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Find ud af, hvor meget du er værd, ved at 
følge disse trin:

1. Tæl dine kontanter.

2. Regn huslejeværdien ud for alle de 
distrikter, som du ejer, og læg dem 
sammen. Huslejeværdien er det beløb, 

en anden spiller skulle betale, hvis de 
landede på det felt (se side 13).

3. Læg dine kontanter sammen med din 
samlede huslejeværdi. Dette er hele din 
formue.

4. Den rigeste spiller vinder!

www.hasbro.dk

INDHOLD
Spillebræt, 6 brikker, bygninger, 22 distriktskort, 25 chancekort,  
6 referencekort, 1 Undgå husleje-kort, 2 terninger, 1 pengepakke  
og 1 handelsenhed. 
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VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER

Venligst gem denne information som fremtidig reference. 
Batterierne bør udskiftes af en voksen.

ADVARSEL:

1. Følg altid instruktionerne nøje. Brug kun batterier af 
den specificerede type, og sørg for, at polerne  
(+ og –) sidder rigtigt.

2. Bland aldrig nye og gamle batterier eller standard- 
med alkalinebatterier.

3. Fjern altid “døde” eller brugte batterier fra produktet.

4. Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal anvendes i 
en længere periode.

5. Sørg for ikke at kortslutte ledningerne.

6. Flyt produktet et andet sted hen, hvis det forårsager 
lokale elektriske forstyrrelser eller påvirkes heraf. 
Nulstil om nødvendigt (ved at slukke og tænde igen 
eller ved at fjerne batterierne og sætte dem i igen).

7. BRUG ALDRIG GENOPLADELIGE BATTERIER. FORSØG 
ALDRIG AT GENOPLADE ANDRE TYPER BATTERIER.

8. Som med alle andre smådele, bør disse batterier 
opbevares utilgængeligt for børn. Hvis batterierne 
sluges - søg straks lægehjælp.

Batterier skal smides særskilt væk på den  
lokale affalds- og genbrugsstation. De  
må ikke smides ud sammen med almindeligt 
husholdningsaffald.

NÅR SPILLET SLUTTER 
Handelsenheden fortæller dig efter 1 time, at spillet er slut.

INFORMATION OM BATTERIER

LR03

LR03

Tænd/sluk

© 1935, 2008 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. 
Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 
2600 Glostrup. 
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INDHOLDSFORTEGNELSE
 SIDE

HVAD GÅR DET UD PÅ?  .............................................................................................................. 3

SÅDAN VINDER DU ..................................................................................................................... 3

HVAD ER DER I SPILLET?.............................................................................................................. 4

HVORDAN SÆTTER JEG DET OP? ............................................................................................. 5

HANDELSENHED ......................................................................................................................... 5
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HVORDAN BYDER JEG PÅ EN AUKTION? ................................................................................. 8

HVORDAN BYGGER JEG? ........................................................................................................... 8

BYGNINGER ................................................................................................................................. 9

 Beboelse, industri, stationer .................................................................................................. 9

 Stadioner, skyskrabere, Monopoly-tårn .............................................................................10
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BONUS- & RISIKOBYGNINGER  ................................................................................................12
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HANDLER, PANT & BANKEROT ................................................................................................14
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NÅR SPILLET SLUTTER & INFORMATION OM BATTERIER ......................................................16

Vær den rigeste spiller, når spillet slutter,  
ved at købe distrikter, bygge i dem og 
opkræve husleje. 

Se på side 16, hvordan du udregner din 
formue, når spillet slutter.

Ryk rundt på spillebrættet, køb distrikter,  
og byg en Monopoly-storby. Hvert distrikt 
på midten af brættet har et matchende felt 
på ruten. Hvis du lander på et ledigt distrikt, 
kan du købe det eller sætte det på auktion –  
det er op til dig! 

De grundlæggende regler
u Du kan bygge i hver tur.  

u Køb beboelses- og/eller 
industriejendomme for at øge huslejen 
for distrikterne.

u Beboelsesejendomme er billigere, men 
pas på! Hvis nogen bygger en 
risikobygning (f.eks. et rensningsanlæg 
eller en losseplads) i dit distrikt, bliver 
dine beboelsesejendomme værdiløse! 
Industriejendomme er dyrere, men også 
en mere sikker investering. 

u Beskyt dine distrikter ved at bygge 
skoler, vandtårne og andre 
bonusbygninger.

