
Indhold
79 kort:

   12 dronninger 
     8 konger 
     5 narre 
     4 riddere 
     4 sovedrikke 
     3 drager 
     3 tryllestave 
     4 sæt kort med tallene 1 til 10

Formålet med spillet
Spillet går ud på at samle point ved at vække de sovende 
dronninger. Man kan også stjæle dronninger fra de andre spillere.

Hver dronning er mellem 5 og 20 point værd. Det gælder om at få 
så mange dronninger og point som muligt.

•  Ved 2 eller 3 spillere: Den spiller, der først får 5 dronninger eller 
mindst 50 point, vinder.

•  Ved 4 eller 5 spillere: Den spiller, der først får 4 dronninger eller 
mindst 40 point, vinder.

Hvis der ikke er flere kort
Hvis der ikke er flere kort i trækkebunken, blander man kortene i 
læggebunken og lader dem udgøre en ny trækkebunke.

 

Held og lykke! Og god fornøjelse med spillet.

Forberedelser  
Inden du spiller Sleeping Queens første gang, skal du se godt på 
kortene, så du ved, hvordan de ser ud. Alle dronningekortene 
ser forskellige ud, og deres point står i øverste hjørne. Kongerne 
ser også forskellige ud – men alle har en krone i øverste venstre 
hjørne. Ud over dronninger og konger er der kort med riddere, 
drager, sovedrikke (en flaske med magisk sovetrylledrik i!), 
tryllestave og narre. De fleste kort er talkort, hvor der står tal 
mellem 1 og 10 på.

Del kortene op i to bunker – dem med grøn bagside for sig, og dem 
med rød bagside for sig.

Bland de 12 dronninger (grøn bagside), og læg dem ud på bordet 
med bagsiden opad (sovende). Læg dem sådan her:

Bland derefter kortene med rød bagside. Del fem kort ud til 
hver spiller. (Vis ikke dine kort til nogen af de andre). Læg de 
resterende kort med bagsiden opad som en trækkebunke på 
bordet. Gør også plads til en læggebunke, hvor spillerne kan 
lægge spillede kort. Spillede kort lægges med billedsiden opad på 
læggebunken. Efterhånden som man spiller, trækker man nye kort 
fra trækkebunken, så man altid har fem kort på hånden.

Sådan spiller man
Spilleren til venstre for den, der gav, starter spillet. Spillet fortsætter 
med uret rundt om bordet. Når det er din tur, kan du enten lægge 
et kort ud (som i [a] til [d] nedenfor) eller lægge kort i bunken (se 
under [e]):

Læg en konge ud for at vække en dronning. 
Læg din konge på læggebunken, vend en af 

de sovende dronninger (du vælger selv hvilken), 
og læg den vundne dronning med billedsiden 
opad foran dig. Træk derefter et nyt kort fra 
trækkebunken, og så er det næste spillers tur.

Læg en ridder ud for at stjæle 
en dronning fra en anden spiller. Læg ridderkortet 

på læggebunken, og tag en valgfri vågen dronning fra 
en anden spiller. Læg dronningen med billedsiden 
opad foran dig. Træk derefter et nyt kort fra 
trækkebunken, og så er det næste spillers tur.

Læg en sovedrik ud for at få en modstanders 
dronning til at falde i søvn igen. Læg sovedrikskortet 

på læggebunken, og læg en af de andre spilleres 
dronninger tilbage blandt de sovende dronninger med 
bagsiden opad. Du vælger selv, hvilken af de vågne dronninger du 
vil få til at falde i søvn, og hvor kortet skal lægges. (Tip: Prøv at 
huske, hvor de mest værdifulde dronninger ligger!) Træk derefter et 
nyt kort fra trækkebunken, og så er det næste spillers tur.

Læg en nar ud. Hvis du lægger en nar ud, tager du 
en chance! Læg narkortet på læggebunken. Vend 

derefter det næste kort i trækkebunken, så alle kan se 
det. Hvis det er et specialkort (konge/ridder/sovedrik/
drage/tryllestav/nar), tager du det op på hånden, og 
derefter er det din tur igen.

Hvis det er et talkort, så tæl lige så mange spillere som kortets tal – 
begynd med dig selv, og tæl med uret. Den spiller, du stopper ved, 
må vende en dronning og beholde den. Læg derefter talkortet på 
læggebunken, og træk et nyt kort fra trækkebunken, så du igen har 
fem kort på hånden. Og så er det næste spillers tur.

Et eksempel: Hvis vi nu siger, at I er fire spillere. Du lægger en nar 
ud og vender det første kort i trækkebunken. Det var et 9-kort. 
Du begynder med dig selv og tæller rundt, indtil du kommer til ni. 
Spiller nummer ni var dig selv, så du var heldig at få lov til at vende 
en dronning!

Lægge kort i bunken. Hvis du ikke kan eller vil lægge en 
konge/ridder/sovedrik/nar ud, må du lægge ét eller flere 

kort i bunken. Derefter trækker du lige så mange nye kort fra 
trækkebunken, og turen går videre til den næste spiller. Du kan 
lægge kort i bunken på følgende måder:

[1]   Du kan lægge ét valgfrit kort i 
bunken. Træk et nyt kort. (Oftest lægger 
man et talkort, men det er tilladt at 
lægge et hvilket som helst kort).

