FORHOLDSREGLER
• Denne disc indeholder software til PlayStation®3-systemet. Denne disk må aldrig bruges på et andet system, da den kan tage skade.
• Denne disk opfylder kun PlayStation®3-specifikationer for PAL-markedet. Den kan ikke bruges på andre specifikationsversioner af
PlayStation®3. • Læs instruktionsmanualen til PlayStation®3 omhyggeligt for at sikre korrekt anvendelse. • Når du indsætter denne disk
i PlayStation®3-systemet, skal den altid placeres med afspilningssiden nedad. • Når du håndterer disken, må du ikke røre overfladen. Hold den
i kanten. • Hold disken ren og fri for ridser. Hvis overfladen bliver beskidt, skal du tørre den forsigtigt af med en blød, tør klud. • Disken må ikke
ligge i nærheden af varmekilder eller i direkte sollys eller på meget fugtige steder. • Du må ikke anvende diske, der er uregelmæssigt formede,
revnede eller skæve, eller som er repareret med klæbemidler, da det kan medføre funktionsfejl.

SUNDHEDSADVARSEL
Spil altid, hvor der er godt oplyst. Tag regelmæssige pauser, et kvarter hver time. Stop med at spille, hvis du føler svimmelhed, kvalme, træthed
eller får hovedpine. Nogle mennesker er følsomme over for blinkende eller flimrende lys eller geometriske figurer eller mønstre, kan lide
ubevidst af epilepsi og kan få epileptiske anfald, når de ser fjernsyn eller spiller videospil. Opsøg din læge, før du spiller videospil, hvis
du har epilepsi, og søg straks læge, hvis du er ude for følgende symptomer, mens du spiller: synsforstyrrelser, muskeltrækninger, andre
ufrivillige bevægelser, bevidstløshed, forvirring og/eller kramper.

SUNDHEDSADVARSEL FOR 3D
Enkelte personer kan opleve ubehag (som eksempelvis ondt i øjnene eller kvalme), mens de ser videobilleder eller spiller computerspil
i stereoskopisk 3D på 3D-fjernsyn. Hvis du oplever den slags ubehag, bør du med det samme stoppe med at bruge dit fjernsyn, indtil du ikke
længere mærker noget ubehag.
Vi anbefaler, at du undgår længerevarende brug af dit PlayStation®3-system og holder 15 minutters pause for hver time, du spiller. Bemærk,
at når du spiller computerspil eller ser film i stereoskopisk 3D, kan det være nødvendigt at holde flere og længere pauser – sørg for at holde
pause længe nok, så du undgår følelsen af ubehag. Hvis symptomerne er vedvarende, bør du kontakte din læge.
Børns syn (især dem under seks år) er stadig under udvikling. Vi anbefaler, at du kontakter dit barns læge eller øjenlæge, før du giver yngre
børn lov til at se videobilleder eller spille computerspil i stereoskopisk 3D. Der bør altid være en voksen til stede for at sikre, at anbefalingerne
bliver fulgt.

PIRATKOPIERING
Uautoriseret reproduktion af alle eller nogle spildele af dette produkt samt uautoriseret brug af registrerede varemærker er sandsynligvis
kriminelt. PIRATKOPIERING er skadeligt for forbrugere samt lovlige udviklere, udgivere og forhandlere. Hvis du har mistanke om, at dette
spilprodukt er en uautoriseret kopi, eller hvis du har andre oplysninger om piratprodukter, skal du ringe til det lokale kundeservicenummer på
bagsiden af denne manual.

OPDATERINGER AF SYSTEMSOFTWAREN
Oplysninger om udførelse af opdateringer af systemsoftwaren til PlayStation®3-systemet findes på
eu.playstation.com eller i dokumentet Hurtig reference til PS3™-systemet.

BEMÆRK: Vælg venligst dit foretrukne sprog fra menuen Systemindstillinger, inden du starter spillet.
BEMÆRK: Dette spil gemmer automatisk. Sluk venligst ikke for systemet, når harddiskadgangsindikatoren blinker.

Kundeservicenumrene fremgår af bagsiden på denne manual.