Ekstra regler
u Køb 2 distrikter i samme farve, og  

forær dig selv et stadion for at øge  
din indtjening.

u Køb alle distrikterne i samme 
farvegruppe, så du kan bygge en 
skyskraber. Det fordobler med det 
samme huslejen for alle distrikterne  
i gruppen.  

u Køb alle distrikterne i 2 farvegrupper,  
så Monopoly-tårnet kan blive dit –  
det fordobler huslejeværdien af alle 
dine distrikter!

SÅDAN VINDER DU

Læs reglerne igennem, før du starter.  
Der er nogle vigtige forskelle i forhold til 
almindeligt Monopoly! Spil en testrunde  
for at lære spillet at kende.  

De farvede sider fortæller dig alt det, du  
skal vide, for at komme i gang. Resten af 
regelhæftet beskriver alle detaljerne.

HVAD GÅR DET UD PÅ?  
(DE VIGTIGSTE DELE)ER DET FØRSTE GANG, DU SPILLER? 

Træd ind i Monopoly Citys fantastiske verden!
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HVORDAN SÆTTER 
JEG DET OP?

Du skal IKKE lægge noget på 
midten af brættet – det er her,  
du skal bygge din by!
1. Læg spillebrættet mellem jer på 

en jævn overflade.
2. Læg Undgå husleje-kortet (ligger 

sammen med chancekortene) 
på GRATIS PARKERING. 

3. Giv hver spiller et referencekort.
4. Bland chancekortene, og læg 

dem i en bunke med forsiden 
nedad ved siden af brættet.   

5. Alle vælger en brik og stiller den 
på START.

6. Beslut, hvem der skal være bankør.

BANKØR:
Du styrer pengene, distriktskort, 
bygninger og auktioner under spillet. 
Før I starter spillet:
u Del distriktskortene op i 

farvegrupper, og læg dem  
i rummene i plastikbakken.   

u Del bygningerne op i farvegrupper, 
og læg dem ved siden af 
spillebrættet. 

HVAD ER DER I SPILLET?

1 blok 2 blokke 3 blokke 1 blok 2 blokke 3 blokke Stationer Stadioner Skyskrabere Monopoly-tårnet Bonusbygninger Risikobygninger

Handelsenhed

Beboelsesejendomme Industriejendomme

Tænd/sluk-kontakt

Byggeknap
Når du ønsker at købe bygninger, 
skal du trykke på denne knap for 
at se, om du kan købe 1, 2 eller 3 
blokke, eller om du kan bygge en 
station. Se side 8.

Auktionsknap
Bankør, tryk på denne knap for at 
tage tid på en auktion, når en spiller 
lander på et ledigt distrikt, som 
han/hun ikke ønsker at købe til 
markedsprisen. Se side 8.
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1.  BESLUT, HVOR LÆNGE I VIL SPILLE:
 u  Indtil alle spillere undtagen én er gået 

fallit (ca. 2 timers spil afhængigt af 
antallet af spillere) 

ELLER
 u  i et fastlagt antal timer (f.eks. 1 eller 2 

timer). Handelsenheden giver besked, 
når der er gået 1 time.

2.  Tænd for handelsenheden på kontakten 
på undersiden.

3.  Alle kaster terningerne. Den, der slår højest, 
starter. Spillet fortsætter med uret rundt. 
TIP! Kast terningerne i låget til æsken, så du 
ikke kommer til at vælte bygningerne!

4. Gør følgende 3 ting i HVER runde: 

 A. KAST TERNINGERNE 
 og ryk det antal felter rundt  

på brættet. 

 B.  SE, HVOR DU ER 
LANDET

 C.  BYG EJENDOMME, 
HVIS DU VIL

 Du kan bygge i ethvert af dine distrikter, 
når det er din tur (se side 8).

5. Hvis du slår 2 ens, får du en tur til. Kast 
terningerne igen, og gentag trin B og C  
(du kan bygge i hver tur). 

 Din tur er slut. Spillet fortsætter med uret.

     SPILLET ER SLUT

u  Når du har spillet i næsten en time, bipper 
handelsenheden stadigt oftere. Sluk og 
tænd enheden for at fortsætte spillet med 
en nedtælling af 1 time mere.

u  Alle lægger værdien af deres ejendomme 
og penge sammen (se side 16). Den 
rigeste spiller har vundet!

HVORDAN SPILLER JEG? HVOR LANDEDE DU?
Et ledigt distrikt:
 u	 	Køb det for det beløb, der står på 

feltet. Betal bankøren, og tag det 
tilsvarende distriktskort  

ELLER
	 u	 	sæt det på auktion (hvis du ikke 

ønsker at købe det, SKAL du sætte 
det på auktion). 

