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INDHOLD:INDHOLD:
Elektronisk livsbot, spillebræt, 4 livskontokort, 4 livstavler, 

12 brikker (4 skateboards, 4 familiebiler og 4 sportsvogne), 84 begivenhedskort, 
12 dobbeltsidede karrierekort, 4 huskekort og 20 pegeclips.
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Før du spiller  3
Forberedelser 4-5
Sådan spiller du  6-7
Referencer
Kortene  8

 • Begivenhedskort  8
 • Karrierekort 8
Spillebrættet  9
Felter i alle områder på brættet  9

 • Startfelter  9
 • Begivenhedsfelter  9
 • Bilfelter  9
 • Husfelter  10
 • Lottofelter  10

Fornuft!-felter  11

 • Kandidatfelt  11
 • Doktorfelt 11
 • Skift karriere  11

Finans!-felter  12

 • Forfremmelsesfelter 12
 • Iværksætterfelter 12

Følsom!-felter  12

 • Bliv gift/bryllupsdagsfelt  12
 • Babyfelter  12
 • Forældre?-felter  13

Festlig!-felter  13

 • Kasinofelter  13
Livsbotten  14-15
Tip til fejlfi nding  16
Information om batteri  17
Tommelfi ngerregler 18-19
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FØR DU SPILLER

HVIS DU ALDRIG HAR SPILLET FØR:
11   Læs denne side højt for de 

andre spillere.
22   Se på side 4-5, hvordan du gør klar 

til at spille.

33   Start spillet, og læs Sådan spiller du på side 
6-7 højt for de andre spillere.

44   Slå op i reglerne, hvis du er i tvivl.

PRØV LIVET, FØR DU LEVER DET!
Spil Game of Life, Twist & Turns, og lev livet igen og 
igen! Vælg nyt og anderledes, hver gang du spiller, 
og lev præcis, som du gerne vil. Tag chancen, vælg 
en ny karriere, og udforsk brættets forskellige 
områder (Fornuft!, Finans!, Følsom! og Festlig!). Lev 
det liv, du altid har drømt om. Der vil være op- og 
nedture og (u)behagelige overraskelser, men sådan 
er livet! Der er aldrig to spil, der er ens, så træf dit 
valg, tag chancen, og se, hvad livet har at byde på. 

SPILLETS FORMÅL
Opnå så mange livspoint som muligt på din færden 
rundt på brættet. 
Få livspoint for alle dine utrolige oplevelser i livet – 
og tjen penge imens. Det giver livspoint til slut. 
Udforsk brættets fi re områder for forskellige 
oplevelser.

 FORNUFT!
Brug hovedet! I dette område kan du blive kandidat 
eller doktor for at vinde livspoint. Det øger dine 
indtjeningsmuligheder og er al læsetiden værd.  
Du kan tabe eller vinde mange livspoint i dette 
område.

 FINANS!  
Tjen kassen! Bliv forfremmet og få lønforhøjelse, 
eller tag chancen, og bliv iværksætter. Du kan både 
tjene og tabe store beløb i dette område.

  FØLSOM!
Familie og venner! Bliv gift, få børn, og få livspoint i 
spandevis (men pas på – de kære små koster i drift). 
Du kan vinde mange livspoint her og måske endda 
tjene lidt på det.

 FESTLIG!
Det kan kun gå for langsomt! Prøv rafting eller 
bungeejumping, og mærk vinden i håret. Det giver 
ikke mange kontanter, men til gengæld får du 
masser af livspoint.

HVERDAG, HVER DAG!
På alle brættets områder kan du:

 •  Spille lotto og gå efter den store gevinst.

 •  Købe et hus og lade friværdien stige år efter år.

 •   Købe en bil, så du kan komme hurtigere rundt. 
En bil taber dog værdi med tiden.

Livsbotten vil altid lade dig trække over på kontoen, 
men tager 10 % i rente af det, du skylder. Har du råd 
til at stifte gæld?

Livsbotten konverterer alle dine penge og alt, hvad 
du ejer, om til livspoint, når spillet slutter.

Spilleren med fl est livspoint har vundet.

04139i08.indd   Sec1:304139i08.indd   Sec1:3 4/12/07   15:03:274/12/07   15:03:27



120704139108  Ab     MB  Game

Originator: YC Approval: Conf ROD

e Of Life C&C 

D: 00.00 File N

4

FORBEREDELSER

11  Placer spillebrættet på en plan overfl ade. 
22   Hver spiller skal have et huskekort og fem 

pegeclips. 
33   Bland de dobbeltsidede karrierekort, og giv to 

tilfældige kort til hver spiller. Læg de resterende 
kort i en bunke nær brættet.

44   Vælg en af de fi re karrierer på de kort, du har 
fået. Sæt kortet fast på din livstavle med den 
valgte karriere opad. Placer en pegeclips på 
din livstavle, så den peger på trin 1 i bunden 
af karrierekortet. (Du skal forfremmes for at 
komme videre i karrieren og stige i løn).

55   Læg resten af karrierekortene i bunken nær 
brættet, når alle har valgt en karriere. 

66   Bland begivenhedskortene, og læg dem med 
billedsiden nedad nær brættet. 

Dette er bunken, du skal trække kort fra. 
Læg kortet med forsiden opad i en bunke 
med brugte kort, når du er færdig. Hvis du når 
gennem bunken i løbet af spillet, blander du 
bunken med brugte kort og lægger dem med 
billedsiden nedad.

