναι μόνο υπεύθυνη για τα περιεχόμενα των δημιουργιών Hasbro. 
Παρακαλούμε να ανατρέχετε στους όρους τρίτων για περισσότερες πληροφορίες. Η ονομασία Apple, τα λογότυπα Apple, iPhone, 
iPad και iPod touch είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το Κατάστημα 
Εφαρμογών αποτελεί σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. H Google Play και η Android αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc.

© Disney. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.disney.com/frozen.
Απαιτείται η συναίνεση γονέα/κηδεμόνα για τη σύνδεση στο internet.

Οι επωνυμίες HASBRO GAMING και MONOPOLY και τα λογότυπα, το χαρακτηριστικό σχέδιο του ταμπλό, τα τέσσερα τετράγωνα 
στις γωνίες, το όνομα και ο χαρακτήρας του MR. MONOPOLY, καθώς και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
ταμπλό και μέρη του παιχνιδιού είναι εμπορικά σήματα της Hasbro για το παιχνίδι αγοραπωλησίας ιδιοκτησιών της και τον 
εξοπλισμό του. © 1935, 2014 Hasbro. All rights reserved.

© 2014 Hasbro. All Rights Reserved. 
Kατασκευάζεται από: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET. UK.
Εξυπηρέτηση Καταναλωτών: HASBRO ΕΛΛΑΣ AE, Ευκαλύπτων 2 & Πεντέλης 43, Μαρούσι – ΤΚ 15126, Αθήνα – 
Ελλάδα ΤΗΛ: 0030-210-6141480.
Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική σας αναφορά. 
Χρώματα και περιεχόμενο μπορεί να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται.

www.hasbro.gr www.hasbrogames.gr

Γρήγορο Επιτραπέζιο Παιχνίδι Αγοραπωλησίας Ιδιοκτησιών

"ΒΑΡΕΘΗΚΑΜΕ ΤΟ ΚΡΥΟ"
Η Βασίλισσα Έλσα κατά λάθος εξαπέλυσε τη 
δύναμη του χιονιού και του πάγου πάνω της 
και στους φίλους της! Ακολούθησε τους στην 
εξερεύνηση της Αρεντέλας, αναζητώντας να 

ξεπαγώσουν τις παγωμένες τους καρδίες.

Περιεχόμενα:Περιεχόμενα:
1 Ταμπλό Παιχνιδιού 1 Ταμπλό Παιχνιδιού 

 3 Πιόνια • 24 Κάρτες Εντολής  3 Πιόνια • 24 Κάρτες Εντολής 
36 Μάρκες Χαρακτήρων 36 Μάρκες Χαρακτήρων 

90 90 a1 Χαρτονομίσματα • 1 Ζάρι1 Χαρτονομίσματα • 1 Ζάρι

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ – Περιέχει μικρά μέρη. 

Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΙΚΤΕΣΠΑΙΚΤΕΣ

B22471100_MonopolyJr_Frozen_I_14.indd 1B22471100_MonopolyJr_Frozen_I_14.indd   1 21/01/2015 17:1021/01/2015   17:10



A1

A1

A5 A5

0115B2247110 Aa Monopoly Junior Frozen    Instructions  (GK)

Originator: Ped Approval: Final ROD: 00.00 File Name: B22471100 14 I MonopolyJr Frozen.indd

Αφαίρεσε και τις 36 μάρκες χαρακτήρων από το μεταλλικό φύλλο. Απόρριψε όλα όσα περισσέψουν.

3. Αυτό είναι! Τώρα, είναι η σειρά του επόμενου παίκτη. 

Ταξίδεψε γύρω από το ταμπλό του παιχνιδιού και αγόρασε τοποθεσίες κατά τη διάρκεια της διαδρομής σου. 
Κέρδισε χρήματα χρεώνοντας τους φίλους σου που επισκέπτονται τις τοποθεσίες που σου ανήκουν. Το παιχνίδι 
τελειώνει όταν ενός παίκτη του τελειώσουν τα χρήματα. Ο παίκτης με τα περισσότερα χρήματα στο τέλος του 
παιχνιδιού κερδίζει! 

ΖΕΥΓΑΡΙ = ΔΙΠΛΟ ΕΝΟΙΚΙΟ! 
Εάν ένας παίκτης έχει δύο ιδιοκτησίες 

ίδιου χρώματος, το ενοίκιο είναι το διπλάσιο του 
ποσού που αναγράφεται στη θέση που βρέθηκες. 

Ο μικρότερος παίκτης σε ηλικία ξεκινά πρώτος! Το παιχνίδι συνεχίζεται προς τα αριστερά. 
1.  Ρίξε το ζάρι και μετακίνησε το πιόνι σου δεξιόστροφα τόσες θέσεις όσες έφερες. 

