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TRAP ER NIET IN ALS JE DIT HILARISCHE SPEL MET VIEZE 
GEVOLGEN SPEELT! DOE EEN BLINDDOEK OM, LAAT DE 
DRAAIWIJZER DRAAIEN EN LOOP ZOVEEL STAPPEN ALS 
AANGEGEVEN OVER DE SPEELMAT!

Leeftijd: vanaf 4 jaar

Prijs: €27,99

Kijk voor meer informatie 
op www.hasbro.nl

Maar kijk uit, want er liggen bergjes bruine klei (in de vorm van drollen) op de mat! 
Soms mogen de spelers drollen toevoegen, weghalen of anders neerleggen. Wie weet 
de meeste drollen te vermijden terwijl hij geblinddoekt tussen de poep door loopt?

• Geblinddoekt tussen de poep door lopen
• Maak drollen met de inbegrepen “poepklei”
• Wie in de minste drollen trapt wint 
• Speel met vrienden of in je eentje 
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• Speel met vrienden of in je eentje 
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DEZE ONTZETTEND EIGENZINNIGE VERSIE VAN MONOPOLY 
HAAL JE ALS EERSTE TEVOORSCHIJN OP GEZELLIGE (SPELLETJES)
AVONDEN. 

Leeftijd: vanaf 8 jaar

Prijs: €31,99

Kijk voor meer informatie 
op www.hasbro.nl

Beleef legendarische Monopoly-momenten waar de regels net een beetje anders zijn, 
geld wordt geleend en vals spelen wordt toegejuicht. 

Het bijzondere bord, de aparte aanwijzingen op de kaartjes en de rare regels halen 
de bedrieger in elke speler naar boven. Ga voor het grote geld en beduvel de boel op 
slinkse wijze bij elke koop of verkoop. 

Doe een nepgooi met de dobbelsteen, steel wat � appen van de bank en sla de huur 
een keertje over. Volbreng een valsspeelopdracht en krijg een beloning. Luk dit niet, 
dan moet je op de blaren zitten! In deze editie zijn er geen huizen, alleen hotels. De 
handboei houdt de spelers in de gevangenis gekluisterd aan het bord.

• Volg, verdraai en breek de regels om deze editie van Monopoly te winnen
• De bedoeling is om weg te komen met zoveel mogelijk valsspelen
• Op de valsspeelkaarten staat welke streken je moet uithalen
• Valsspelende spelers worden in de gevangenis gezet met een plastic handboei
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BABY ALIVE PLAS & DANS BABY DRAAGT AL GROTE 
MENSENBROEKJES EN MOET OP HET POTJE! MAAK DE 
BELANGRIJKE MOMENTEN MEE MET JE BABY EN HELP HAAR MET 
HET POTJE. 

Verkrijgbaar in blond, 
brunette en donker.

Leeftijd: vanaf 4 jaar

Prijs: €69,99

Kijk voor meer informatie 
op www.hasbro.nl

Als de pop dorst heeft, kun je haar water geven met de drink� es. Nu is het tijd voor 
het potje! Houd de handjes van de baby vast en ze doet het potjesdansje. Ze zingt 
dan en zegt “pi-pi!” 

Geen zorgen ze “plast“ echt alleen op het potje! Nu hoeft ze alleen nog even haar 
handjes te wassen en dan krijgt ze een sticker omdat ze het zo goed gedaan heeft! De 
kleintjes vinden het geweldig om de beweegbare pop aan te kleden, haar haartjes te 
kammen en te luisteren naar haar gebrabbel.

• Doet het “potjesdansje”en praat 
• Drinkt water en “plast” in het potje 
• Zegt meer dan 50 zinnetjes tegen haar mama of papa
• Houd bij hoe goed ze het doet met de stickers op de beloningenkaart 
•  Schattige, verwijderbare out� t en ondergoed voor grote kinderen meegeleverd
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