PEGI-ALDERSKLASSIFICERINGSSYSTEMET
(PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION)
Aldersklassificeringssystemet PEGI beskytter mindreårige mod spil, der er uegnet for den pågældende aldersgruppe. BEMÆRK! Det er ikke
en guide til spillets sværhedsgrad. Besøg www.pegi.info for at få yderligere oplysninger.
PEGI-systemet, der består af tre dele, tillader, at forældre og andre, der køber spil til børn, kan foretage et overvejet valg af de spil, der passer
til den tiltænkte spillers alder. Den første del er aldersklassificeringen:

Anden del af klassificeringen kan bestå af en eller flere beskrivelser, som angiver typen af indholdet i spillet. Afhængig af det enkelte spil kan
der være flere af disse beskrivelser. Spillets aldersklassificering afspejler indholdets intensitet. Beskrivelserne er følgende:

Tredje del er en mærkat, som angiver, at spillet kan spilles online. Denne mærkning kan bruges af udbydere af onlinespil, som har forpligtet sig
til at overholde standarder, der omfatter beskyttelse af mindreåriges onlinespil:
Besøg www.pegionline.eu
for at få yderligere oplysninger.

FORÆLDRESTYRING
Dette produkt har et forudindstillet forældrestyringsniveau baseret på indholdet. Du kan indstille forældrestyringsniveauet på
PlayStation®3-systemet til at begrænse afspilningen af et produkt med et forældrestyringsniveau, der er højere end det niveau, der er indstillet
på PS3™-systemet. Yderligere oplysninger findes i instruktionsmanualen til PS3™-systemet.
Dette produkt er klassificeret ifølge PEGI-systemet. PEGI-klassificeringerne og indholdsbeskrivelserne fremgår af produktpakken (undtagen når
der ved lov gælder et andet klassifikationssystem). Forholdet mellem PEGI-systemet og forældrestyringsniveauet er følgende:
FORÆLDRESTYRINGSNIVEAU
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PEGI-ALDERSGRUPPE

I sjældne tilfælde kan niveauet for Forældrekontrol i dette produkt være højere end den gennemsnitlige aldersmærkning i dit land, fordi der
er forskellige aldersmærkninger i de lande, som dette produkt bliver solgt i. Du bliver muligvis nødt til at nulstille niveauet for Forældrekontrol
på dit PS3™-system for at kunne spille.
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KUN TIL PRIVAT BRUG: Dette program er kun givet i licens til spil på godkendte PlayStation®3-systemer. Der kræves muligvis en opdatering af PlayStation®3-systemsoftwaren.
Al uautoriseret adgang, brug eller overførsel af produktet eller dets grundlæggende copyright og varemærke er forbudt. Se eu.playstation.com/terms for en komplet beskrivelse
af brugerrettigheder. Library programs ©1997-2014 Sony Computer Entertainment Inc.er med licens til Sony Computer Entertainment Europe (SCEE).VIDERESALG OG UDLEJNING
ER FORBUDT, MEDMINDRE DET UTRYKKELIGT ER BLEVET AUTORISERET AF SCEE. PlayStation®Network, PlayStation®Store og PlayStation®Home er underkastet brugsvilkår og findes ikke
i alle lande og på alle sprog (eu.playstation.com/terms). Adgang til internet via bredbånd kræves. Brugerne er ansvarlige for at betale adgangsgebyr for bredbånd. Omkostningerne gælder
for visse dele af indholdet. Brugere skal være 7 år eller ældre, og brugere under 18 år skal have tilladelse fra forældre. Netværksfunktioner kan trækkes tilbage med rimeligt ophør – se
eu.playstation.com/gameservers for at få yderligere oplysninger. Kun med licens til salg i Europa, Mellemøsten, Afrika, Indien og Oceanien.
“2”, “PlayStation”, “Ã”, “KHJL”, “SIXAXIS”, “DUALSHOCK” and “À” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “Blu-ray Disc™” and
“Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. SKYLANDERS SUPERCHARGERS © 2015 Activision
Publishing, Inc. SKYLANDERS, SKYLANDERS SPYRO’S ADVENTURE, SKYLANDERS GIANTS, SKYLANDERS SWAP FORCE, SKYLANDERS TRAP TEAM, SKYLANDERS SUPERCHARGERS, PORTAL
OF POWER, TOYS TO LIFE, BRING THE SKYLANDERS TO LIFE and ACTIVISION are trademarks of Activision Publishing, Inc. All other trademarks and trade names are the properties of their
respective owners. SKYLANDERS SUPERCHARGERS uses Havok®. © Copyright 1999-2015 Havok.com Inc. (and its Licensors). All Rights Reserved. See www.havok.com for details. Patent
http://www.activision.com/legal. Made in Austria. All rights reserved.