77   Tænd livsbotten på knappen på undersiden. 
Tallet  10   vil blinke for at minde dig om at 
indtaste det antal runder (år), du vil spille. 

   Spil mindst 10 runder, hvis det er første 
gang, du spiller. Så har du tid til at lære 
spillet. 10 runder tager cirka en time (for fi re 
spillere), selv om første spil godt kan tage 
længere.  

   For at s
1. Tryk
2. Tryk
3. Tryk

Nu er du k
88   I vælge

områd
skateb
midt p
starte 
det livs
skateb

NU ER DU 
Den yngste
rundt. Når d
livsbotten v

PEGECLIPS
LIV
SE S

HUSKEKORT x 4 BEGIVENHEDSKORT x 84

SKATEBOARD x 4 F

KARRIEREKORT x 12
Bliv forfremmet for at 
stige i løn.

LIVSTAVLER x 4

DOKTOR

KANDIDAT 
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   For at spille 10 runder skal du:
1. Trykke  10  (ÅR)
2. Trykke 1  og 0
3. Trykke  ENTER

Nu er du klar til at spille!
88   I vælger hver et skateboard, samt hvilket 

område I ønsker at udforske. Placer 
skateboardet på det valgte områdes startfelt 
midt på brættet. Flere spillere må gerne 
starte på samme felt. Tag den livstavle og 
det livskontokort med samme farve som 
skateboardet.

NU ER DU KLAR TIL AT STARTE SPILLET! 
Den yngste spiller starter, og turen går med uret 
rundt. Når du er færdig med din tur, giver du 
livsbotten videre til næste spiller.

LIVSBOT
SE SIDE 14

LIVSKONTOKORT 
 x 4

VENHEDSKORT x 84

x 4 FAMILIEBIL x 4 SPORTSVOGN x 4 

FORBEREDELSER
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Begynd spillet nu! 
Er det første gang, du spiller? Læs instruktionerne højt, 
mens du spiller din første tur.
De første par runder tager nok lidt tid, indtil du lærer 
spillet at kende. Men du kommer hurtigt efter det.

DIN TUR
11  Sæt dit livskontokort ind i livsbotten.

22   Tryk SPIN . Det er lønningsdag! Livsbotten 
udbetaler din løn, før den drejer hjulet.

   Alles startløn er 5.000 €. Senere i spillet vil 
livsbotten betale din husleje og dine regninger. 
Den vil tildele dig de livspoint, du optjener, og 
den vil beregne værdien af dine huse og biler.

Tip: Tallet, du lander på, lyser i 60 sekunder.  
Husk at holde øje med det!

Vigtigt: Tryk altid på SPIN  én gang i starten af din 
tur. Hvis du ikke trykker  SPIN  , får du ikke din løn. 

Sørg for, at turen går på skift. Hvis en 
spiller tager en ekstra tur ved et uheld, 
tæller livsbotten forkert ned, og andre 
spillere går glip af en tur.

33   Hvilket tal stoppede hjulets lys ved? Flyt dit 
skateboard det antal felter på brættet. Følg 
pilenes retning. Nogle gange er der fl ere veje 
at vælge imellem. 

   Senere i spillet kan du vælge at hoppe til et nyt 
startfelt. Så kan du lægge en ny rute i stedet for 
at fortsætte i det samme gamle spor. Husk at 
sætte dit kort i livsbotten og trykke SPIN , ellers 
får du ingen løn.

44   Følg instruktionerne for det felt, du lander på. 

Se Referencer på side 8-13 for at få fl ere oplysninger om 
de forskellige felter. Brug indholdsfortegnelsen på side 
2 som hjælp. Når du kender spillet bedre, kan du bruge 
huskekortet som hjælp i stedet.

55   Indtast, hvad du har vundet (eller tabt), i 
livsbotten, og se saldoen på din konto ændre 
sig. Sådan indtaster du:
INDTAST PENGE: 
1. Tryk på € -knappen (PENGE).
2.  Tryk +  for at lægge til eller –  for at 

trække fra.
3. Indtast beløb (f.eks. 1  • 0  • 0  • 0  • 0 )
4. Tryk ENTER  

6

INDTA
1. Tryk
2.  Tryk

træk
3. Indt
4. Tryk

66   Din tur
videre 

OMGANG
I skiftes til a
tur, er omg

SPILLET
Spil, indtil t
omgang, nå
trykker på 
Lad dette 

1

2

3

SÅDAN SPILLER DU 
B E G Y N D  S P I L L E T

STOP på røde felter, også hvis du 
ikke er færdig med at rykke. Følg 
instruktionerne, og slut så din tur.

Følg instruktionerne, hvis du lander på 
et grønt felt. Hvis du passerer et grønt 
felt, skal du følge instruktionerne, før 
du slutter din tur.

Følg instruktionerne, der står på feltet, 
eller fi nd fl ere oplysninger under 
             Referencer om, hvad du 
             skal gøre. 

Når du ser et ?, kan du vælge enten at 
følge feltets instruktioner eller bruge 
 det som et begivenhedsfelt.

Begivenhedsfelt
Hvis der ikke er nogen instruktioner på 
feltet, skal en anden spiller trække et 
begivenhedskort for dig og læse den 
begivenhed, der hører til det område, du 
er i. Læg kortet med forsiden opad i en 
bunke med brugte kort, når du er færdig.

