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SPILLERE

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

INDHOLD
Spilleplade, elektronisk bankenhed, ejendomskort, chance- og 

samfundskassekort, 6 bankkort, 2 terninger, 6 brikker, 32 huse og 12 hoteller.

SPIL HURTIGERE
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 ejendommene, de 

modtager, til banken. Derefter spilles 

videre på normal vis.

2. Du skal kun bygge 3 huse (i stedet for 

4) på hver ejendomsgrund i en 

farvegruppe, før du kan købe et hotel. 

Når hoteller sælges, er det til 

halvdelen af købsprisen.

3. Når 2 spillere er gået fallit, slutter 

spillet. Bankøren bruger bankenheden 

til at lægge følgende sammen: 

 ◆  Pengene på spillernes bankkort

 ◆  Værdien af ejendomsgrunde, 

medier og metrostationer, som står 

på brættet

 ◆  Halvdelen af den værdi af 

pantsatte ejendomsgrunde, som 

står på brættet

 ◆  Huse, der er vurderet til købspris

 ◆  Købspris for hoteller inklusive 

værdien af 3 huse

Den rigeste spiller vinder!

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

spiller!
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SPILLET

Gå i fængsel.

Se side 11.

Betal leje til anden

spillers ejendomme.

Se side 8.

Stil din brik 

her for at starte.

Tag et 

chancekort.

Se side 10.

Tag et 

samfundskassekort. 

Se side 10.

Modtag a2M når

du passerer START.

Se side 10.

Pantsæt en 

ejendom.

Se side 10.

Bankenhed 

og kort.

Se side 5-7.
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Byg på 

ejendommene.

Se side 9.
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EJENDOMSKORT

HOLMEN

LEJE b280K

Med 1 hus 
a1,5M

Med 2 huse 
a4,5M

Med 3 huse 
a10M

Med 4 huse 
a12M

Med HOTEL 
a14M

Pantværdi b1,6M

Huse koster a2M hver

Hoteller koster a2M hver

plus 4 huse

4

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:

SPILLET
1. Kast begge terninger – det højeste 

antal øjne starter. Spillet fortsætter 

med uret.

2. Når det er din tur, skal du kaste 

terningerne og fl ytte samme antal felter 

med uret på brættet. 2 eller fl ere 

spillebrikker må godt stå på samme felt 

samtidig. Alt efter det felt, du er landet 

på, kan du:

◆  købe ejendommen til markedspris 

(medmindre den er ejet af en 

anden spiller). Se side 8.

◆  få bankøren til at afholde auktion 

over ejendommen (hvis du ikke vil 

betale markedsprisen). Se side 8.

◆  betale leje (hvis ejendommen ejes 

af en anden spiller). Se side 8.

 ◆  betale skat

 ◆  trække et chance- eller 

samfundskassekort. Se side 10.

 ◆  gå i fængsel. Se side 11.

3. Når du ejer alle ejendomsgrunde i en 

farvegruppe, må du bygge huse eller 

hoteller på dem.

4. Hvis du ikke har fl ere 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 

acceptere at modtage en ejendom i 

stedet for de penge, der skyldes.

6. Hvis du slår 2 ens, må du fl ytte brikken 

som normalt, plus du får et ekstra slag. 

Hvis du kaster 2 ens 3 gange i træk, skal 

du gå i fængsel!

7. Fortsæt, indtil der kun er 1 spiller 

tilbage. Denne spiller har vundet!

Bankenheden Ejendomskort Huse og hoteller Auktioner

Million

Batterier
Sådan isættes og fjernes batterier. Se side 11.

Sådan starter du spillet 
Tryk på en tast, eller sæt et kort i. Hver spiller har et startbeløb på 

A15M. Når et kort sættes i enheden, vises først kortnummeret og 

derefter spillerens saldo.

BANKENHED
BANKENHEDEN KAN KUN VISE 5 TAL PÅ SKÆRMEN, SÅ F.EKS. 

100.000 BLIVER VIST SOM 100K OG 1.000.000 SOM 1M.
DERFOR SKAL DU INDTASTE TALLENE PRÆCIS, SOM DE STÅR PÅ 
EJENDOMSKORT ELLER CHANCE- OG SAMFUNDSKASSEKORT.