Et distrikt, der er ejet af en anden spiller:
Betal husleje. Hvor meget afhænger af,  
hvor mange bygninger der er i distriktet  
(se side 13).

Et distrikt, som du ejer:
Gør ingenting, medmindre der er en station  
i det distrikt. Hvis der er, kan du med det 
samme rykke til ethvert andet distrikt med 
en station og derefter købe det, sætte det 
på auktion (hvis ingen ejer det) eller betale 
husleje (hvis en anden spiller ejer det).

Et AUKTION-felt:  
Sæt et ledigt distrikt på auktion (se side 8).

Et ERHVERVSSKAT-felt:
Betal det viste beløb til banken, hvis du ejer 
industriejendomme. Hvis ikke, skal du ikke 
gøre noget.

Et BYGGETILLADELSE-felt:
Byg en risiko- ELLER en bonusbygning  
(se side 11).

GRATIS PARKERING
Tag Undgå husleje-kortet til senere brug  
(se side 15).  

Et h-felt:
Tag et chancekort, og følg instruktionerne  
på det.

GÅ I FÆNGSEL:
Gå i fængsel. Du får ikke penge, selv om  
du passerer START (se side 15).

01790i108.indd   6-7 7/4/09   15:30:52
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BYG OP TIL 8 BLOKKE I HVERT DISTRIKT FOR AT ØGE 
HUSLEJEVÆRDIEN.   
Du kan bygge beboelsesejendomme, industriejendomme eller begge dele.  

Når du vil bygge, skal du trykke på byggeknappen på handelsenheden for at se, om du 
kan købe 1, 2 eller 3 blokke, eller om du kan bygge en station.

BEBOELSESEJENDOMME (GRÅ)

u Beboelsesejendomme er billigere  
end industriejendomme.  

u Hvis en anden spiller bygger en 
risikobygning i dit distrikt, bliver 
beboelsesblokke i det distrikt 
værdiløse og øger ikke huslejeværdien 
(se ”Risikobygninger”). 

1 blok 2 blokke 3 blokke

INDUSTRIEJENDOMME (LYSEBLÅ)

u Industriejendomme er dyrere end 
beboelsesejendomme.  

u Industribygninger bliver ikke påvirket af 
risikobygninger. Hvis en anden spiller 
bygger en risikobygning i dit distrikt, 
tæller alle industriejendomme stadig 
med i huslejeværdien.

1 blok 2 blokke 3 blokke

STATIONER

Hvis dette ikon blinker, når 
du trykker på byggeknappen 
i din tur, kan du bygge en 
station gratis i ethvert distrikt!  

Placér stationer på brættets ydre bane, 
ikke i midten.

Brug stationer til at passere START og 
indkassere belønningen, til at komme hurtigt 
hen i et distrikt, hvor du gerne vil købe, og til 
at undgå at lande på de dyreste felter.

u Når du lander i et distrikt med en station, 
kan du i den tur hoppe til ethvert andet 
distrikt, der har en station.  

u Du skal lande på en station i din tur for 
at kunne bruge den. Hvis du starter din 
tur i et distrikt med en station, kaster du 
terningerne og rykker som normalt.  

u Hvis du bruger en station i et distrikt  
ejet af en anden spiller, skal du betale 
husleje, før du kører videre! 

Tip! 
Hvis et distrikt bliver overfyldt, kan du bytte bygninger i 1 eller 2 blokke ud med tårne 
i 3 blokke for at skabe mere plads.

HVORDAN BYDER JEG PÅ EN AUKTION? 

HVORDAN BYGGER JEG? 

BYGNINGER
u Bankøren trykker på auktionsknappen på 

handelsenheden for at starte uret. Hver 
auktion varer op til 50 sekunder.

u Den spiller, der startede auktionen, giver 
et åbningsbud på a10k eller derover.

u Alle spillere kan når som helst byde  
ind, også den spiller, der satte distriktet 
på auktion.

u Når du hører en lyd, og det røde lys 
blinker hurtigere, er der 5 sekunder 
tilbage af auktionen!  

u Den, der har givet det højeste bud, når 
det røde lys slukker, får distriktet. 
Pengene for distriktet gives til banken. 

 

u Tryk på byggeknappen på handelsenheden.
u Hvilket tal bliver vist, når den stopper? 

