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FORMÅ
At blive 
gået falli
INDHO
Spillebræ
chance-
6 brikke

c Spillet, hvor du

SPIL HURTIGERE

MONOPOLY PÅ TID

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

ejendomskortene og giver 2 kort 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, 

forsyningsselskaber og stationer, 
som står på brættet

◆  Halvdelen af den værdi af pantsatte 
ejendomsgrunde, som står på brættet

◆  Huse, vurderet til købspris
◆  Hoteller, vurderet til købspris, 

inklusive værdien af 3 huse
Den rigeste spiller vinder spillet!

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

MONOPOLY-navnet og -logoet, spillebrættets særegne design, de 4 hjørnefelter, MR. MONOPOLY-navnet 
og -fi guren samt de særegne elementer på spillebrættet og spillebrikkerne er varemærker, der tilhører 
Hasbro for dets ejendomshandlende spil og spiludstyr.
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FORMÅL MED SPILLET
At blive den sidste spiller tilbage, efter alle andre er 
gået fallit.
INDHOLD
Spillebræt, elektronisk bankenhed, ejendomskort, 
chance- og samfundskassekort, 6 bankkort, 2 terninger, 
6 brikker, 32 huse og 12 hoteller.

c Spillet, hvor du kan gøre hurtige ejendomshandler c

it, slutter spillet. 
nheden til at 
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og stationer, 

rdi af pantsatte 
m står på brættet
bspris
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SPILLET
Pantsæt 
en ejendom.en ejendom.
Se side 9–10.

Tag et 
chancekort.chancekort.
Se side 10.

Tag et 
samfundskassekort.samfundskassekort.
Se side 10.

Betal leje for an
spillers ejendom
Se side 8.

Byg på dine 
ejendomme.ejendomme.
Se side 9.

Stil din brik her 
for at starte.for at starte.

Modtag A2M, når 
du passerer “START”du passerer “START”.
Se side 6–11.
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SÅDAN SPILLER DU!

BANKØREN............................................................................4

SÅDAN SPILLER DU............................................................4

BANKENHED.........................................................................5

SPILLETS FINESSER

KØB  EJENDOMME..............................................................8

AUKTIONER..........................................................................8

BETAL LEJE............................................................................8

FORSYNINGSSELSKABER.................................................8

STATIONER............................................................................9

BYG HUSE..............................................................................9

BYG HOTELLER....................................................................9

HVIS DER MANGLER BYGNINGER..............................9

HVIS DER MANGLER PENGE.........................................9

SÆLG EJENDOMME..........................................................9

PANTSÆTNING..........................................................10

GÅ FALLIT...........................................................................10

CHANCE OG SAMFUNDSKASSE................................10

GRATIS PARKERING.........................................................10

HVIS DU PASSERER ”START” 2 GANGE PÅ 1 TUR..11

FÆNGSEL........................................................................11

OPLYSNINGER OM BATTERIER...................................11

SPIL HURTIGERE...............................................................12

MONOPOLY PÅ TID.........................................................12

INDEKS

kort. Betal leje for andenBetal leje for anden
spillers ejendomme.spillers ejendomme.
Se side 8.

Bankenhed 
og kort.og kort.
Se side 5–7.

Modtag A2M, når 
du passerer “START”.du passerer “START”.
Se side 6–11.

Gå i fængsel.
Se side 11.
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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:

SÅDAN SPILLER DU
1. Kast begge terninger. Spilleren 

med 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. Der må 
gerne stå 2 eller fl ere spillebrikker 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 nok penge til betaling af leje, 
skat eller regninger, er du fallit og 
ude af spillet.

5. Ingen spiller må låne penge af eller 
ud til en anden spiller. En spiller kan 
dog vælge at modtage en af dine 
ejendomme i stedet for penge.

6. Hvis du kaster 2 ens, må du fl ytte 
brikken som normalt. Derudover får du 
et ekstra kast. Hvis du kaster 2 ens 3 
gange i træk, skal du gå i fængsel! 

