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Hvis du kender MONOPOLY og vil spille lidt 
hurtigere:
1. Start med, at bankøren blander 

ejendomskortene og giver 2 til hver 
spiller. Spillerne betaler med det samme 
prisen for de ejendomme, de modtager, 
til bankøren. Spil derefter videre på 
normal vis.

2. Du skal kun bygge 3 (ikke 4) hytter på 
hver ejendomsgrund i en farvegruppe, 
før du kan købe et slot. Når du sælger et 
slot, er dets værdi det halve af 
købsprisen.

3. Når 2 spillere er gået fallit, slutter spillet. 
De tilbageværende spillere opgør så  
deres formue: 

 u deres penge
 u  ejendomsgrunde, særlige evner og 

transportformer til den pris, der er 
trykt på spillebrættet

 u  halvdelen af den værdi af pantsatte 
ejendomsgrunde, som står på 
brættet

 u hytter til købspris
 u  slotte til købspris, inkl. værdien af 

3 hytter.
Den rigeste spiller vinder!

Man kan også spille i en begrænset tidsperiode. Når tiden er gået, vinder den  
rigeste spiller!

© Disney /Pixar. © Disney Peter Pan – fra Walt Disneys mesterværk Peter Pan.
© 1935, 2008 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. 
Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup.
www.hasbro.dk

SPIL HURTIGERE

MONOPOLY PÅ TID
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FORMÅL MED SPILLET
At blive sidste spiller tilbage, efter alle andre er gået fallit.

INDHOLD
1 spillebræt, 6 zink-brikker, 1 gylden Klokkeblomst-brik, 28 ejendomskort,  
16 Showtime-kort, 16 Magiske øjeblikke-kort, 1 pakke MONOPOLY  
Disney-penge, 32 hytter, 12 slotte og 2 terninger.
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SPILLET
Byg på 
ejendommene.
Se side 5/6.

Pantsæt en 
ejendom. 
Se side 6.

I MONOPOLY Disney-udgaven  
betaler alle med samme  
møntfod – MONOPOLY-dollars (b).

PE
N

G
E Alle spillere begynder med:

Klokkeblomst
(særlige Disney-regler).
Se side 4.
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Gå i fængsel.
Se side 7.

Betal leje på dine 
medspilleres ejendomme. 
Se side 5.

Træk et 
Showtime-kort.
Se side 7.

Træk et Magiske
øjeblikke-kort.
Se side 7.

Modtag b200, når 
du passerer "START".
Se side 7.
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BANKØREN .................................................. 4
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© Disney/Pixar. SPIL: © 1935, 2009 Hasbro.Hvis en spiller ejer alle ejendomsgrunde i en farvegruppe,  

fordobles lejen på ubebyggede ejendomsgrunde i den gruppe. 

BESITZRECHTKARTE

NARNIA- 

FORTÆLLINGERNE

LEJE b26

Med 1 hytte A130

Med 2 hytter A390

Med 3 hytter A900

Med 4 hytter A1100

Med SLOT 
A1275

Pantværdi b150

Hytter koster A200 pr. styk

Slotte a200 pr.

styk plus 4 hytter
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SELVE SPILLET
1. Kast begge terninger – det højeste antal 

øjne starter. Spillet fortsætter med uret.
2. Når det er din tur, skal du kaste terning-

erne og flytte samme antal felter med 
uret på brættet. 2 eller flere spillefigurer 
må godt være samtidigt på samme felt.  
Alt efter det felt, du er landet på, kan du:

 u  købe ejendommen til markedspris 
(medmindre den er ejet af en anden 
spiller). Se side 5.

 u  få bankøren til at sætte ejendommen 
på auktion (hvis du ikke vil købe den). 
Se side 5.

 u  betale leje (hvis ejendommen ejes af 
en anden). Se side 5.

 u  betale skat
 u  trække et Showtime-kort eller et 

Magiske øjeblikke-kort. Se side 7.
 u  gå i fængsel. Se side 7.
3. Når du ejer en hel farvegruppe, kan du 

bygge hytter eller slotte på de 
ejendomsgrunde.

