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3. Sæt Lynet McQueen et sted på banen. 
Skyd ham af sted rundt på banen, 
mens I spiller, så du kan se, hvor 
mange felter du skal rykke. 
Det er meget sjovere end at 
bruge terninger!

4. Hver spiller vælger en brik 
og stiller den på START. 

5. Alle skyder Lynet McQueen 
af sted. Den, der lander på 
det højeste tal, starter.

2-4
SPILLERE

ALDER

5+

c Spillet, hvor du kan gøre hurtige ejendomshandler c

INDHOLD:
• 1 racerbane (4 dele)  • 1 Lynet McQueen-racerbil  
• 1 spillebræt  • 16 bilkort  • 16 dæk   
• 8 pit-trucks  • 4 figurbrikker  • 16 chancekort   
• Pakke med penge

FORBEREDELSER!
1.  Anbring de 4 banedele på et fladt underlag, og  

sæt dem sammen (som vist), så de danner en ring.  
Giv banedelene et fast tryk med tommelfingeren 
tæt på det sted, hvor de mødes.  

2. Sæt banen på det runde spillebræt.

TIP! Hvis du ikke er sikker på, 
hvilket tal Lynet McQueen er 
landet på, kan du se på, hvilket 
felt hans forhjul rører ved. Det 
er det tal, du har fået!

SKAL 
SAMLES AF 
EN VOKSEN 

LYDER DET 
IKKE GODT?  
Elsker ungerne  
MONOPOLY Biler 2?  

Skal hele familien 
være med?   

Prøv MONOPOLY! 

… PRØV DET! 

De ELSKER:
• De seje figurer
• Racerbanen
• MONOPOLY- 

pengesedlerne

I vil ELSKE:
• At købe ejendomme – 

gerne nogle, der passer 
sammen

• At bygge huse og hoteller, 
så I kan kræve endnu mere  
i leje

• Hele det hylende sjove 
familiespil, hvor alle  
kan vinde! 

De vil ELSKE:
• Crazy Cash-maskinen, som sprøjter penge og 

chancekort ud af munden  
• De spændende chance-momenter  

i løbet af spillet
• MONOPOLY-pengesedlerne i miniformat

De LÆRER:
• At bruge og tjene penge på en  

enkel og sjov måde
• At træffe beslutninger
• At tage chancer

De LÆRER:
• At lægge tal sammen
• Hvordan man betaler for ting
• At indkassere leje

I LÆRER:
• Betydningen af at være en  

god forhandler
• Kunsten at håndtere penge: 

at tjene, investere og bruge 
penge - uden samme risiko 
som i det virkelige liv!

• Hvordan man klarer sig  
i MONOPOLY-verdenen!

De kan lære endnu mere med 
MONOPOLY Crazy Cash –  
det er sjovt på et lidt hø jere plan!  
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1. Beslut, hvem der skal være bankør, før 
I begynder. Bankøren har ansvaret for 
bankens penge og bilkort, men kan 
godt spille med!  

2. Bankøren giver hver spiller nogle penge, 
før spillet begynder.

 • Hvis der er 2 deltagere,   
– får hver spiller  b18
• Hvis der er 3 eller 4 deltagere  
– får hver spiller  b13 

3. Læg chancekortene i en bunke (med 
forsiden nedad), så alle kan nå dem.

1. Skyd Lynet McQueen af sted. Flyt din 
brik det viste antal felter frem  
på brættet.

2. Hvor landede du?

Bilfelt
 

 
 
 
 
 

• Hvis ingen ejer det, køber du det! Prisen 
står på feltet. Betal beløbet til banken, 
tag det tilhørende bilkort, og behold 
det foran dig. 

SÅDAN SPILLER I

NÅR DET ER DIN TUR
 Du får også et gratis hjul! Læg det på 

feltet med det samme (du skal købe et 
ledigt felt, også selv om du ikke  
har lyst!).

  Hvis en anden spiller 
ejer det, skal du betale 
leje. Beløbet står på det 
tilhørende bilkort. Hvis 
du ikke har penge til at 
betale, er spillet slut!

 
Lejeværdi 
Lejeværdi, hvis en 
spiller ejer sættet

• Hvis du ejer det, skal du ikke  
gøre noget!

Gå i fængsel
• Gå i fængsel på denne 

tur. I starten af din næste 
tur skal du betale A1 
(for at komme ud af 
fængslet). Derefter 
skyder og rykker du som 
normalt. Hvis du har et Du løslades 
uden omkostninger-kort, 
kommer du ud af fængslet, 
men du skal ikke betale  
for det!  

Skydefelt
• Skyd igen med 

det samme! 

Chancefelt
• Tag et chancekort, og følg 

instruktionerne. Læg kortet 
nederst i bunken, når du  
er færdig.

Hvis du passerer 
ELLER lander på 
START:
• Indkasser A2 fra 

banken.

Gratis parkering
• Gør ingenting. Hold bare 

en pause!
SPILLET ER SLUT 
Spillet er slut, når en spiller lander på et felt, som han/hun ikke har råd til at købe ELLER 
ikke har råd til at betale leje af.

Alle andre spillere tæller, hvor mange penge de har tilbage. Den spiller, der har flest 
penge, vinder spillet og er stjernen blandt bilerne! Hvis 2 eller flere spillere har samme 
beløb, vinder den spiller, der har flest bilkort.

OPBEVARING 
Færdig med at spille? Vrid forsigtigt banedelene dér, hvor de mødes, for at skille dem 
ad. Læg dem tilbage i æsken, og så er I klar til næste gang, I vil spille!

FORMÅL 
Vær den rigeste spiller, når spillet slutter. Tjen penge ved at købe bilfelter  

og opkræve leje, når andre spillere lander på dem!

Har du 2 ens?
• Hvis du køber 2 bilfelter i samme farve,  

ejer du sættet!  
• Sæt en pit-truck på felterne, og sæt dit  

dæk på grabben som vist. 
• Pit-trucken står på begge felter, og  

det betyder, at du kan opkræve mere  
leje på begge! Du kan se på dit bilkort hvor meget.

Ikke ejet 

Ejet

hasbrodk@hasbro.dk 
www.hasbro.dk

ADVARSEL: RISIKO FOR 
KVÆLNING – små dele. Ikke til børn under 3 år.