Forældre?

x 2

+200K €
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INDTAST LIVSPOINT:
1. Tryk  LIVSPOINT

2.  Tryk +  for at lægge til eller –  for at 
trække fra.

3. Indtast antal (f.eks. 5  • 0  • 0 )
4. Tryk  ENTER  

66   Din tur er slut. Tag dit kort ud, og giv livsbotten 
videre til spilleren til venstre.

OMGANGE  
I skiftes til at have tur. Når hver spiller har haft én 
tur, er omgangen slut, og livsbotten tæller ét år ned. 

SPILLET SLUTTER.  
Spil, indtil tælleren når til 00. Det gør den i sidste 
omgang, når den første spiller sætter sit kort i og 
trykker på SPIN  . 
Lad dette kort sidde i livsbotten.

UDREGN DIN SCORE  
11   Livsbotten omregner nu alt på den første 

spillers kort til livspoint (med en ny 
omregningskurs, hver gang du spiller).
 Lad kortet sidde i livsbotten, indtil det totale 
antal livspoint bliver vist på skærmen. 
Tag kortet ud, og husk din samlede score.

22   Alle spillere får regnet deres samlede antal 
livspoint ud.

33   Sammenlign antal livspoint.
   Spilleren med fl est livspoint har vundet. 

Efter 30 sekunder viser livsbotten vinderens 
nummer på skærmen!

   Tip: Hvis du vil se din samlede score igen, 
kan du altid sætte dit kort i livsbotten igen.

Læs videre, og lær spillet at kende i detaljer. 
Se indholdsfortegnelsen på side 2, hvis du leder 
efter noget bestemt. 

B E G Y N D  S P I L L E T

s du 
Følg 
n tur.

lander på 
er et grønt 
erne, før 

r på feltet, 
nder 
u 

enten at 
er bruge 

dsfelt.

tioner på 
ække et 

æse den 
område, du 

opad i en 
u er færdig.

SÅDAN SPILLER DU 
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KORTENE
BEGIVENHEDSKORT

Der er fi re begivenheder på hvert kort, et for hvert 
område på brættet.

VÆR OPFINDSOM
Nogle begivenheder beder dig om at digte videre og 
fi nde på saftige detaljer, du kan fortælle de andre 
spillere. Du behøver ikke gøre det, men det gør 
spillet meget sjovere.

VALGMULIGHEDER
Hvis der er to valgmuligheder på et kort, skal du 
vælge, før du ved, hvad du kan tabe eller vinde. 
Du må tage chancen og træff e dit valg. Sådan er 
livet! Hvis du er oplæser, skal du bede den spiller, 
hvis tur det er, om at vælge, før du læser, hvad 
resultatet af valget er. 

KARRIEREKORT  
Hver karriere går fra begynder til ekspert og giver 
dig bedre indtjeningsmuligheder, efterhånden som 
du bliver forfremmet. Der er syv trin i hver karriere. 
Alle starter på trin 1 og arbejder sig op derfra.
Når du bliver forfremmet, fl ytter du din pegeclips et 
trin op og indtaster din nye løn i livsbotten. 
(Se Forfremmelsesfelter på side 12).

KVALIFIKATIONER

Du skal være kandidat eller doktor for at nå til tops i 
nogle karrierer. Hvis dine kvalifi kationer ikke er i orden, 
sidder du fast på trinnet under KANDIDAT  eller DOKTOR  , 
medmindre du går tilbage til Fornuft!-området for 
at afslutte dine studier eller skifte karriere.

SPILLEBRÆTTET  
Hvert område på brættet fører dig nye veje gennem 
livet, hvor du kan gøre forskellige ting for at tjene 
penge eller få livspoint (Fornuft! for dine studier, 
Finans! for din karriere, Følsom! for familie og 
venner og Festlig! for fest og farver). Jo længere du 
går ind i hvert område, jo større belønninger kan 
du opnå. 

FELTER 

 

Vælg, hvilk
skateboard
gerne start
Hvis du sen
det som et b
springer til 

BEGIVENH
Hvis der ikk
en anden s
og læse den
du er i. 

 

(Når du try
+1 for fam
Men pas på
 Hvis du ik
tæller felt

HVIS DU V
11  Tryk 6

22   Tryk +

købspr
33   Tryk E

trække
fremhæ

44   Sæt br
familie
sportsv
dit ska

1
2

3

4

R E F E R E N C E R

Få en piercing (fortæl, hvad du får piercet). Tryk 2   .
Drej 0/1: Alle elsker den! Du får 250 LP. Drej 2: 
Du får betændelse. Betal lægeregning på 15.000 €.

Lav en syret hjemmeside, der er større end MySpace.  
Du får 60.000 €. Fortæl de andre, hvad siden hedder. 

Klip din nieces hår. Giv hende A. en funky ny frisure eller B. 
en kikset klipning. Svar A. eller B. nu! 
[A. Hun ser fantastisk ud! Du får 300 LP. B. Hun ligner din onkel Henry. Du mister 300 LP.]

Tag på en rygsækrejse rundt i USA. 
Du bruger 1.500 € og får 600 LP.

INGEN 
KANDIDATGRAD?

Du sidder fast 
her, indtil du 

bliver kandidat.

INGEN 
DOKTORGRAD?

Du sidder fast 
her, indtil du 
bliver doktor.

B R I K K E R

KARRIERE LØN

77

66

55

44

33

22

11

© 2007 Hasbro 

PROFESSORPROFESSOR

Professor 600.000

Lektor 500.000

Overlærer 400.000

Viceinspektør 150.000

Lærer 100.000

Lærervikar 30.000

Duks 5.000

DOKTOR

DOKTOR

KANDIDAT
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FELTER I ALLE OMRÅDER PÅ BRÆTTET

 STARTFELTER
  Der er fi re startfelter på midten 

af brættet, et for hvert område af 
brættet. 