4. Hvis du ikke har flere penge, må du 
pantsætte eller sælge ejendom for at 
betale kreditorerne. Hvis du ikke kan 
skaffe penge til betaling af leje, skat eller 
regninger, så er du fallit og ude af spillet.

5. Ingen spiller må låne penge af eller ud 
til en anden spiller. Men en spiller kan 
vælge at modtage en af dine ejendom- 
me i stedet for penge.

6. Hvis du slår 2 ens, må du flytte figuren 
som normalt, plus du får et ekstra slag. 
Slå 2 ens 3 gange i en tur, så ryger  
du i fængsel! 

7. Fortsæt, indtil der kun er 1 spiller tilbage. 
Denne spiller har vundet!

SÅDAN SPILLER DU!
BANKØREN
Vælg en spiller, der skal være bankør. Hvis der er mere end 5 spillere, kan en spiller 
vælge kun at være bankør. Bankøren er ansvarlig for:

Penge Ejendomskort      Hytter og slotte Auktioner

KLOKKEBLOMST (særlige Disney-regler)
1. Sæt MONOPOLY Disney op som 

normalt, men placér Klokkeblomst 
på "START".

2. Hvis en spiller slår 2 ens, rykker 
Klokkeblomst 1 felt frem. Hun 
springer skatter, showtime, magiske 
øjeblikke, fængsel og gratis  
parkering over.

3. Hvis du lander på en medspillers 
ejendom med  
Klokkeblomst  
på, betaler  
bankøren lejen!

4. Hvis du lander på en 
ledig ejendom med  
Klokkeblomst på, får du  
ejendommen gratis!
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SPILLETS FINESSER

Hvis du lander på en ledig ejendom, kan du 
købe den. Hvis du beslutter dig for at købe, 
skal du betale bankøren den pris, der er 
trykt på feltet. Som kvittering modtager du 
ejendomskortet for ejendommen. Læg det 
foran dig med forsiden opad. Hvis du ikke 
vil købe, bliver ejendommen sat på auktion! 
Se Auktioner herunder.
Når du ejer en ejendom, kan du kræve leje 
ind fra andre spillere, der lander på din 
ejendom. Når du ejer alle ejendomsgrunde 
med samme farve, har du monopol på 
området og må bygge hytter og slotte på 
ejendomsgrundene med denne farve. Så 
kan du kræve mere i leje!

AUKTIONER
Hvis du lander på en ledig  
ejendom og ikke vil betale  
markedspris for den, skal  
bankøren med det samme  
sætte ejendommen på auktion.  
Alle auktioner starter ved a1.
Alle spillere kan deltage i auktionen, også 
bankøren og den spiller, der landede på 
den ledige ejendom, men som ikke ville 
betale markedsprisen.

BETAL LEJE 
Hvis du lander på en ejendomsgrund, der 
ejes af en anden spiller, skal du betale leje 
(dog ikke hvis grunden er pantsat). 
Spilleren, som ejer ejendomsgrunden, skal 
kræve leje ind, før næste spiller kaster 

terningerne. Lejen, der skal betales, står på 
ejendomskortet, og den kan variere 
afhængig af antallet af bygninger på 
ejendomsgrunden.
Hvis en spiller ejer en hel farvegruppe 
fordobles lejen på alle ubebyggede 
ejendomsgrunde i gruppen (det vil sige en 
ejendomsgrund uden hytter eller slotte). Du 
kan stadig opkræve dobbelt leje for 
ejendomsgrunde, der ikke er pantsat.

SÆRLIGE EVNER (forsyningsselskaber)
Særlige evner købes og bortauktioneres på 
samme måde som 
ejendomme. 
Hvis du lander 
på en 
medspillers 
særlige evner, 
skal du betale leje 
til ejeren, 
afhængigt af hvad 
terningerne viser. 
Hvis ejeren har 1 særlig evne, vil lejen være 
4 gange det, terningerne viser. Hvis ejeren 
har begge særlige evner, skal du betale 10 
gange det beløb, terningerne viser.