INDHOLD
Introduktion, Portal of Power™ og placering af legetøj................................5
Spilstyring............................................................................................................6
Vælg en spiltype og en plads til gemte spil...................................................7
Sådan spiller du på land.....................................................................................8
Sådan spiller du med et fartøj..................................................................9 & 10
Skylander-egenskaber og udstyr til fartøjer...................................................11
Elementklasser og fartøjsområder...................................................................12
Legetøj og onlinespil................................................................................13 & 14
Legetøj og funktioner for gemte spil.............................................................15

INTRODUKTION

Vær hilset, portalmester! Skylands har brug for din hjælp! Kaos er tilbage
med sin mest djævelske plan nogensinde. Han har bygget en kraftig
undergangsstation ved navn Sky Eater, og den giver Mørket energi! Jo mere
himmel Mørket æder, des stærkere bliver det! Men frygt ej! Vi samlet en
særlig gruppe af Skylandere, der går under navnet SuperChargers. De skal
styre en ustoppelig flåde af fartøjer, der får deres kraft fra de legendariske
revnemaskiner! Du skal tage kampen op til lands, til vands og i luften for at
stoppe Kaos og Mørket, før det er for sent. Held og lykke, portalmester!

PORTAL OF POWER™

Du skal forbinde din Portal of Power™ til dit PlayStation 3-system, før
®
du kan starte Skylanders™ SuperChargers. Indsæt Portal of Power™ i en
tom USB-port, mens PS3™-systemet er slukket. Tænd herefter for dit
PS3™-system for automatisk at gøre Portal of Power™ klar til brug.
Når Skylanderen og dens fartøj placeres på Portal of Power™, vil de vækkes
til live i Skylands. Bemærk: Elektroniske enheder og metaloverflader kan
forstyrre Portal of Power™.

PLACERING AF LEGETØJET

Du kan placere op til tre stykker legetøj på Portal of Power™ på samme tid:
Én Skylander og ét fartøj til solospil, og to Skylandere og ét fartøj til lokale
samarbejdsspil. Du kan desuden placere ét trophy (sælges separat).
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STYRING I SPILLET
SÅDAN STYRER DU DIN SKYLANDER
FJERN LEGENDARISK SKAT
TELEPORTERING
I SAMARBEJDSSPIL (HOLD NEDE)

PLACÉR LEGENDARISK SKAT
INTERAGÉR

PAUSE

MIT HOLD

D ANGREB 2
F ANGREB 1
A ANGREB 3
S HOP
BEVÆG

SÅDAN STYRER DU DIT FARTØJ
GLID (LAND), DYK (SØ), BREMS (FLY)
SKIFT KØRER
I SAMARBEJDSSPIL (HOLD NEDE)

MIT HOLD
FARTØJSUDSTYR

ACCELERATION

PAUSE

D ANGREB 2
F ANGREB 1

BEVÆGELSE /
HORN (KLIK)

A BREMS /
KØR BAGLÆNS
S FARTØJSHANDLINGER
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VÆLG EN PLADS TIL GEMTE SPIL OG EN SPILTYPE

Når du spiller Skylanders™ SuperChargers for første gang, skal du vælge
én af de fire forskellige spiltyper og trykke på S for at vælge en ny plads
til gemte spil og starte et nyt spil. Hvis du allerede har et gemt spil, kan du
trykke på S for at åbne menuen for gemte spil og trykke på S for at vælge
dit allerede gemte spil. Du kan også trykke på D for at slette det gemte spil
og frigøre pladsen til gemte spil.

NAVIGERING I MENUER

Venstre pind – navigér i menuer
S – tryk for at acceptere
A – tryk for at gå tilbage til forrige menu eller afbryde

VÆLG SPIL

• Eventyr: Start dit Skylander-eventyr alene eller som samarbejdsspil.