Vælg, hvilket område du vil udforske, og placer dit 
skateboard på områdets startfelt. Flere spillere må 
gerne starte på samme felt.
Hvis du senere i spillet lander på et startfelt, tæller 
det som et begivenhedsfelt. Det gælder også, hvis du 
springer til et startfelt fra et andet område af brættet.

BEGIVENHEDSFELTER
Hvis der ikke er nogen instruktioner på feltet, skal 
en anden spiller trække et begivenhedskort for dig 
og læse den begivenhed, der hører til det område, 
du er i. 

 BILFELTER (VALGFRIT)
 Hvis du vil, kan du købe eller sælge 

en bil, når du lander her. Få livspoint 
og kom hurtigere rundt på brættet. 

(Når du trykker SPIN, giver livsbotten automatisk 
+1 for familiebilen og +2 for sportsvognen). 
Men pas på – din bil kan tabe værdi gennem årene.  
 Hvis du ikke ønsker at købe eller sælge en bil, 
tæller feltet som et begivenhedsfelt.

HVIS DU VIL KØBE: 
11  Tryk 6

 
(BIL). Der vises bilikoner på skærmen.

22   Tryk +  for at se de forskellige biler og deres 
købspriser.

33   Tryk ENTER  ved den bil, du vil købe. Livsbotten 
trækker pengene fra din konto, og bilen bliver 
fremhævet på skærmen.

44   Sæt brikken for 
familiebil eller 
sportsvogn oven på 
dit skateboard.

HVIS DU VIL SÆLGE: 
11  Tryk 6

 
(BIL). 

22   Tryk –  for at se de forskellige biler og deres 
salgspriser.

33   Tryk ENTER  ved den bil, du vil sælge. 
Livsbotten udbetaler salgsprisen for din bil. 

44   Hvis du ikke har fl ere biler, skal du tage 
bilbrikken af dit skateboard.

Der er to biler til salg:

Hvis du ejer både familiebilen og sportsvognen i 
din farve, giver livsbotten automatisk +2, når du 
drejer hjulet.
Hvis du vil se, hvad dine biler og andet, du ejer, 
er værd, skal du lade dit kort sidde i livsbotten i ti 
sekunder.

FAMILIEBIL 
10.000 €
Livsbotten giver 
automatisk
+1 når du trykker SPIN
+100 livspoint hvert år

Denne bils værdi falder med 1.000 € om 
året. Efter ti år bliver din rustbunke sendt til 
ophugning og forsvinder fra skærmen. Du får 
ikke længere +1, når du drejer hjulet.

SPORTSVOGN
50.000 €
Livsbotten giver  
automatisk
+2 når du trykker SPIN
+200 livspoint hvert år

Denne bils værdi falder med 5.000 € om året i 
de første otte år. Efter femten år bliver den en 
veteranbil, og dens værdi stiger 5.000 € om året.

BILHANDLER

2

1
1

2

R E F E R E N C E R

INGEN 
IDATGRAD?
 sidder fast 
er, indtil du 

er kandidat.

INGEN 
TORGRAD?

 sidder fast 
er, indtil du 
iver doktor.

SPILLEBRÆTTET
(Alle områder)
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SPILLEBRÆTTET R E F E R E N C E R

 HUSFELTER (VALGFRIT)
 Hvis du vil, kan du købe eller sælge et 
 hus, når du lander her.  Dit hus stiger 
 6% i værdi hvert år. Du kan trække 
over på kontoen, hvis du vil købe, men livsbotten tager 
10% i rente af det, du skylder. Er det det værd? 
Det bestemmer du.
Hvis du ikke ønsker at købe eller sælge et hus, 
tæller feltet som et begivenhedsfelt.
HVIS DU VIL KØBE:

11  Tryk 5
 
(HUS). Der vises husikoner på skærmen.

22   Tryk +  for at se de forskellige huse og deres 
købspriser.

33   Tryk ENTER  ved det hus du vil købe. Livsbotten 
trækker pengene fra din konto, og huset bliver 
fremhævet på skærmen.

HVIS DU VIL SÆLGE:
11  Tryk 5 (HUS).
22   Tryk –  for at se de forskellige huse og deres 

salgspriser.
33   Tryk ENTER  ved det hus, du vil sælge. Livsbotten 

udbetaler salgsprisen for dit hus.
Du kan eje mere end et hus ad gangen. Hvis du vil se, 
hvad dine huse og andet, du ejer, er værd, skal du lade 
dit kort sidde i livsbotten i ti sekunder. 

 
FORNUF

Godt nyt til
uddannelse
livspoint og

     
     

trinnet und

11   Hvis du

du sæt

22    Indtast
har din

til de t

 

11   Hvis du

skal du
din livs

22   Indtast
33   Ryk din

din nye
Når du førs
grænser for
Tip: Du kan
Fornuft!-om
doktorgrad

1

2
3

4

5

 LOTTOFELTER 
 Gør Deres indsats!  
 Hvem vinder millionen?

11  Tag dit kort ud af livsbotten.
22   Tryk 1 (LOTTO). Skærmen viser, hvor meget 

der er i puljen.
33   Vælg tre tal (fra 1 til 10), og fortæl dem til de 

andre spillere.
44   De andre spillere vælger nu ét tal hver ud af de 

tal, der er tilbage. 