Det er det maksimale antal blokke, som 
du kan bygge i denne tur. 3 betyder  
f.eks., at du kan bygge op til 3 blokke. 
Hvis enheden standser ved  D, kan du 
bygge en station (se side 9), men ingen 
ejendomme.

u Byg beboelsesejendomme, industrie-
jendomme eller begge dele (se side 9). 
Køb dem af banken til den pris, der står 
på distriktskortet/-kortene.

u Du kan bygge ejendomme i ETHVERT  
af dine distrikter. Du kan godt bygge  
i mere end ét distrikt i den samme tur.

u Du kan kun trykke på byggeknappen én 
gang pr. tur.

Auktionsknap

Byggeknap
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Når du lander på et BYGGETILLADELSE-felt, 
skal du:

u bygge en bonusbygning i et af dine  
egne distrikter

ELLER
u bygge en risikobygning i en anden 

spillers distrikt (for at gøre 
beboelsesejendomme i distriktet 
værdiløse)

ELLER
u bygge en bonus- eller risikobygning i  

et ledigt distrikt (hvis du planlægger at 
købe det eller vil forpurre en anden 
spillers planer!).

VIGTIGT: RISIKOBYGNINGER KAN IKKE 
BYGGES I DISTRIKTER MED 
BONUSBYGNINGER - OG OMVENDT: 
BONUSBYGNINGER KAN IKKE BYGGES I 
DISTRIKTER MED RISIKOBYGNINGER!
Hvis du f.eks. har bygget en skole i dit 
distrikt, kan en anden spiller ikke derefter 
bygge et kraftværk i samme distrikt og 
omvendt.

Risiko- og bonusbygninger er gratis og tæller ikke med i byggegrænsen på 8 blokke  
pr. distrikt.

STADIONER

SKYSKRABERE
& MONOPOLY-TÅRNET

Monopoly-tårnet  
PRIS: a7m

 

Når du ejer alle distrikter i 2 farvegrupper, kan 
du købe Monopoly-tårnet og placere det på 
et af distrikterne i de farvegrupper.  

Dette fordobler huslejeværdien af alle 
dine distrikter!

Skyskrabere og Monopoly-tårnet tæller ikke med i byggegrænsen på 8 blokke pr. distrikt.

Skyskrabere

Byg en skyskraber for  
at fordoble huslejeværdien  
af alle distrikterne i 
farvegruppen. Du kan se 
prisen på skyskrabere nederst 
på hvert distriktskort.

	

u   

Når du ejer alle distrikterne i en farvegruppe, 
kan du bygge en skyskraber på enhver af 
dem. Dette fordobler huslejeværdien af alle 
distrikterne i farvegruppen. 

u Du kan kun bygge én skyskraber pr. 
farvegruppe.

u En skyskraber fordobler med det 
samme huslejeværdien af alle 
distrikterne i farvegruppen.

Se side 13: Hvordan opkræver jeg husleje?

Stadioner tæller ikke med i byggegrænsen 
på 8 blokke pr. distrikt.

Stadioner

PRIS: a2m

BYGGETILLADELSE
Køb et stadion for at øge din indtjening. Der 
er kun 2 i spillet, så du skal være hurtig!

u Når du ejer 2 distrikter i samme farve, 
kan du bygge et stadion på et af dem, når 
det er din tur.

u Modtag a1m pr. stadion, som du ejer, 
hver gang du passerer START (ud over 
den almindelige belønning)!

u Du kan kun bygge ét stadion i hver 
farvegruppe.

u Stadioner øger ikke huslejeværdien. 
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Eksempel på husleje:  

Du ejer Hovedkajen, Den gamle bydel og Havnebakkerne. En anden spiller lander på Hovedkajen.

Der er:

2 blokke med beboelsesejendomme, som ikke tæller med,  
fordi risikobygningen (kraftværket) gør dem værdiløse Værdi = a0

4 blokke med industriejendomme  Værdi = a3,5m

1 skyskraber på Havnebakkerne, der hører til samme  
farvegruppe, og som derfor fordobler huslejen 2 x a3,5m = a7m

SAMLET HUSLEJEVÆRDI:  a7m

Når en anden spiller lander på et af dine distrikter, skal du se efter følgende for at regne 
ud, hvor meget de skal betale:

Ingen bygninger?  
Opkræv kun 
”jordleje”

Beskyt dine distrikter 
Byg bonusbygninger i dine distrikter for at forhindre andre spillere i at bygge  
risikobygninger i dem.  

u Hvis en anden spiller bygger en 
risikobygning i et af dine distrikter, bliver 
alle beboelsesejendommene i det distrikt 
værdiløse og øger ikke huslejeværdien af 
distriktet. Lad dem blive stående på 
brættet.

u Du kan fjerne risikobygninger fra dine 
distrikter ved at betale a500k pr. blok til 
banken, når det er din tur.