TRANSPORTFORMER (stationer)
Transportformer købes og bortauktioneres 
på samme måde som 
ejendomme.
Hvis du lander på en 
medspillers transportform, 
skal du betale ejeren det 
beløb, der er trykt på 
ejendomskortet. Det beløb, 
der skal betales, er trykt på 
ejendomskortet og afhænger af, 
hvor mange transportformer spilleren ejer.

BYG HYTTER (huse)
Når du ejer alle ejendomsgrundene 
i en farvegruppe, kan du bygge 
hytter og anbringe disse på 
grundene. Prisen på en hytte 
fremgår af ejendomskortet.
Du kan købe hytter (eller et slot), 

KØB AF EJENDOM
Der findes 3 slags ejendomme:

1. Ejendomsgrunde    2. Transportformer 3. Særlige evner
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Kortet skal have denne side opad,
hvis ejendommen er pantsat.

PANTSATFOR b150

NARNIA-FORTÆLLINGERNE
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når det er din tur til at slå, og mellem andres 
ture, men du skal bygge jævnt: Du kan ikke 
bygge endnu en hytte på en ejendoms-
grund i farvegruppen, før du har bygget 1 
hytte på hver ejendomsgrund i gruppen. Du 
må bygge alle de bygninger, du vil, bare du 
har penge til det! Der må ikke bygges hytter, 
hvis en ejendomsgrund i samme farve-
gruppe er pantsat.

BYG SLOTTE (hoteller)
Du skal have 4 hytter på hver 
ejendomsgrund i hele 
farvegruppen, før du kan købe  
et slot. Returner 4 hytter til 
bankøren, og betal den kontante 
pris, der står på ejendomskortet. 
Der kan kun bygges 1 slot på hver 
ejendomsgrund.

HVIS DER MANGLER 
BYGNINGER 
Når bankøren ikke har flere hytter at sælge, 
kan du først købe, når andre spillere 
returnerer deres hytter. Hvis 2 eller flere 
spillere samtidig ønsker at købe flere hytter 
eller slotte, end bankøren har tilbage, sætter 
bankøren dem på auktion. Den, der byder 
højest, vinder auktionen. Bankøren afholder 
auktionen (se Auktioner side 5).

HVIS DER MANGLER PENGE 
Hvis du ikke har flere penge, kan du skaffe  
penge ved at:
u sælge bygninger
u pantsætte ejendom
u sælge ejendomme, særlige evner eller 

transportformer til andre spillere til en 
aftalt pris (selv om ejendommen er 
pantsat).

SALG AF EJENDOMME
Du kan sælge ubebyggede ejendomsgrunde, 
transportformer og særlige evner til en 
anden spiller til en pris, I bliver enige om. Du 
kan ikke sælge en ejendomsgrund, hvis der 
er bygninger på en af grundene i 
pågældende farvegruppe. Du skal først 
sælge alle bygninger på ejendomsgrundene 
til bankøren. Hytter og slotte sælges til 
bankøren til det halve af den oprindelige 
købspris, der fremgår af ejendomskortet.  
Du kan sælge, når det er din tur, eller mellem 
de andre spilleres ture.

Salg af hytter
Hytter skal sælges jævnt, på samme måde 
som de er købt.

Salg af slotte
Bankøren betaler halvdelen af slottets pris 
plus halvdelen af prisen på de 4 hytter, der 
blev givet til bankøren ved køb af slottet. 
Slotte kan om nødvendigt ombyttes til hytter 
for at skaffe penge. I så fald modtager 
spilleren 4 hytter plus halvdelen af det beløb, 
der er betalt for slottet.