55   Tryk SPIN . Den spiller, hvis nummer bliver 
udtrukket, har vundet! 

66  Hvis ingen har det udtrukne nummer, trykker
du SPIN igen. Nu er puljen endnu større! 

77   Drej hjulet, indtil der er en vinder!
88  Hvis du vinder, sætter du dit kort ind i livsbot-

ten. Din gevinst ryger automatisk ind på 
kontoen. Sørg for at give livsbotten tilbage til 
den rigtige spiller.

1-værelses rækkehus: 200.000 €
Beliggenhed: Dejlig ejendom nær 
gasværk.
Nyistandsat. Ingen garage eller have.
Perfekt for en førstegangskøber!

Dobbelthus i forstaden: 500.000 €
Beliggenhed: Naturskønt 
område nær skov.
Rummeligt og lyst.
Stor have og garage.
Det bedste valg for hele 
familien!

Liebhaverbolig: 1.000.000 €
Beliggenhed: Strandvejen, 
1 times kørsel fra byen.
Grund på 20 hektar, samt 
pool, tagterrasse og 
elektrisk hegn.
Eksklusiv ejendom for den 
kritiske køber!

BOLIGAVISEN

(Alle områder)

Der er tre huse på markedet:

+4.000 L

4.500 L
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SPILLEBRÆTTETR E F E R E N C E R

 
FORNUFT!-FELTER

Godt nyt til bogorme! Særlige felter er målrettet din 
uddannelse. Brug tid på de små grå, og få masser af 
livspoint og bedre karrieremuligheder i fremtiden.

     KANDIDATFELTER
      Bliv kandidat, og vind masser af 

livspoint! Hvis dine kvalifi kationer 
ikke er i orden, sidder du fast på 

trinnet under  KANDIDAT  og DOKTOR  , indtil du består!

11   Hvis du lander på, eller passerer, dette felt, skal 

du sætte en pegeclips ved KANDIDAT  på din livstavle.

22    Indtast det antal livspoint, der bliver vist. Når du 
har din kandidatgrad, kan du blive forfremmet 

til de trin, der ligger mellem KANDIDAT  og DOKTOR .

 DOKTORFELT
Tillykke med doktorgraden, 
Klogesen! Du bliver forfremmet og 
får en masse livspoint, det øjeblik 
du bliver doktor.

11   Hvis du lander på, eller passerer, dette felt, 

skal du fl ytte din pegeclips fra KANDIDAT  til DOKTOR  på 
din livstavle.

22   Indtast det antal livspoint, der bliver vist.
33   Ryk din pegeclips et karrieretrin op, og indtast 

din nye løn. Se Forfremmelsesfelter på side 12. 
Når du først har din doktorgrad, er der ingen 
grænser for, hvilke job du kan klare!
Tip: Du kan blive ved med at gå rundt i 
Fornuft!-området og få så mange kandidat- eller 
doktorgrader, som du vil!

  SKIFT KARRIERE (VALGFRIT) 
   Hvis du vil , kan du skifte karriere, 

når du lander på, eller passerer, 
dette felt. 

Ved at skifte karriere kan du måske få en højere løn, 
men undersøg først, om du er kvalifi ceret. Hvis du 
ikke ønsker at skifte karriere, tæller feltet som et 
begivenhedsfelt.

HVIS DU VIL SKIFTE KARRIERE:
11   Bed en anden spiller om at blande bunken med 

karrierekort.
22   Tag to kort uden at kigge.
33   Vælg, hvilken karriere du vil have (eller behold 

din nuværende). Sæt kortet med den valgte 
karriere fast på din livstavle.

44   Pegeclipsen bliver på samme karrieretrin som 
før. Hvis din løn har ændret sig, skal du indtaste 
det nye beløb i livsbotten. Du får den nye løn, 
næste gang det bliver din tur.

55   Læg de ubrugte karrierekort tilbage i bunken.

1

2

3

4

5 r bliver 

6 er, trykker
ørre! 

7
8 d i livsbot-

d på 
tilbage til 

00.000 €
ndom nær 

e eller have.
skøber!

aden: 500.000 €
turskønt 

st.
ge.
or hele 

g: 1.000.000 €
Strandvejen, 
fra byen.
ektar, samt 
se og 

dom for den 

N

(Fornuft!)

t:

+4.000 LP

HVIS DU VIL

Vigtigt: Vær sikker på, at du er kvalifi ceret, før du 
vælger en karriere. Hvis den karriere, du ønsker, 
kræver en kandidat- eller doktorgrad, og du ikke 
har nogen, så kan du ikke vælge den karriere – 
ligesom i det virkelige liv. Er det snart på tide at 
tage den eksamen?
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SPILLEBRÆTTET R E F E R E N C E R

(Finans!, Følsom!)

FINANS!-FELTER 
Yuppier i jakkesæt og andre pengeelskere, det 
er her, det sker! Særlige felter skaber fremgang i 
karrieren for den driftige forretningsmand. Penge er 
ikke alt … men så alligevel.

 FORFREMMELSESFELTER
  Når du lander på, eller passerer, 

dette felt, smiler lykken til dig!

11   Ryk din pegeclips det antal karrieretrin op, som 
feltet viser (hvis du altså er kvalifi ceret).

22  Tryk 0
 
(LØN).