• Racerløb: Sæt dine evner på prøve, og bevis, at du er Skylands
bedste kører! Jagt de største skurke i bossforfølgelselse (kræver
trophies fra racerløbspakker – sælges separat), eller dyst i racerløb
online med portalmestre!

PAUSEMENU

• Portalmester: Se din portalmesterrang, egenskaber, evner, emblemer
og samlinger.
• Styring: Se spilstyring.
• Mit hold: Se egenskaber, tilpasninger og opgraderinger for din
Skylander og dit fartøj. Du kan også nulstille dit legetøj og dine
fartøjer i denne menu.
• Indstillinger: Skift indstillinger for dialog, lyd, lys, online
samarbejdsspil, sværhedsgrad og netværksstatus.
• Hovedmenu: Afslut spillet, og vend tilbage til hovedmenuen.
• Skolen: Vend tilbage til skolen.
• Racerløb: Sæt dine evner på prøve, og bevis, at du er Skylands
bedste kører! Jagt de største skurke i bossforfølgelselse, eller dyst
i racerløb online med portalmestre!
• Kort: Rejs hurtigt til en bane, du har gennemført tidligere.
• Venner: Invitér dine venner til et samarbejdsspil, eller deltag i ét.
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SÅDAN SPILLER DU TIL FODS

5
1

4

3
2

1.	
L ivsenergimåler for Skylandere: Den grønne måler viser, hvor meget
livsenergi din Skylander har tilbage. Hvis en Skylanders livsenergimåler
når nul, skal han eller hun fjernes fra Portal of Power™ og erstattes
med en anden Skylander. Du kan genoplive “udmattede” Skylandere
ed at genstarte banen. Når din Skylander er superladet, bliver
livsenergimåleren blå, og din Skylander får ekstra livsenergi.
2.	N iveau og niveaumåler: Denne måler viser din Skylanders aktuelle
niveau. Når den blå måler fyldes helt op, stiger din Skylander i niveau.
En Skylander kan maks. nå niveau 20. Skylandere fra Skylanders™
Spyro’s Adventure, Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP Force
og Skylanders™ Trap Team kan også nå niveau 20, når de benyttes
i Skylanders™ SuperChargers.
3.	F igurikon og fartøj for Skylandere: Viser ikon, navn og fartøj for den
Skylander, der i øjeblikket befinder sig på din Portal of Power™.
4.	E nergiopsamling: Du kan gendanne en del af din livsenergi ved at samle
mad op.
5.	M ønter: Du kan samle forskellige skatte op og bruge dem til at købe
opgraderinger og genstande til dine Skylandere.
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SÅDAN SPILLER DU MED ET FARTØJ (HISTORIE)

4
5

1

3

2
1.	
S kjoldmåler for fartøjer: Et fartøjs skjoldmåler viser det
tilbageværende skjold. Når skjoldmåleren tømmes helt,
vil Skylanderens grønne livsenergimåler reduceres ved skade.
2. N
 iveau: Denne måler viser din Skylanders aktuelle niveau. Når den blå
måler bliver fyldt helt op, stiger din Skylander i niveau. En Skylander kan
maks. nå niveau 20. Skylandere fra Skylanders™ Spyro’s Adventure,
Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP Force og Skylanders™ Trap Team
kan også nå niveau 20, når de benyttes i Skylanders™ SuperChargers.
3.	Fartøjsnavn og udsyn fra cockpittet: Viser Skylanderen inde fra
cockpittet og navnet på det fartøj, der i øjeblikket befinder sig på
din Portal of Power™.
4. S
 kjoldopsamling: Du kan gendanne fartøjets skjold ved at
samle skruenøgler.
5. G
 eardele: En ny samlegenstand, der kun findes i fartøjsområder.
Du kan opgradere dit fartøjs panser og våbenskade med geardele.
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SÅDAN SPILLER DU MED ET FARTØJ (RACERLØB)

3

1

4

2

1.	
S kjoldmåler for fartøjer: Et fartøjs skjoldmåler viser det tilbageværende
skjold. Når skjoldmåleren tømmes helt, vil Skylanderens grønne
livsenergimåler reduceres ved skade. Når Skylanderens livsenergimåler
tømmes helt, vil Skylanderens fartøj være udbrændt i kort tid.
2.	A mmunitionsdepot-måler: Denne måler viser det aktuelle niveau
af ammunition.
3.	A mmunitionsdepot: Saml de blå ammunitionsdepoter op for
at fylde din måler.
4.	Forstærkere: Saml dem op for at få både offensive
og defensive forstærkere!

