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(PANTONE 2735 CV plate)

SPELREGELS IN ’T KORT

Urn

1.
2.
3.
4.
5.

Gooi de dobbelstenen.
Verplaats erfgenamen en pak een kaart als je op een valstrik komt.
Speel valstrikkaart(en) uit en (als je wilt) één andere kaart.
Doe wat de kaart je opdraagt, inclusief (indien van toepassing) een valstrik in werking zetten.
Het spel is afgelopen als de kaart met De klok slaat middernacht wordt getrokken of als de
laatste erfgenaam op het speelbord ontsnapt of ‘uit de weg geruimd’ wordt.
6. De speler met de meeste geldzakken wint het spel!

DE EERSTE KEER DAT JE HET SPEL SPEELT
•
•
•

Haal de plastic onderdelen uit de zakjes en gooi de zakjes weg.
Maak de kartonnen onderdelen los en gooi het afval weg.
Zet de erfgenamen allemaal in een standaard.
Haardvuur-valstrik

3. Duw de plastic klemmetjes
door de 4 gaatjes aan de
onderkant van het
speelbord. Leg het
speelbord vervolgens goed
om op een vlakke
ondergrond.

Schoorsteenmantel
Steek de
glijgoot in de
opening aan
de voorkant

6. Zet de draaischijf zoals
hieronder aangegeven
in elkaar.
Draaiklem

Speelbord (ondersteboven)

Harnas-valstrik

Vuur

9. Bevestig de schoorsteenmantel
tegen de middenwand en
duw het pinnetje van de
draaischijf in het gaatje van
het speelbord. De draaischijf
moet gemakkelijk draaien
als je de urn omdraait.
Lipjes schoorsteenmantel

Speelkaarten

Eetzaal

Salon

13. Duw de brandkastwanden
in de grondplaat en
bevestig een blauwe
valstriksticker.

Klemmetje

Brandkastkamer

Geheime
gang
Erfgenaampionnen op
de startvakjes
Erfgenaamkaarten

WAT VOORAF GING…
Tante Agaat, stinkend rijke erfgename van een kattenvoer-imperium,
is (eindelijk) gestorven en de ‘liefhebbende’ erfgenamen hebben zich
in haar landhuis verzameld voor de voorlezing van haar testament.
Om haar miljoenen te erven, moeten haar hebberige gasten
voor middernacht ontsnappen aan de gevaren van haar huis.

Testament, met
geldzakken

Voordeur

IN ELKAAR ZETTEN
1. Bevestig het schild op de
rechterwand.

Rechterwand

4. Vouw de zijkanten van de
middenwand langs de
lijnen naar achteren. Duw
de zijkanten vervolgens
voorzichtig in de 2
middelste klemmetjes.
Middenwand (van achteren af gezien)

2. Plak de bruine
valstriksticker op de
bovenste tree en steek de
trap vervolgens in de 2
gleufjes van de linkerwand.

Vouw de
zijkanten naar
achteren

Draaischijf
Sticker

7. Vouw de wand van de
schoorsteenmantel langs
de lijnen en druk hem in
de schoorsteenmantel.
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Gaatje in het speelbord

10. Vouw de wanden van de
brandkast langs de lijnen.
Vouw vervolgens de
glijgoot langs de lijn naar
achteren en de zijkantjes
omhoog.

Gevouwen wand

DOEL VAN HET SPEL
De meeste geldzakken verzamelen door de andere erfgenamen
‘uit de weg te ruimen’ en te ontsnappen uit Agaats
levensgevaarlijke landhuis voordat de klok middernacht slaat.

Omlaag
drukken

Stickers

Brandkastvalstrik

Jachtkamer
Galerij

12. Druk de glijgoot omlaag
om hem vast te zetten.

Draaiklem

Zwijnekopvalstrik

Trap-valstrik

11. Steek de glijgoot in de
opening aan de voorkant
(zie afbeelding hieronder).

Linkerwand

Grondplaat

14. Schuif de hefboom door de
opening in de zijkant tot
hij precies op z’n plaats zit.
Druk tot slot de bovenkant
op de brandkast.
Bovenkant

Glijgoot
Zijkantjes

Schild

Sticker

Speelbord, 3 stukken achterwand, 5 valstrikken (trap, haardvuur,
zwijnekop, brandkast en harnas), 16 erfgenaampionnen, 16 standaards,
48 kaarten (16 erfgenaamkaarten en 32 speelkaarten), het testament van
tante Agaat, 20 geldzakken, metalen spaarvarken, 2 zwarte dobbelstenen,
4 plastic achterwandklemmetjes en een vel met valstrikstickers.
Afbeelding 1 toont een in elkaar gezet spel dat is ingericht voor 4 spelers.
Bekijk de afbeelding terwijl je het spel in elkaar zet.

Trap

Duw ze in de klemmetjes

5. Steek de lipjes van de
linker- en rechterwand in
de gleufjes van het
middenstuk en duw ze dan
voorzichtig vast in hun
klemmetjes.

Hefboom

Schoorsteenmantel

8. Druk de urn door de
schoorsteenmantel in het
gaatje van de draaiklem.
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