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

SÅDAN SPILLER DU!

M

K

c

.

BANK
F.EKS

VIG

 LYNGUID

Batterie
Sådan isæ

Sådan st
Tryk på e
et startbe
vises førs

Bankenheden Ejendomskort Huse og hoteller Auktioner
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n spiller vælge 

nge, må du 
endom for at 
s du ikke kan 
ling af leje, 

u fallit og 

nge af eller 
n spiller kan 
en af dine 
penge.
du fl ytte 
rudover får du 
ster 2 ens 3 
fængsel! 

1 spiller tilbage. 
har vundet!

M

K

c

.

BANKENHED
BANKENHEDEN KAN KUN VISE 5 TEGN PÅ SKÆRMEN. DERFOR VISES 
F.EKS. 100.000 SOM 100K OG 1.000.000 SOM 1M. DET ER DERFOR 

VIGTIGT, AT DU INDTASTER TALLENE NØJAGTIGT SOM VIST PÅ 
EJENDOMS-, CHANCE- OG SAMFUNDSKASSEKORTENE.

 LYNGUIDE: Se fl ere oplysninger på næste side.

  Million

   Når du passerer START: Når du passerer eller lander på START, 
skal du sætte dit kort ind i enheden og trykke på denne knap. 
Der bliver automatisk sat A2M ind på din konto!

  Tusind 

   Annuller/slet: Hvis du laver en fejl, skal du trykke på denne knap, 
mens dit kort stadig sidder i enheden, og derefter indtaste det 
korrekte beløb. Fjern alle kort fra enheden, og hold denne knap 
nede, indtil du hører et bip, for at starte et nyt spil. Alle saldoer 
vil blive nulstillet til startbeløbet A15M.

   Indstilling af decimalkomma/lydstyrke: Fjern alle kort fra 
enheden, og hold decimalkomma-knappen nede for at justere 
lydstyrken. Derefter får du mulighed for at indstille lydstyrken. 
Slip knappen, når enheden har den ønskede lydstyrke.

  Betal en anden spiller

  Modtag penge

  Betal banken

Batterier
Sådan isættes og fjernes batterier. Se side 11.

Sådan starter du spillet 
Tryk på en knap, 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.

har
eden, 
sasaldldoo.

Auktioner
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MODTAG PENGE SÅ

Sådan modtager du penge fra banken
Banken udbetaler penge til dig, hvis du 
sælger huse eller hoteller, pantsætter 
en ejendom eller passerer “START” (se 
herunder). Banken udbetaler også 
penge til dig for nogle chance- 
og samfundskassekort.
For at modtage penge fra banken 
indsætter bankøren dit kort. Din saldo vil 
blive vist. Bankøren skal herefter indtaste 
det beløb, som banken skylder dig (f.eks. 
A50K), og trykke på . Pengene sættes 
ind på din konto, og bankøren fjerner 
dit kort.

Sådan modtager du penge for at 
passere “START” 
Når du passerer eller lander på ”START”, 
indsætter bankøren dit kort og trykker 
på . Der sættes automatisk A2M ind 
på din konto, hvorefter bankøren fjerner 
dit kort.

Sådan modtager du penge fra en 
anden spiller
En anden spiller betaler husleje til dig (hvis 
de lander på din ejendom) eller betaler dig, 
hvis du sælger ejendomme til dem (som del 
af en handel, eller hvis du går fallit). 
For at modtage penge fra en anden spiller 
skal bankøren indsætte den spillers kort, 
indtaste det beløb, han eller hun skylder, og 
trykke på . Pengene hæves fra 
spillerens konto, og bankøren fjerner 
kortet. Herefter indsætter bankøren dit 
kort og trykker på . Pengene bliver sat 
ind på din konto, hvorefter bankøren 
fjerner dit kort.