Eksempel: 
For at fjerne et fængsel (4 blokke) fra dit 
distrikt skal du betale a2m (4 x a500k) til 
banken og returnere fængslet til bankøren. 
Derefter kan du opkræve husleje for 
beboelsesejendommene i det distrikt igen.      

BONUSBYGNINGER

RISIKOBYGNINGER

SKOLE
VINDMØLLEPARK VANDTÅRN

PARK

Kraftværk  
(3 blokke)

Fængsel  
(4 blokke)

Losseplads  
(2 blokke)

Rensningsanlæg 
(3 blokke)

Beboelses- eller 
industriejendomme?  
Tæl, hvor mange blokke 
(ikke bygninger) der er, 
og opkræv den 
tilsvarende huslejeværdi, 
der er angivet på 
distriktskortet. 

Risikobygning? Så skal du kun tælle blokke 
for industriejendomme.  

Er der en skyskraber på et af distrikterne  
i den farvegruppe, ELLER står Monopoly-
tårnet på et af dine distrikter?  
Dobbelt husleje! (Du kan ikke fordoble 

huslejen 2 gange, selv om du har en 
skyskraber OG Monopoly-tårnet).

Hvis den betalende spiller ikke har råd, må 
han eller hun pantsætte et distrikt eller 
forhandle med dig om en måde at skaffe 
pengene på. 

HVORDAN OPKRÆVER JEG HUSLEJE?
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u Når du vil lave en handel, skal du trykke 
på auktionsknappen for at starte uret.  
Du skal have lavet en aftale, når tiden 
løber ud!

u Hvis du bytter/sælger et distrikt i en 
handel, skal eventuelle bygninger i 
distriktet blive stående.  

Undgå husleje-kort
Undgå husleje-kortet giver dig ret til en 
huslejefri tur!
u Tag Undgå husleje-kortet, der ligger  

ved siden af brættet, når du lander  
på GRATIS PARKERING.  

u Brug kortet i en senere tur, når du ikke 
ønsker at betale husleje.

u Når du har brugt kortet, skal du  
lægge det ved siden af GRATIS 
PARKERING igen.

u Hvis en anden spiller lander på GRATIS 
PARKERING, før du har brugt kortet, 
mister du kortet og skal give det til den 
spiller. Surt show!

Lav handler med hinanden for at skaffe penge eller få de distrikter, du skal bruge!  Det koster ikke noget at lande her. Du kan stadig opkræve husleje og bygge, mens du 
står på GRATIS PARKERING.

Hvis du ikke kan betale husleje, kan du pantsætte et eller flere af dine distrikter for at 
skaffe penge.

Sådan pantsætter du et distrikt
Pantværdien svarer til distriktets nuværende 
huslejeværdi. Vend distriktskortet om foran 
dig, og modtag beløbet fra bankøren. Alle 
bygninger bliver stående.

Du kan ikke opkræve husleje for pantsatte 
distrikter.

Når du vil købe et pantsat distrikt tilbage
Vend distriktskortet om, og betal 
huslejeværdien til bankøren – altså det 
samme beløb som du fik, da du pantsatte 
distriktet.

Du kan opkræve husleje og bygge på 
distriktet igen med det samme.

Hvis du skylder flere penge, end du kan skaffe på dine ejendomme, er du bankerot og  
ude af spillet.

Gæld til banken
Giv dine distriktskort 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 distriktskort og eventuelle ”Du løslades 
uden omkostninger”-kort.   

GRATIS PARKERING

FÆNGSEL

Du skal i fængsel, hvis:
u du lander på “Gå i fængsel”-feltet
u du får et chancekort, der siger “Du  

skal i fængsel”
u du slår 2 ens 3 gange i træk på din tur.

Din tur er slut, når du sendes i fængsel. Ryk 
hen på FÆNGSEL. Du modtager ikke nogen 
penge, selv om du passerer START.

Mens du er i fængsel, kan du stadig opkræve 
husleje og bygge ejendomme i distrikter, så 
længe de ikke er pantsat.

Du kan blive løsladt ved at:
u betale en bøde på a500k. 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 a500k til banken og gå videre alt 
efter øjnene på 3. terningkast.

PANTSÆTNING

BANKEROT
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