Når du passerer START: Bankøren sætter dit kort ind i 

enhedens venstre åbning og trykker på denne knap for at 

give dig A2M.

Tusind

Annuller/slet: Tryk her, og hold knappen nede, til der 

høres et bip, hvis I vil spille et nyt spil. Alle regnskaber vil 

blive nulstillet til startbeløbet på A15M.

Indstilling af decimalkomma/volumen: Skal volumen 

indstilles, så fjern alle kort, før du trykker på 

decimalkomma-knappen.

Betaling af pengeModtagelse af penge
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MODTAGELSE 
AF PENGE TRANSAKTIONER MELLEM SPILLEREBETALING 

AF PENGE

Modtag penge for:
◆ at passere START

◆ husleje

◆ chance- og samfundskassekort

◆ salg af huse og hoteller

◆ pant

◆ en spiller, der går fallit

Modtag penge fra banken for:
◆ chance- og samfundskassekort

◆ at passere START

◆ salg af huse og hoteller

◆ pantsætning af ejendom

Bankøren sætter dit kort i enhedens 

venstre åbning. Din saldo vil blive vist. 

Derefter vil bankøren indtaste det beløb, 

du skal modtage. Når din saldo er gået op, 

fjerner bankøren dit kort.

Betal penge for:
◆ husleje

◆ ejendomme

◆ skatter

◆ chance- og samfundskassekort

◆ huse og hoteller

◆ indfrielse af pant

◆ at komme ud af fængslet

◆ gæld til anden spiller

Betal penge til banken for:
◆ chance- og samfundskassekort

◆ køb af ejendomme, huse og hoteller

◆ betaling af skat

◆ indfrielse af pant

◆ at komme ud af fængslet

Bankøren sætter dit kort i enhedens højre 

åbning. Derefter vil bankøren indtaste det 

beløb, du skal betale. Når din saldo er 

gået ned, fjerner bankøren dit kort.

Betal penge til/modtag penge fra en 
anden spiller for:
◆ husleje

◆ fallit

◆ salg af ejendom

Bankøren sætter kortet, der skal betales 

fra, i enhedens højre åbning. Kortet, der 

skal modtage betalingen, sættes i 

enhedens venstre åbning. Betalerens 

saldo bliver vist. Derefter indtaster 

bankøren det beløb, der skal betales. 

Betalerens saldo vil gå ned. Når pengene 

er overført, vil modtagerens saldo gå op. 

Bankøren fjerner begge kort. 

Til slut
Enheden slukkes automatisk, hvis den ikke 

bruges i 1 minut. Tryk på en tast for at 

starte den igen. Alle saldiene gemmes i 

enheden. Det betyder, at det er muligt at 

holde pause i spillet og komme tilbage og 

fortsætte. Saldiene er der stadig!

Tips til bankøren
1. Følg altid pilene på kortene, når du 

indsætter dem i enheden.

2. Hvis enheden ikke bipper, når du sætter 

et kort i, skal du se, om kortet har den 

rigtige side opad.

3. Hvis du indtaster et forkert beløb, så tryk 

på ”C”, og indtast det korrekte beløb. 

En fejl kan kun rettes, hvis kortet stadig 

sidder i enheden.

4. Det største beløb, der kan indtastes på 

én gang, er a20M. Det mindste er 

a10K.
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SPILLETS FINESSER
KØB AF EJENDOM
Der fi ndes 3 slags ejendomme:

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. Du modtager 

ejendomskortet for den ejendom. 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 opkræve 

leje fra andre spillere, der lander på din 

ejendom. Når du ejer alle 

ejendomsgrunde med samme farve, har 

du monopol på området og må bygge 

huse og hoteller på ejendomsgrundene 

med denne farve. Så kan du kræve mere 

i leje!

AUKTIONER
Hvis du ikke vil købe en 

ejendom, som du lander 

på, skal bankøren 

omgående holde auktion og sælge 

ejendommen til højeste bud. Start med 

første frivillige bud. Selv om en spiller har 

afslået at købe ejendommen til den 

oprindelige pris, kan denne spiller 

også byde.

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 

opkræve leje, før næste spiller kaster 

terningerne. Lejen, der skal betales, står på 

ejendomskortet, og den kan variere 

afhængig af antallet af bygninger på 

ejendomsgrunden.