Sådan modtager du penge fra 
fl ere spillere
Hvis mere end én spiller skylder dig 
penge (f.eks. til din fødselsdag), indsætter 
bankøren først en betalende spillers kort, 
indtaster beløbet (f.eks. A1M) og trykker 
på . Bankøren fjerner derefter kortet, 
indsætter den næste betalende spillers 
kort, indtaster beløbet og trykker på . 
Bankøren fortsætter, indtil alle betalende 
spilleres kort er blevet kørt igennem. Når 
bankøren har fjernet den sidste betalende 
spillers kort, indsætter han eller hun dit kort 
og trykker på . Betalingerne bliver 
indsat én ad gangen, indtil alle pengene 
står på din konto. Bankøren fjerner 
derefter dit kort.

Sådan betaler d
Du betaler peng
ejendomme, hus
og pant samt for
Du skal også bet
nogle chance- o
For at betale pe
bankøren dit ko
skylder (f.eks. A
Pengene hæves 
bankøren fjerne

Sådan betaler d
anden spiller
Du betaler penge
(hvis du lander p
du køber ejendo
eller hvis de er gå
For at betale pe
indsætter bankø
beløb, du skylde
Bankøren fjerne
kortet fra den sp
pengene, og try
bliver sat ind på 
Til slut
Enheden slukkes
bruges i et stykk
tryk på en knap 
saldoerne gemm
at det er muligt a
og komme tilbag
er der stadig! Nå
spille, skal du fje
enheden gå i dv
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SÅDAN BETALER DU PENGE
e for at 

r på ”START”, 
og trykker 

matisk A2M ind 
køren fjerner 

e fra en 

eje til dig (hvis 
eller betaler dig, 
til dem (som del 
r fallit). 
n anden spiller 
 spillers kort, 
r hun skylder, og 
æves fra 
en fjerner 
ankøren dit 

gene bliver sat 
bankøren 

e fra 

ylder dig 
dag), indsætter 
de spillers kort, 

M) og trykker 
derefter kortet, 
ende spillers 
rykker på . 
lle betalende 
gennem. Når 

dste betalende 
eller hun dit kort 
erne bliver 
lle pengene 
fjerner 

Sådan betaler du penge til banken
Du betaler penge til banken, når du køber 
ejendomme, huse og hoteller, betaler skat 
og pant samt for at komme ud af fængsel. 
Du skal også betale penge til banken for 
nogle chance- og samfundskassekort.
For at betale penge til banken indsætter 
bankøren dit kort, indtaster det beløb, du 
skylder (f.eks. A2M), og trykker på  . 
Pengene hæves fra din konto, hvorefter 
bankøren fjerner dit kort.

Sådan betaler du penge til en 
anden spiller
Du betaler penge til andre spillere for husleje 
(hvis du lander på deres ejendom), eller hvis 
du køber ejendomme fra dem (i en handel, 
eller hvis de er gået fallit).
For at betale penge til en anden spiller 
indsætter bankøren dit kort, indtaster det 
beløb, du skylder, og trykker på  . 
Bankøren fjerner derefter kortet, indsætter 
kortet fra den spiller, der skal modtage 
pengene, og trykker på  . Pengene 
bliver sat ind på den spillers konto.
Til slut
Enheden slukkes automatisk, hvis den ikke 
bruges i et stykke tid. Indsæt et kort, og 
tryk på en knap for at starte den igen. Alle 
saldoerne gemmes i enheden. Det betyder, 
at det er muligt at holde en pause i spillet 
og komme tilbage og fortsætte; saldoerne 
er der stadig! Når du er færdig med at 
spille, skal du fjerne alle kortene og lade 
enheden gå i dvale.

Sådan starter du et nyt spil
For at starte et nyt spil skal du fjerne alle 
kort fra enheden og holde ”C” nede, indtil 
enheden bipper. Alle saldoer vil blive 
nulstillet til startbeløbet A15M.
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 efter, 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 EJENDOMME
Der fi ndes 3 slags ejendomme:

Hvis du lander på en ledig ejendom, kan du 
købe den. Hvis du vil købe den, skal du 
betale prisen for ejendommen til banken. 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 
afholde auktion og sælge ejendommen til 
højeste bud. Start med prisen fra det første 
frivillige bud. Selv om en spiller har afslået 
at købe ejendommen til den oprindelige 
pris, kan denne spiller også byde.