Να μετακινείσαι πάντα προς τα εμπρός, ποτέ προς τα πίσω.
2. Σε ποια θέση βρέθηκες;

ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
Κάθε φορά που περνάς ή βρίσκεσαι 
στην ΑΦΕΤΗΡΙΑ, πάρε A2 από 
την Τράπεζα. 

ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ
•  Πήγαινε κατευθείαν στη φυλακή! 

Μην περάσεις από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ. 
Δεν παίρνεις A2.

•  Όταν έρθει η σειρά σου, πλήρωσε 
A1 ή χρησιμοποίησε την κάρτα 
"Βγες από τη Φυλακή", εάν την έχεις.
Στη συνέχεια, ρίξε το ζάρι και 
μετακινήσου κανονικά.

•  Ενώ είσαι στη Φυλακή, μπορείς να 
πάρεις ενοίκιο. 

ΑΠΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 
Εάν βρεθείς σε αυτήν την θέση, είσαι 
απλός επισκέπτης. 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 
Μην κάνεις τίποτα, απλώς περίμενε. 

ΕΝΤΟΛΗ
•  Πάρε την πάνω κάρτα από τη στοίβα 

με τις κάρτες Εντολής, διάβασέ την 
δυνατά και ακολούθησε τις οδηγίες.

•  Βάλε τις χρησιμοποιημένες κάρτες από 
κάτω στη στοίβα των καρτών.

•  Κάθε χαρακτήρας έχει μια ειδική 
κάρτα Εντολής. Εάν βρείτε τη δική σας 
κάρτα, κρατήστε την για την επόμενη 
φορά που θα είναι η σειρά σας και 
τραβήξτε άλλη μια ξανά. 

1. Άνοιξε το ταμπλό του παιχνιδιού και τοποθέτησε το στη μέση μπροστά στους παίκτες.
2. Διάλεξε το πιόνι σου και τοποθέτησέ το στην ΑΦΕΤΗΡΙΑ.
3. Βρες τις 12 μάρκες χαρακτήρων που ταιριάζουν με το πιόνι σου και  κράτησέ τες μπροστά σου. 

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΞΕΙΣ 

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ! ΣΤΟΧΟΣ 

ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ 
ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ
Εάν η θέση δεν ανήκει σε κανέναν, 
πρέπει να την αγοράσεις! 

•  Πλήρωσε στην Τράπεζα το ποσό που 
αναγράφεται στη θέση.

•  Βάλε μία από τις μάρκες σου στο 
πάνω μέρος της θέσης, ώστε όλοι να 
γνωρίζουν ότι η θέση σου ανήκει! 

ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΠΟΥ 
ΑΝΗΚΕΙ 
ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ
Εάν η θέση ανήκει σε κάποιον άλλο 
παίκτη, πλήρωσε του το ενοίκιο. Το 
ενοίκιο είναι το ποσό που αναγράφεται 
στη θέση του ταμπλό.

Εάν η θέση σου ανήκει, δεν χρειάζεται 
να κάνεις τίποτα, η σειρά σου τελείωσε. 

4. Ανακάτεψε τις 24 κάρτες Εντολής και τοποθέτησε τες στραμμένες προς τα κάτω στη θέση 
καρτών Εντολής στο ταμπλό.

5. Επιλέξτε έναν παίκτη για να είναι ο Τραπεζίτης. Ο Τραπεζίτης μοιράζει σε κάθε 
παίκτη a20.

1.  Εάν δεν έχεις αρκετά χρήματα για να πληρώσεις ενοίκιο, να αγοράσεις μια ιδιοκτησία στην οποία βρεθείς ή να 
πληρώσεις το αντίτιμο μιας κάρτας Εντολής, τότε έχεις χρεοκοπήσει! Αυτό σημαίνει το τέλος του παιχνιδιού.

2. Οι άλλοι παίκτες μετρούν τα χρήματα τους  και ο παίκτης με τα περισσότερα χρήματα ΚΕΡΔΙΖΕΙ! 
3. Ισοπαλία; Μέτρα την αξία των ιδιοκτησιών σου και πρόσθεσέ την  στην περιουσία σου!

ΝΙΚΗ!

ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΤΑ 
ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΤΗΣ ΑΡΕΝΤΕΛΑΣ

ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΑΡΕΝΤΕΛΑΣ

Η ΑΥΛΗ ΤΗΣ ΑΡΕΝΤΕΛΑΣ ΤΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟ
ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΕΛΣΑΣ 

ΕΝΤΟΛΗ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ 

ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΣ, 
ΠΑΙΡΝΕΙΣ A2

ΠΗΓΑΙΝΕ 

ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

ΦΥΛΑΚΗ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
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