Hvis du ejer alle ejendomsgrundene i en 

farve, fordobles lejen, hvis 

ejendomsgrunden ikke er bebygget 

(er uden huse eller hoteller). Selv om en 

ejendom i farvegruppen er pantsat, får du 

stadig dobbelt husleje for de øvrige 

ejendomme.

MEDIER
Medier 

købes og 

bortauktioneres 

på samme 

måde som 

ejendomme.

Hvis du lander på et ejet medie, skal du 

betale leje til ejeren. Lejen afhænger af 

antallet af øjne, du kastede med 

terningerne.

◆ Hvis ejeren har 1 medie, vil lejen være 

4 gange det, terningerne viser - ganget 

med 10.000.

◆ Hvis ejeren har begge medie, skal du 

betale 10 gange det beløb, terningerne 

viser - ganget med 10.000.

METROSTATIONER
Metrostationer købes og sælges på 

samme måde som ejendomme.

Hvis du lander på en ejet 

metrostation, skal du 

betale beløbet vist på 

ejendomskortet til ejeren, 

alt efter hvor mange 

metrostationer den 

spiller ejer.

BYG HUSE
Når du ejer alle ejendomsgrundene 

i en farve, kan du bygge huse og 

anbringe disse på grundene. Prisen 

på et hus fremgår af 

ejendomskortet.

Du kan bygge huse (eller hoteller), når det 

er din tur, eller mellem de andre spilleres 

ture, men du skal bygge på alle grunde. Du 

kan ikke bygge hus nummer 2 på en grund, 

før du har bygget et hus på alle grundene i 

farvegruppen. Du må bygge alle de 

bygninger, du vil, bare du har råd til det! 

Huse må ikke bygges, hvis en 

ejendomsgrund i farvegruppen er pantsat.

Placér dine huse og hoteller på den 

ejendom, du bygger på.

BYG HOTELLER
For at kunne købe et hotel, skal 

du først have 4 huse på hver 

ejendomsgrund i en 

farvegruppe. Byt de 4 huse til et 

hotel, og betal bankøren den 

pris for et hotel, der står på 

ejendomskortet. Der kan kun bygges 

1 hotel på hver ejendomsgrund.

HVIS DER MANGLER BYGNINGER 
Når bankøren ikke har fl ere huse at sælge, 

kan du først købe, når andre spillere 

returnerer deres huse.

Hvis 2 eller fl ere spillere samtidig ønsker at 

købe fl ere huse eller hoteller, end 

bankøren har tilbage, sætter bankøren 

dem på auktion. Den, der byder højest, 

vinder auktionen. 

HVIS DER MANGLER PENGE 
Hvis du ikke har fl ere penge, kan du skaffe 

penge ved at:

◆ sælge bygninger

◆ pantsætte ejendom

◆ sælge ejendom, medier eller 

metrostationer til en anden spiller til en 

pris, I bliver enige om (også selv om 

ejendommen er pantsat).

SALG AF EJENDOMME
Du kan sælge ubebyggede ejendomme, 

metrostationer og medier til en anden 

spiller til en pris, som 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.

Huse og hoteller sælges til bankøren til det 

halve af den pris, som står på 

ejendomskortet. Du kan sælge, når det er 

din tur, eller mellem de andre spilleres ture.

Salg af huse
Huse skal sælges jævnt, på samme måde 

som de er købt.

Salg af hoteller
Bankøren betaler halvdelen af hotellets 

købspris plus halvdelen af prisen på de 

4 huse, der blev givet til bankøren ved køb 

af hotellet.

Hotellet kan også byttes tilbage til huse for 

at skaffe penge. Sælg et hotel til halvdelen 

af købsprisen, og modtag 4 huse i bytte.

1. Ejendoms-

grunde

2. Metrostationer 3. Medier
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EJENDOMSKORT

HOLMEN

LEJE b280K

Med 1 hus 
a1,5M

Med 2 huse 
a4,5M

Med 3 huse 
a10M

Med 4 huse 
a12M

Med HOTEL 
a14M

Pantværdi b1,6M

Huse koster a2M hver

Hoteller koster a2M hver

plus 4 huse

n.