FARTØJER

Skylands er blevet revet itu af Kaos og hans Sky Eater! Mester Eon har
hidkaldt nye Skylandere ved navn SuperChargers! Når en SuperCharger
sættes sammen med sit eget fartøj, bliver fartøjet superladet. Når et fartøj
bliver superladet, låser spilleren op for særligt udstyr. Dette udstyr kan
ændre dit fartøjs egenskaber og udseende.

01 10

FARTØJSUDSTYR

Fartøjsudstyr bruges til at tilpasse dit fartøjs udseende og egenskaber.
Udstyret findes over hele Skylands. Fartøjsudstyr kan kun benyttes med
Skylanders fra SuperChargers. Tryk på en retningsknap for at åbne
skærmen for fartøjstilpasning.
Disse indstillinger findes på skærmen for fartøjstilpasning:
•
•
•
•

Z
X
C
V

venstre knap – præstationsfremmende udstyr
højre knap – særligt udstyr
op-knap – horn
ned-knap – opgraderinger

MIT HOLD

Tryk på SELECT-knappen for at se eller håndtere dine Skylandere og fartøjer.
Rul til venstre og højre for at skifte mellem din Skylander og dit fartøj.

SKYLANDER-MENU

• Egenskaber: Viser den aktuelle Skylanders egenskaber.
• Hatte: Se, anvend, og fjern din Skylanders hatte.
• Opgraderinger: Se din Skylanders evner og fremtidige
opgraderingsmuligheder.

• Ejerskab: Tilføj en Skylander til din samling.
• Nulstil: Nulstil dine Skylanderes fremskridt.

FARTØJSMENU

• Plantegning: Se dit fartøjs udstyr og egenskaber.
• Opgraderinger: Se dit fartøjs panser- og våbenniveau.
• Ejerskab: Tilføj et fartøj til din samling.
• Nulstil: Nulstil dit fartøjs fremskridt.
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OPGRADERINGER TIL SKYLANDERE

Find Persephone i Skylander-skolen for at bruge dit guld til at købe
opgraderinger til din Skylander!

NYT NIVEAU

Dine Skylandere får erfaring, når de overvinder fjender. Når en Skylander
stiger i niveau, får den mere livsenergi. Dine Skylandere kan maks.
nå niveau 20.

ELEMENTKLASSER

Hver Skylander besidder kraften fra en af de ti elementklasser:

Luft

Liv

Udød

Jord

Ild

Vand

Magi

Teknologi

Dark

Light

FARTØJSOMRÅDER

Der er områder over hele Skylands, som du kun kan besøge, når den
passende type af fartøj er placeret på Portal of Power™. For eksempel kan
du kun besøge en flyzone, når et flyfartøj er placeret på Portal of Power™,
og det samme gælder for landzoner og søzoner. I fartøjsområder finder
du nye udfordringer, samlegenstande og andre belønninger!
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LEGETØJ

Skylanders™ SuperChargers kan spilles med legetøj fra Skylanders™ Spyro’s
Adventure, Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP Force™ og Skylanders™
Trap Team. Du kan når som helst skifte Skylandere, mens du spiller.
Skylandere og fartøjer kan bruges på deres egen Portal of Power™ eller
som gæster på en vens Portal of Power™ i historien, racerløbspakker og
sidemissioner for fartøjer. Alle erfaringspoint, mønter og opgraderinger
bliver automatisk gemt i legetøjet.

LOKALT OG ONLINE SAMARBEJDSSPIL (HISTORIE)

Lokalt samarbejdsspil:
I historie-spiltypen kan spiller 2 når som helst deltage i spillet ved at trykke
på S på en anden controller og placere en Skylander på Portal of Power™.
For at forlade spillet skal spiller 2 fjerne sin Skylander fra Portal of Power™
og trykke på A på sin controller.
Online samarbejdsspil:
I historie-spiltypen kan spilleren når som helst invitere en ven til sit eget spil
eller deltage i en vens spil for at bekæmpe Kaos i fællesskab! Spilleren kan
deltage i en vens spil eller sende en invitation til sit eget spil ved at trykke
på START-knappen og vælge venner fra pausemenuen. Vælg din vens
Online ID, og tryk på F for at sende invitationen, eller tryk på S for at
deltage i din vens spil.