33   Indtast din nye løn (f.eks. 200.000 €)
44   Tryk ENTER  .

(Du skal IKKE trykke € , når du indtaster løn!)
55   Du får den nye løn, næste gang det bliver din tur.

Vigtigt: 
Du vil sidde fast på karrieretrinnene under  KANDIDAT  
eller DOKTOR , medmindre du har de rette kvalifi kationer. 
Se Karrierekort side 8.

 IVÆRKSÆTTERFELTER
Hvis du vil, kan du investere penge 
i et iværksætterprojekt. Du kan tabe 
dine penge, gå lige hjem eller

fordoble dit indskud. Brug din forretningssans. 
Hvis du ikke ønsker at investere, tæller feltet 
som et begivenhedsfelt.

HVIS DU VIL INVESTERE:
11   Sig højt, hvor meget du ønsker at investere 

(10.000 € – 100.000 €).
22   Tryk 2

 
(CHANCE).

33   Hvis du drejer 
  • 0: Du taber! Træk beløbet fra din konto. 
  • 1:  Du går lige hjem. Gør ingenting.
  • 2:  Du vinder! Indsæt beløbet på din konto.

FØLSOM!-FELTER
Intet varmer om hjertet som familie og venner. På 
særlige felter kan du blive gift eller få børn, hvilket 
giver dig masser af livspoint.

  BLIV GIFT/BRYLLUPSDAGSFELT 
Hjerteligt tillykke med bryllupsdagen! 
Livsbotten giver dig straks 3.500 
livspoint. Derudover giver de andre 

spillere dig hver 1.000 € i bryllupsgave (det sørger 
livsbotten automatisk for)! Fra nu af kan du se frem til 
1.500 ekstra livspoint hvert år.

11   STOP, også hvis du ikke er færdig med at rykke.

22   Tryk 3
 
(ÆGTESKAB).  

33   Tryk ENTER  .

BRYLLUPSDAG
Hvis du allerede er gift, når du lander her, følger du 
samme trin. De andre spillere giver dig hver 500 € i 
bryllupsgave (det sørger livsbotten automatisk for). 

  BABYFELTER 
Tillykke! Det blev en dreng, pige 
eller tvillinger. Livsbotten giver dig 
straks 350 livspoint for hver baby,

du får. Derudover får du 350 livspoint per barn per år. 
Men altså, børn koster! Hvert år bruger du mellem 
10 og 40% af din indkomst på babydrift, alt efter 
hvor mange af de kære små du har. Du stopper først 
med at betale, når de bliver 18.
 

11   Tryk 7

22   Tryk +

BEMÆ
på skæ

33   Når du
ENTER

 
 
 

11   STOP, 

22   Tryk 2

33   Hvis du
• 0: Ing
• 1: De
• 2: De

44   Tryk 7
baby e
BEMÆ
på skæ

55   Når du
ENTER

Du kan højs
Hvis du alle
baby- eller 
stor. Feltet 

1

2

3

x 1

Bliv gift!

Forældre

Vigtigt: 
Sørg for, at
babyer, de
ENTER . Du
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BRÆTTET R E F E R E N C E R

(Festlig!)

1

2

3

4

5

1

2

3
nto. 

konto.

enner. På 
n, hvilket 

GSFELT 
upsdagen! 

3.500 
e andre 
ørger 
e frem til 

1 ed at rykke.

2

3

følger du 
ver 500 € i 
matisk for). 

g, pige 
 giver dig 

ver baby,
barn per år. 

u mellem 
alt efter 
opper først 

11   Tryk 7
 
(BABY).

22   Tryk +  for at få en baby.
BEMÆRK: Dit samlede antal babyer bliver vist 
på skærmen.

33   Når du har det ønskede antal babyer, trykker du 
ENTER  .

  FORÆLDRE?-FELT 
  Kommer storken mon på 
  besøg i år?

11   STOP, også hvis du ikke er færdig med at rykke.

22   Tryk 2
 
(CHANCE).

33   Hvis du drejer 
• 0: Ingen babyer denne gang. 
• 1: Det blev et barn! 
• 2: Det blev tvillinger!

44   Tryk 7
 
(BABY) og derefter +  for én ekstra 

baby eller +  +  for to ekstra babyer.
BEMÆRK: Dit samlede antal babyer bliver vist 
på skærmen.

55   Når du har det ønskede antal babyer, trykker du  
ENTER .

Du kan højst få to babyer om året, og højst ni i alt.
Hvis du allerede har ni babyer, når du lander på 
baby- eller forældre?-feltet, er din familie rigelig 
stor. Feltet tæller som et begivenhedsfelt.

FESTLIG!-FELTER
Adrenalinjunkier, eventyret begynder her! Særlige 
felter lader dig tage på ferie eller prøve lykken i et 
kasino. Du kan vinde livspoint og kontanter her. 

  KASINOFELTER
Hvis du vil, kan du satse penge 
i kasinoet her. Du kan tabe dine 
penge, gå lige hjem eller fordoble 
dit indskud. Føler du dig heldig?

Hvis du ikke ønsker at spille, tæller feltet som 
et begivenhedsfelt.

HVIS DU VIL SPILLE:
11   Sig højt, hvor meget du ønsker at investere 

(10.000 € – 100.000 €).

22   Tryk 2
 
(CHANCE).

33   Hvis du drejer

  •  0:  Du taber! Træk beløbet fra din konto.
  • 1:  Du går lige hjem. Gør ingenting.
  • 2:  Du vinder! Indsæt beløbet på din konto.