Hvis ejendommen er pantsat, skal

kortet ligge med denne side opad

PANTSATFOR B1,6M

HOLMEN

GRATIS

PARKERING

GRATIS

PARKERINGPP

MODTAG a2M

NÅR DU PASSERER

”START”
MODTAG a2M

NÅR DU PASSERER

”START”

GÅ I

FÆNGSEL

GÅ I

FÆNGSEL

I

FÆNGSEL

PÅ BESØ
G

PÅ
 B

ESØ
G

I

FÆNGSEL

PÅ BESØ
G

PÅ
 B

ESØ
G
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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. Du får ikke 

husleje for pantsatte ejendomme. Men du 

får stadig leje for de øvrige ejendomme i 

farvegruppen, så længe de ikke er pantsat.

Indfrielse af pant
Du skal betale det oprindelige 

pantsætningsbeløb plus 10 % i rente 

(rundes op til nærmeste 10.000). Vend 

ejendomskortet om med forsiden nedad. 

Nu kan du opkræve leje for ejendommen 

igen.

Salg af pantsat ejendom
Du kan sælge pantsat ejendom til andre 

spillere til en pris, I bliver enige om. 

Køberen kan enten betale pantet tilbage 

eller betale 10 % i rente (rundes op til 

nærmeste 10.000) og bibeholde 

pantsætningen. Pantet kan betales tilbage 

på normal vis senere i spillet.

Når alle ejendomsgrunde i en farvegruppe 

er uden pant, kan ejeren begynde at købe 

huse og hoteller tilbage til fuld pris.

FALLIT
Hvis du skylder fl ere penge, end du kan 

skaffe på dine ejendomme, er du fallit og 

ude af spillet.

Gæld til banken
Returner dine ejendomskort til bankøren, 

der sælger hver ejendom ved auktion til 

højeste bud.

Gæld til en anden spiller
Spilleren, der fi k dig til at gå fallit, modtager 

de penge, der er tilbage på dit bankkort, 

samt de ejendomskort og ”Du løslades 
uden omkostninger”-kort, du har.

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 fi k 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.

GRATIS PARKERING
Dette er en gratis 

hvileplads. Du hverken 

vinder eller taber 

penge ved at lande 

her. Du kan stadig 

opkræve leje, bygge 

huse eller hoteller osv.

HVIS DU PASSERER START 2 GANGE 
PÅ 1 TUR

Du kan indkassere A2M 

2 gange på en tur, 

f.eks. hvis du lander 

på et chance- eller 

samfundskassefelt 

efter at have passeret 

START og tager et kort, der 

siger “Ryk frem til START”. Bankøren er 

nødt til at fjerne dit bankkort og sætte det 

i bankenheden igen, før der trykkes anden 

gang på S.

FÆNGSEL
Når du skal i fængsel
Du bliver sendt i fængsel, hvis:

◆ du lander på “Gå i 
fængsel”-feltet

◆ du får et 

chance- eller 

samfundskassekort, 

der siger “Gå direkte i 
fængsel”

◆ du slår 2 ens 3 gange i træk på din tur.

Din tur er slut, når du sendes i fængsel. Flyt 

hen på fængselsfeltet. Du modtager ikke 

A2M for at passere START, uanset hvor på 

brættet du er.

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:

◆ betale en bøde på A500K. Så må du 

rykke, næste gang det bliver din tur

◆ bruge et “Du løslades uden 
omkostninger”-kort

◆ slå 2 ens.

Har du ikke kastet 2 ens efter 3 omgange, 

skal du betale A500K til banken og gå 

videre alt efter øjnene på 3. terningkast.

“På besøg” i fængslet
Hvis du ikke sendes i 

fængsel, men lander 

på feltet under 

spillet, er du blot 

“på besøg” og skal 

ikke betale en bøde. 

Hvis et kort kræver, at du rykker til et andet 

felt, skal du rykke i pilens retning. Hvis du 

passerer START, modtager du A2M. Du 

passerer ikke START, hvis et kort sender dig 

i fængsel eller tilbage på brættet.

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 specifi cerede 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.

00114i108.indd   Sec1:10-Sec1:1100114i108.indd   Sec1:10-Sec1:11 22/12/2009   14:3322/12/2009   14:33