[2]   Du kan lægge to ens 
talkort. Træk to nye kort.

[3]   Du kan lægge tre eller flere talkort, hvis 
summen af de første kort er lig med tallet på det 
sidste kort. Sig din udregning højt. Træk lige så 
mange nye kort, som du lagde ud i bunken, så du 
igen har fem kort på hånden.

Et eksempel: Hvis du fx har talkortene 2, 
3 og 5 på hånden, så kan du lægge alle 
tre samtidig – vis kortene, og sig “2 plus 3 
er 5”, og læg dem på læggebunken. Træk 
derefter tre nye kort. Det er en god ide at 
prøve at lægge flere kort samtidigt – så må 
du trække flere nye kort, og dermed kan 
du være heldig at få en konge eller ridder!

Forsvar dig selv! 
Nogle gange vil en anden spiller stjæle en af dine dronninger eller 
få hende til at falde i søvn. Så kan du forsvare dig, hvis du er heldig 
at have de rigtige kort på hånden!

Drager: Når nogen lægger en ridder ud og vil stjæle 
din dronning, kan du forsvare dig ved med det samme 
at lægge en drage ud. Så fejler ridderen, og du må 
beholde dronningen. Både ridderen og dragen lægges 
på læggebunken, og både du og den, der lagde ridderen 
ud, trækker et nyt kort.

Tryllestave: Når nogen lægger en sovedrik ud og vil 
få din dronning til at falde i søvn, kan du forsvare dig 
ved med det samme at lægge en tryllestav ud. Så 
virker sovedrikken ikke, og din dronning falder ikke 
i søvn. Både sovedrikken og tryllestaven lægges på 
læggebunken, og både du og den, der lagde sovedrikken 
ud, trækker et nyt kort.

At forsvare sig med en drage eller en tryllestav tæller ikke som 
en tur. Turen går videre til spilleren efter den, der lagde ridderen/
sovedrikken ud. Men glem ikke at trække et nyt kort, når du har 
lagt en drage eller en tryllestav ud!

Dronninger med særlige egenskaber  
Rosedronningen: Rosedronningen er kun 5 point 
værd, men hun har den egenskab, at hun kan 
vække yderligere en dronning. Hvis du vækker 
Rosedronningen, må du vende yderligere en dronning 
og lægge den foran dig.

(Rosedronningen har kun den egenskab, når hun 
vågner. Hvis du stjæler Rosedronningen fra en anden spiller, 
må du ikke tage en ekstra dronning. Men hvis Rosedronningen 
falder i søvn igen, må den, der vækker hende næste gang, vække 
yderligere en dronning).

Hundedronningen og Kattedronningen: Man 
kan aldrig have både Hundedronningen og 
Kattedronningen samtidig. (De er som hund og 
kat!) Hvis du fx allerede har Hundedronningen 
og vækker Kattedronningen, skal du lægge 
Kattedronningen tilbage. (Med bagsiden opad på 
den plads, kortet lå på). Du får ingen dronning, 
og turen går videre til den næste spiller. Du 
kan heller ikke stjæle fx Hundedronningen 
fra en anden spiller, hvis du allerede har 
Kattedronningen.

Sådan afsluttes spillet
Spillet er slut, så snart nogen har så mange dronninger eller point, 
der kræves for at vinde. Hvis I er 2 eller 3 spillere, vinder den, 
der først får 5 dronninger eller mindst 50 point. Hvis I er 4 eller 
5 spillere, vinder den, der først får 4 dronninger eller mindst 40 
point.

Spillet er også slut, når alle dronninger er blevet vækket. Da vinder 
den, der har flest point.

Alle dronninger og konger er forskellige! Se 
nærmere på dem, så kan du se, at de har tøj og ting, 
der viser, hvem de er. Her kan du se, hvad de hedder. 

Kan du parre navne og kort rigtigt sammen?
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Spil, puslespil og lignende.

Trækkebunke

Læggebunke

Om Sleeping Queens
Forestil dig et sted, hvor der er dronninger lavet af pandekager 
og konger lavet af kager og tyggegummi. Og drager og magiske 
tryllestave. Lyder det ikke som en drøm?

Dét er det næsten også! Sleeping 
Queens blev opfundet af 
seksårige Miranda Evarts, der 
fandt på spillet en vinteraften, 
hvor hun havde svært ved at 
falde i søvn. Da hun vågnede 
næste morgen, fortalte hun sin 
storesøster, Madeleine, og sine 
forældre, Denise og Max, om 
spillet, og så hjalp alle fire 
hinanden med at lave spillet.

Sleeping Queens er et spændende spil, og når man spiller 
det, træner man samtidig taktiske færdigheder, hukommelsen 
og grundlæggende addition. Men pas på, når du lægger dine 
sovedrikke ud, at du ikke kommer til at få en af de andre 
spillere til at falde i søvn!

Max, Madeleine, Miranda, 
Stephen og Denise Evarts