LOKALT OG ONLINE SPIL (RACERLØB)

Solospil:
Er du klar til at vise, hvad du duer til i racerløb, portalmester? De følgende
menuer er tilgængelige i solospil:
• Enkelt løb: Sæt dine evner på prøve, og bevis, at du er Skylands
bedste kører, pilot og dykker!
• Tidskørsel: Det er tid til en duel mellem dig og uret! Sus gennem
Skylands, og sæt nye rekorder!
• Bossforfølgelse: Jagt de største skurke i Skylands!
• Superskurketurnering: Fire racerløb, men kun én vinder!
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• Spejlturnering: Hvert eneste sving vil gøre dig rundtosset!
• Trophies: Trophies låser op for nye baner og spiltyper. Du skal bruge
et land-, sø- eller fly-trophy (sælges separat) for at låse op for bossforfølgelse, superskurketurneringen og spejlturneringen.
Delt skærm:
Spil mod dine venner med lokalt delt skærm til to spillere! Følgende menuer
er tilgængelige med delt skærm:
• Enkelt løb: Sæt dine evner på prøve, og bevis, at du er Skylands
bedste kører, pilot og dykker!
• Superskurketurnering: Fire racerløb, men kun én vinder!
• Spejlturnering: Hvert eneste sving vil gøre dig rundtosset!
Online:
Dyst mod andre portalmestre!
Når du har valgt Online i racerløbsmenuen, bliver du automatisk placeret
i en privat gruppe. Typen af terræn bestemmes af typen af fartøj på din
Portal of Power™. (Du kan skifte din Skylander eller dit fartøj når som helst,
før du begynder et racerløb). Herefter kan du invitere venner ved at trykke
på S på den tomme Invitér spiller-plads under dit Online ID.
Vil du deltage i racerløb som skurk? Tryk på S på dit Online ID, og vælg en
oplåst skurk.
Klar til racerløb? Tryk på START-knappen for at dyste mod andre
portalmestre. Når alle er klar, vil det signaleres med et grønt flueben.
Følgende indstillinger er tilgængelige i menuen Indstillinger:
•Hvis du vil forhindre venner i at deltage i dit spil når som helst, skal du
ændre indstillingen Online samarbejdsspil til Kun inviterede.
•Hvis du ikke vil tale med venner, mens du er online, skal du slå indstillingen
Stemmechat fra.

41 14

LEGETØJETS GEMMEFUNKTIONER

Følgende bliver gemt i dit legetøj, når det står på din egen Portal
of Power™:
•
•
•
•
•

Erfaringspoint og niveau
Antal mønter
Opgraderede evner og egenskaber
Din Skylanders hat
Fremskridt i kørermissioner

Følgende gemmes i dit fartøj:
•
•
•
•

Panserniveau
Våbenniveau
Anvendt udstyr
Geardele

Dette gør det muligt at tage til Skylands gennem en anden Portal of
Power™, mens du stadig spiller med din egen opgraderede samling af
legetøj. Når du er hjemme hos en ven, vil din Skylander stadig gemme
mønter og erfaring.

HVAD SPILLET GEMMER

Dine fremskridt i historie-spiltypen og visse samlegenstande gemmes på
pladsen til gemte spil og ikke i dit legetøj. Disse samlegenstande inkluderer
hatte, legendariske skatte og himmelsten.
Nu kan du tage af sted og bekæmpe Kaos, portalmester! Skylands skæbne
er i dine hænder!

SOFTWARELICENSAFTALE

Når du åbner spilæsken og anvender softwaren, accepterer
du samtidig softwarens licensaftale, som kan ses
på http://support.activision.com/license.

15

61 16

KUNDESUPPORT
Få opfyldt alle dine support-behov på support.activision.com.
Opret en personlig konto, udforsk vores store vidensbase med tips til
problemløsning, og få hjælp af vores enorme fællesskab. Du kan også
få personlig hjælp til dit spil ved at klikke på “Kontakt os” og vælge
imellem de tilgængelige muligheder.
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