1. Ejendomsgrunde 2. Stationer 3. Forsyningsselskaber

STATIONER
Stationer købes 
samme måde so

Hvi
eje
be
på
ti
h
d

BYG HUSE
Når du ejer alle 
ejendomsgrund
kan du bygge hu
disse på grunde
hus fremgår af ej
Du kan bygge hu
det er din tur, el
spilleres ture, me
grunde. Du kan i
på en grund, før
alle grundene i f
alle de bygninge
til det! Huse må 
ejendomsgrund
Placér dine huse
ejendom, du by

BYG HOTELLER
For at kunne køb
skal du først hav
hver ejendomsg
farvegruppe. By
betal bankøren 
står på ejendom
bygges 1 hotel p

HVIS DER MANG
Når bankøren ikk
kan du først købe
returnerer deres 
Hvis 2 eller fl ere
købe fl ere huse 

Hv
eje
be
p
t
h

j g
du kræve mere i leje!

r 
ende

ge ejenddommen til 
prisen fra a det første 

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.

FORSYNINGSSELSKABER
Forsyningsselskaber købes og 
bortauktioneres 
på samme 
måde som 
ejendomsgrunde. 
Hvis du lander 
på et ejet
forsyningsselskab, 
skal du betale leje 
til ejeren. Lejen afhænger af antallet af øjne, 
du kastede med terningerne.
◆ Hvis ejeren har 1 forsyningsselskab, 

vil lejen være 4 gange det, terningerne 
viser - ganget med 10.000. 

◆ Hvis ejeren har begge 
forsyningsselskaber, skal du betale 10 
gange det beløb, terningerne viser - 
ganget med 10.000.
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STATIONER
Stationer købes og bortauktioneres på 
samme måde som ejendomsgrunde. 

Hvis du lander på en 
ejet station, skal du 
betale beløbet vist 
på ejendomskortet 
til ejeren, alt efter 
hvor mange stationer 
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 

Hv
eje
be
p
t
h

l, 
på 

bankøren har tilbage, sætter bankøren 
dem på auktion enkeltvis. Den, der byder 
højest, vinder auktionen. 

HVIS DER MANGLER PENGE 
Hvis du mangler penge, kan du skaffe nogle 
ved at:
◆ sælge bygninger
◆ pantsætte ejendomme 
◆ sælge ejendomme, forsyningsselskaber 

eller stationer til en anden spiller til en 
pris, I bliver enige om (også selv om 
ejendommen er pantsat).

SÆLG EJENDOMME
Du kan sælge ubebyggede 
ejendomsgrunde, stationer og 
forsyningsselskaber 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.

Sælg huse
Huse skal sælges jævnt, på samme måde 
som de er købt.

Sælg 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.

omsgrund, 
skal du betale 
er pantsat). 

msgrunden, 
e spiller kaster 
betales, står 
kan variere 

inger 

rundene i en 
endomsgrunden
use eller 
m i farvegruppen
bbelt husleje for 

og 

antallet af øjne, 
e.
ngsselskab, 
et, terningerne 
00. 

du betale 10 
gerne viser - 
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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, og 
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 
opad. Nu kan du opkræve leje for 
ejendommen igen.

Sælg pantsatte ejendomme
Du kan sælge pantsat ejendom til andre 
spillere til en pris, I bliver enige om. 
Køberen kan enten betale pantet tilbage 
med det samme 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.

GÅ 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.

Hvis et kort kræver, at du rykker til et andet 
felt, skal du rykke i pilens retning. Hvis du 
passerer START på vejen, modtager du 
A2M. Du passerer ikke START, hvis et 
kort sender dig i fængsel eller tilbage 
på brættet.