PANTSÆTNING 
Pantsæt ejendom
Sælg først alle bygninger, 
vend derefter 
ejendomsgrundens 
ejendomskort med 
forsiden nedad, så får du 
pantsætningsbeløbet, 
der står bag på kortet.
Du beholder alle 
pantsatte ejendomme, andre spillere 
kan ikke betale ned på dit lån for at sikre 
ejendommen. Der kan ikke kræves leje på 
pantsatte ejendomme, selv om det kan 
gøres for andre ejendomme i samme 
farvegruppe.

Indfrielse af pant
Du skal betale det oprindelige pantsatte 
beløb samt 10 % i rente. Når du har betalt 
pantet, kan du vende ejendomskortet  
om igen.
Salg af pantsat ejendom
Du kan sælge pantsat ejendom til andre 
spillere til en pris, I bliver enige om. Køberen 
kan så beslutte straks at indfri pantet eller at 
betale 10 % i rente og så vente med 
indfrielse. Pantet kan betales tilbage på 
normal vis senere i spillet.
Når alle ejendomsgrunde i en farvegruppe er 
uden pant, kan ejeren begynde at købe 
hytter og slotte tilbage til fuld pris.

FALLIT
Hvis du skylder flere penge, end du kan 
skaffe på dine ejendomme, er du fallit og 
ude af spillet.
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MODTAG
A200, NÅR 

DU PASSERER
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FÆNGSEL
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Hvis der står på kortet, at du skal flytte til et 
andet felt, skal du følge pilen dertil. Hvis du 
passerer "START", modtager du a200. Du 
passerer ikke "START", hvis et kort sender 
dig i fængsel eller tilbage.

GRATIS PARKERING
Der er ingen straf for at 
lande her, og du kan 
stadig handle som 
normalt (opkræve 
leje, bygge på dine 
ejendomsgrunde osv.).

HVIS DU PASSERER START 2 GANGE  
PÅ 1 TUR

Du kan få a200 2 gange på 
1 tur. Hvis du for eksempel 

lander på Showtime 
eller Magiske øjeblikke, 

straks efter at du har 
passeret "START", og du 

trækker et kort, hvor der står 
"Ryk frem til START". 

FÆNGSEL 
Når du skal i fængsel
Du bliver sendt i 
fængsel, hvis:
u du lander på "Gå i 

fængsel"-feltet
u du trækker et Showtime-

kort eller et Magiske øjeblikke-kort, hvor 
der står "Gå direkte i fængsel"

u du slår 2 ens 3 gange i træk på din tur.
Din tur er slut, når du sendes i fængsel. Flyt til 
feltet med fængslet. Du får ikke a200, uanset 
hvor du stod på brættet.
Når du er i fængsel, kan du opkræve leje på 
dine ejendomme, hvis de ikke er pantsat.

Kom ud af fængslet
Du kan blive løsladt ved at:
u betale en bøde på a50. Så fortsætter 

du i næste tur
u bruge et "Du løslades uden 

omkostninger"-kort 
u slå 2 ens.
Har du ikke slået 2 ens efter 3 omgange, skal 
du betale a50 til bankøren og gå videre alt 
efter øjnene på 3. terningekast.

"På besøg" i fængslet
Hvis du ikke sendes i 
fængsel, men lander 
på fængslet, er du 
bare "på besøg" og 
slipper for bøde.

Gæld til banken
Giv dine ejendomskort til bankøren, som 
sælger hver ejendom til højeste bud på 
auktion. 
Læg alle "Du løslades uden omkostninger"-
kort nederst i den relevante bunke.

Gæld til en anden spiller
Din medspiller modtager alle dine penge, 
dine ejendomskort og eventuelle
"Du løslades uden omkostninger"-kort.

SHOWTIME OG MAGISKE ØJEBLIKKE 
(chance og samfundskasse)
Når du lander på et af disse felter, skal du 
tage det øverste kort i den pågældende 
bunke. Følg instruktionerne på kortet, før du 
lægger kortet med forsiden nedad tilbage 
nederst i bunken. Hvis du fik et "Du løslades 
uden omkostninger"-kort, kan du beholde 
det, indtil du vil bruge det, eller til du kan 
sælge det til en anden spiller for en pris,  
I bliver enige om.