Vigtigt: 
Sørg for, at det er det korrekte SAMLEDE antal 
babyer, der bliver vist på skærmen, før du trykker 
ENTER . Du kan ikke ´slette´ babyer i livsbotten.
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LIVSBOTTEN
R E F E R E N C E R

Den automatiske livsbot tager sig af detaljerne i dit 
daglige liv.
Den drejer hjulet, udbetaler løn, betaler huslejen 
og holder styr på dine ejendele. Sæt dit kort i 
livsbotten, og se på skærmen, hvor mange penge 
og livspoint du har. Du kan også se, om du er gift, 
har børn, og hvilke huse og biler du ejer. Indtast, 
hvad du har vundet (eller tabt) i livsbotten, og se 
din saldo ændre sig. Livsbotten holder endda styr på 
runderne og fortæller dig, når spillet er slut.
For hvert nyt spil omregner livsbotten dine penge til 
livspoint til en ny kurs. Et livspoint kan være mellem 
80 og 120 € værd, men du kan aldrig vide det, mens 
du spiller. Det gør, at to spil aldrig bliver ens.

TING, DU HAR BRUG FOR AT VIDE
• BATTERIER
 Se side 17.

• TÆND/SLUK
 Tænd livsbotten på knappen på undersiden. 

• GODE BIP
  Livsbotten bipper, når du trykker på en knap 

eller indtaster penge. Den kan også spille en lille 
melodi, når der sker noget rigtigt godt i dit liv!

• DÅRLIGE BIP
  Hvis du prøver at gøre noget, som livsbotten 

ikke forstår, giver den to bip. Ingen panik! 
Tryk SLET , og prøv igen. Vær sikker på, du 
trykker på de rigtige knapper. Se dit huskekort 
eller under Referencer.

• BATTERISPARER
  Hvis skærmen slukker, tryk ENTER . Så tænder 

den igen.

SKÆRMEN
Alt, hvad du gør i livet, 
bliver vist på skærmen:

Sådan sætter du dit 
kort i livsbotten:

Huse Biler Antal babyer

Gift/
Single

Antal år tilbage af spillet

Penge

Livs-
point

LØN

0

 LOTTO

1

ÅR

10

LYDSTYRKE

8
BABY

7
BIL

6
HUS

5
ÆGTESKAB

3
CHANCE

2

ENTER

SPIN

SLET

LIVSPOINT

€

+
–

KNAP

Indtast belø
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LIVSBOTTEN
R E F E R E N C E R

IDE

siden. 

n knap 
ille en lille 
i dit liv!

botten 
nik! 
å, du 
uskekort 

tænder 

byer

Gift/
Single

illet

LØN

0

FUNKTION
Bliv forfremmet! Indtast din nye løn, og ryk din pegeclips et karrieretrin op. 
Tip: Du skal ikke trykke € , når du indtaster løn.

Spil lotto, og gå efter den store gevinst.
Tag alle kort ud, før du trykker Lotto!

Tag chancen.
Drej 0, 1 eller 2, og se, hvad en begivenhed fører til.

Det giver masser af livspoint, 
hvis du bliver gift eller fejrer din bryllupsdag.

Køb et hus, og se friværdien stige.

Køb en familiebil eller sportsvogn for at komme hurtigere rundt på brættet.
Sæt en bilbrik oven på dit skateboard.

Få et barn eller måske endda tvillinger! 
Det koster penge at have børn, men giver mange livspoint.

Hold knappen nede for at justere lydstyrken.

Indtast det antal runder (år), du vil spille (højst 99 år).
Vigtigt: Du kan ikke bruge knappen med 10  på til at indtaste tal. 
Brug 1  og 0  for at indtaste 10, 100, 1.000 osv. 

Tryk ENTER  for at bekræfte den handling, du har udført på livsbotten.

Tryk SPIN  i starten af din tur for at få løn, betale regninger og dreje hjulet. 
Tallet, du lander på, lyser i 60 sekunder.

Slet den sidste information, du indtastede i livsbotten.

Tryk LIVSPOINT  for at indtaste livspoint.

Tryk €  for at indtaste penge.

Tryk + / –  for at indsætte/fj erne penge eller livspoint fra din konto.

 LOTTO

1

ÅR

10

LYDSTYRKE

8
BABY

7
BIL

6
HUS

5
ÆGTESKAB

3
CHANCE

2

ENTER

SPIN

SLET

LIVSPOINT

€

+
–

KNAP

12

10

12

10

9

12

 

5

6

14

7

6

6

SE SIDE

Indtast beløb med tallene (år, penge eller livspoint). De fl este knapper har fl ere funktioner.
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TIP TIL FEJLFINDING
R E F E R E N C E R

HVAD SKETE DER MED MINE PENGE?
Måske har du ikke så mange penge, som du troede. 
Ligesom i det virkelige liv. Husk, at du måske betaler 
regninger, babydrift eller husleje. Hvis en spiller 
bliver gift, giver du også penge til bryllupsgaven. 

HVORDAN VED JEG, OM LIVSBOTTEN HAR 
REGISTRERET MINE PENGE ELLER LIVSPOINT?
Livsbotten bipper, og saldoen på din konto ændrer 
sig, når du indtaster penge eller livspoint. Hvis det 
ikke sker, hører du to bip, og din saldo ændrer sig 
ikke. Tryk SLET , og prøv igen. Vær sikker på, du 
trykker på de rigtige knapper. Se dit huskekort eller 
under Referencer.