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.

g

dig

GRATIS

PARKERING

GRATIS

PARKERING

MODTAG
A2M, NÅR 

DU PASSERER

START

MODTAG
A2M, NÅR

DU PASSERER

START

HVIS DU PASSE
PÅ 1 TUR
Du kan modtage

hvis d
sa

“
Ban

dit ba
bankenheden ig
T anden ga

FÆNGSEL
Når du skal i fæ
Du bliver sendt i
◆ du lander på

“Gå i fængse
◆ du får et chan

der siger “Gå 
◆ du slår 2 ens
Din tur er slut, nå
Flyt hen på fæng
ikke A2M for at p
hvor på brættet
Når du er i fængs
dine ejendomme

Sådan kommer 
Du kan blive løsl
◆ betale en bø

Så fortsætter
◆ bruge et “Du

omkostninge
◆ slå 2 ens.
Hvis du ikke har 
skal du betale ba
brikken efter de
i dit 3. terningek

“På besøg” i fæ
Hvis du ikke sen
fængsel, men lan
feltet under spill
blot “på besøg” 
ikke betale en b
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t til bankøren, 
ed auktion til 

fallit, modtager 
dit bankkort, 

”Du løslades 
u har. 

ASSE 
felter, skal du 

pågældende 
på kortet, før du 
nedad tilbage 
et ”Du løslades 

an du beholde 
ller til du kan 
r for en pris, I 

kker til et andet 
tning. Hvis du 
odtager du 
T, hvis et 
er tilbage 

dig 
ller 
dig

GRATIS

PARKERING

GRATIS

PARKERING

MODTAG
A2M, NÅR 

DU PASSERER

START

MODTAG
A2M, NÅR

DU PASSERER

START

GÅ I

FÆNGSEL

GÅ I

FÆNGSELFF

VIGTIGT: INFORMATIONVIGTIGT: INFORMATION
OM BATTERIEROM BATTERIER

Gem venligst denne information som 
fremtidig reference. Batterierne bør 
udskiftes af en voksen.

ADVARSEL:ADVARSEL:
1.  Som med alle andre små batterier bør 

disse batterier opbevares utilgængeligt 
for børn. Søg straks lægehjælp, hvis 
batterierne sluges.

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

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

4.  Fjern altid fl ade eller brugte batterier 
fra produktet. 

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

6.  Sørg for ikke at kortslutte 
forsyningsterminalerne. 

7.  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). 

8. GENOPLADELIGE BATTERIER:
Må ikke blandes med 
andre typer batterier. 
Genopladelige 
batterier tages ud af 
produktet, inden du 
genoplader dem. 
Genopladning skal 
foregå under opsyn 
af en voksen.
FORSØG ALDRIG AT 
GENOPLADE ANDRE TYPER BATTERIER.

Dette produkt og dets batterier skal 
smides særskilt væk på den lokale 
affalds- og genbrugsstation. 
De må ikke smides ud sammen 

med almindeligt husholdningsaffald.

BATTERIER KRÆVESBATTERIER KRÆVES
Alkalinebatterier anbefales. Stjerneskruetrækker
(medfølger ikke) er nødvendig til isætning af batterier.

x2x2
1,5 V AAA eller LR03
MEDFØLGER IKKE

1

I FÆNGSELPÅ
BESØGI FÆNGSELPÅ
BESØG

HVIS DU PASSERER ”START” 2 GANGE 
PÅ 1 TUR
Du kan modtage A2M 2 gange i 1 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 på 
T anden gang.

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 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.

Sådan kommer du ud af fængslet
Du kan blive løsladt ved at:
◆ betale en bøde på A500K. 

Så fortsætter du i næste tur
◆ bruge et “Du løslades uden 

omkostninger” -kort 
◆ slå 2 ens.
Hvis du ikke har fået 2 ens efter 3 ture, 
skal du betale bankøren A500K og fl ytte 
brikken efter det antal øjne, du kastede 
i dit 3. terningekast.

“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.
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