HVORDAN ÆNDRER JEG SPILLETS VARIGHED?
Det er nemt at ændre spillets varighed, hvis du vil 
slutte hurtigt eller måske spille nogle fl ere år.

GØR SPILLET KORTERE
11   Sørg for, at alle har fået deres tur i denne 

omgang.
22   Tryk  10

 
(ÅR), og indtast antallet af år som 01.

33   Tryk  ENTER  .
44   Spiller 1, sæt dit kort i livsbotten, og tryk SPIN .
55   Udregn din score, som det er forklaret på side 7.

GØR SPILLET LÆNGERE
Følg trin 1 til 3. I stedet for at indtaste 01 indtaster 
du det antal år, du vil have spillet til at vare.
Eksempel: Alle spillere har taget deres sidste tur. 
Tælleren viser 01. Du vil gerne spille fem år mere. 
Tag alle kort ud, og indtast 06 i livsbotten.

SPILLETID
De følgende (cirka)tider gælder for fi re spillere. 
Færre spillere gør spillet hurtigere.

 ÅR  VARIGHED  
 5 35 minutter
 10 1 time 
 15 1 time 20 minutter

VIGTIGT: I
Gem denne
Batterierne
ADVARSEL
1.  Følg altid

af den sp
 (+ og –)

2.  Bland ald
standard

3.  Fjern alti
produkte

4.  Tag batte
anvende

5. Sørg for i
6.  Flyt prod

forårsage
påvirkes 
at slukke
batterier

7.  BRUG AL
FORSØG 
TYPER BA

Det
smi
aff a
smi
hus
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BATTERIER
R E F E R E N C E R

1 nne 

2 år som 01.
3

4 tryk SPIN .
5 på side 7.

indtaster 
re.
dste tur. 

år mere. 
.

illere. 

 

ter

VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER
Gem denne information som fremtidig reference. 
Batterierne bør udskiftes af en voksen.
ADVARSEL:
1.  Følg altid instruktionerne nøje. Brug kun batterier 

af den specifi cerede type, og sørg for, at polerne 
 (+ og –) sidder rigtigt.

2.  Bland aldrig nye og gamle batterier eller 
standardbatterier med alkalinebatterier.

3.  Fjern altid “døde” eller brugte batterier fra 
produktet.

4.  Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal 
anvendes i en længere periode.

5. Sørg for ikke at kortslutte ledningerne.
6.  Flyt produktet et andet sted hen, hvis det 

forårsager lokale elektriske forstyrrelser eller 
påvirkes heraf. Nulstil om nødvendigt (ved 
at slukke og tænde igen eller ved at fj erne 
batterierne og sætte dem i igen).

7.  BRUG ALDRIG GENOPLADELIGE BATTERIER. 
FORSØG ALDRIG AT GENOPLADE ANDRE 
TYPER BATTERIER.

Dette produkt og dets batterier skal 
smides særskilt væk på den lokale 
aff alds- og genbrugsstation. De må ikke 
smides ud sammen med almindeligt 
husholdningsaff ald.

LR6

LR6
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TOMMELFINGERREGLER
R E F E R E N C E R

Se Sådan spiller du på side 6-7, hvis du aldrig har
spillet før.

NÅR DET ER DIN TUR
11   Sæt dit livskontokort ind i livsbotten.

22   Tryk SPIN . Livsbotten udbetaler din løn, før 
den drejer hjulet.

33   Hvilket tal stoppede hjulets lys ved? Flyt dit 
skateboard det antal felter på brættet. 
Følg pilenes retning.

   Du kan altid vælge at hoppe til et nyt startfelt. 
Så kan du lægge en ny rute i stedet for at 
fortsætte, hvor du slap. Startfeltet tæller som et 
begivenhedsfelt

44   Følg instruktionerne for det felt, du lander på.

55   Indtast, hvad du har vundet (eller tabt) i livs-
botten, og se saldoen på din konto ændre sig. 

66   Din tur er slut. Tag dit kort ud, og giv livsbotten 
videre til spilleren til venstre.
I skiftes til at have tur. Når alle spillere har haft 
deres tur, er omgangen slut, og livsbotten 
tæller ét år ned.

 

SÅDAN 
Spil, indtil a

11   Livsbo
livspoi

22   Alle sp

33   Samm
livspo
vinder

STOP på røde felter, også hvis du 
ikke er færdig med at rykke. Følg 
instruktionerne, og slut så din tur.

Følg instruktionerne, hvis du lander på 
et grønt felt. Hvis du passerer et grønt 
felt, skal du følge instruktionerne, før 
du slutter din tur.

Følg instruktionerne, der står på feltet, 
eller fi nd fl ere detaljer under Referencer
  om, hvad du skal gøre.  

Når du ser et ?, kan du vælge enten 
at følge feltets instruktioner eller bruge
 det som et begivenhedsfelt. 

x 2

+200K €

Begivenhedsfelt
Hvis der ikke er nogen instruktioner på 
feltet, skal en anden spiller trække et 
begivenhedskort for dig og læse den 
begivenhed, der hører til det område, 
du er i. 
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SÅDAN VINDER DU
Spil, indtil alle årene er gået.

11   Livsbotten omregner nu alt på den første spillers kort til 
livspoint. Husk din samlede score!

22   Alle spillere får regnet deres samlede antal livspoint ud.

33   Sammenlign antal livspoint. Spilleren med fl est 
livspoint har vundet. Livsbotten viser nummeret på 
vinderen på skærmen.

uktioner på 
række et 
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