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

INDHOLD
1 spilleplade, 6 spillefigurer, 28 ejendomskort,  

16 chancekort, 16 samfundskassekort, 32 grønne lejligheder,  
12 røde hoteller, 1 bundt Monopoly-penge og 2 terninger.

Hvis du kender Monopoly og vil spille lidt hurtigere:

1. Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver to til hver spiller. 
Spillerne betaler med det samme prisen for grundene, de modtager, til banken. 
Spil derefter videre på normal vis.

2. Du skal kun bygge tre lejligheder (i stedet for fire) på hver ejendomsgrund i en 
farvegruppe, før du kan købe et hotel. Når hoteller sælges, er det til halvdelen 
af købsprisen.

3. Når to spillere er gået bankerot, slutter spillet. De resterende spillere lægger 
følgende sammen:

 • Penge.

 • Værdien af ejendomsgrunde, broer og naturområder, som står på brættet.

 • Halvdelen af værdien af pantsatte ejendomsgrunde, som står på brættet. 

 • Købspris for lejligheder.

 • Købspris for hoteller inklusive værdien af tre lejligheder.

Den rigeste spiller vinder spillet!

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

© 2008 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. 

Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup.

www.hasbro.dk
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spillet med:
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Du skal i fængsel.
Se side 11.

Betal leje for anden 
spillers grunde.
Se side 6.

Byg på dine 
grunde.
Se side 7-8.

Tag et 
chancekort.
Se side 10.

Tag et 
samfundskassekort.
Se side 10.

Du får 2 millioner kroner, 
når du passerer START.
Se side 10.

Pantsæt en 
grund.
Se side 9.
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BANK  .....................................................................................5
SPILLET  .................................................................................5

BANK
Vælg en spiller, der skal være bankør. Hvis der er mere end fem spillere, kan en 
spiller vælge kun at være bankør. Bankøren er ansvarlig for:

KØB AF GRUNDE  .............................................................6
AUKTIONER  .......................................................................6
BETALING AF HUSLEJE  .................................................6
BROER  ..................................................................................7
NATUROMRÅDER  ............................................................7
BYGNING AF LEJLIGHEDER  ........................................7
BYGNING AF HOTELLER  ..............................................8
NÅR DER IKKE ER FLERE BYGNINGER  ...................8
NÅR DER IKKE ER FLERE PENGE ...............................8
SALG AF GRUNDE ...........................................................8
PANTSÆTNING  ................................................................9
BANKEROT  .........................................................................9
CHANCE OG SAMFUNDSKASSE  ............................10
GRATIS PARKERING  ....................................................10
HVIS DU PASSERER START TO  
GANGE PÅ EN TUR  .....................................................10
FÆNGSEL  .........................................................................11
SPIL HURTIGERE  ...........................................................12
MONOPOLY PÅ TID  .....................................................12

SPILLET
1. Kast begge terninger. Spilleren med højeste antal øjne starter. Spil med uret.

2. Når det er din tur, skal du kaste terningerne og flytte samme antal felter med 
uret på brættet. To eller flere spillefigurer må godt være samtidigt på samme 
felt. Alt efter det felt, du er landet på, kan du:

 • Købe grunden (hvis den ikke ejes af en anden). Se side 6.
 • Få banken til at sætte grunden på auktion (hvis du ikke vil købe den).  

 Se side 6.
 • Betale leje (hvis grunden ejes af en anden). Se side 6.
 • Betale skat.

 • Trække et chancekort eller samfundskassekort. Se side 10.
 • Gå i fængsel. Se side 11.
3. Når du ejer en farvegruppe, må du bygge lejligheder eller hoteller på disse 

ejendomsgrunde.

4. Hvis du ikke har flere penge, må du pantsætte eller sælge grunde for at betale 
kreditorerne. Hvis du ikke kan skaffe penge til at betale leje, skat eller 
regninger, så er du bankerot 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 grunde i stedet for penge.

6. Hvis du slår to ens, må du flytte figuren som normalt, plus du får et ekstra slag. 
Får du to ens tre gange i træk på din tur, skal du i fængsel! 

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

Penge Ejendomskort Lejligheder og hoteller Auktioner
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Hvis du ejer alle ejendomsgrundene i en farve, så fordobles lejen, hvis 
ejendomsgrunden ikke er bebygget (er uden lejligheder eller hoteller). Du kan 
stadig kræve dobbeltleje, selvom en af grundene er pantsat.

BROER
Broer købes og sælges på  
samme måde som grunde. 

Hvis du lander på en ejet bro, 
skal du betale leje til ejeren. 
Lejen afhænger af antallet af øjne, 
du kastede med terningerne. Hvis 
ejeren har en bro, vil lejen være fire 
gange antallet af øjne, du kastede, 
ganget med 10.000. Hvis ejeren har 
begge broer, skal du betale 10 gange 
antallet af øjne, du kastede, ganget 
med 10.000.

NATUROMRÅDER
Naturområder købes og sælges på samme måde som grunde. 

Hvis du lander på et ejet naturområde, skal du betale lejen på ejendomskortet  
til ejeren. Beløbet, der skal betales, står på ejendomskortet og afhænger af, hvor 
mange naturområder spilleren ejer.

BYGNING AF LEJLIGHEDER
Når du ejer alle ejendomsgrundene i en farve, kan du bygge lejligheder og 
anbringe dem på grundene. Prisen på en lejlighed står på ejendomskortet.

Du kan købe lejligheder (eller hoteller) på din tur, eller mellem de andre spilleres 
ture, men du skal bygge på alle grunde. Du må ikke bygge flere lejligheder på en 
ejendomsgrund, før du har bygget en lejlighed på hver grund i farvegruppen. Du 
må bygge alle de bygninger, du vil, bare du har penge til det! Du må ikke 
bygge lejligheder, hvis en ejendomsgrund i farvegruppen er pantsat.

Når du bygger flere lejligheder på en ejendomsgrund, kan du 
stable dem op som et højhus.

KØB AF GRUNDE
Der findes tre typer grunde:

              1. Ejendomsgrunde  2. Naturområder          3. Broer 

Hvis du lander på en grund uden ejer, kan du købe den. Hvis du vil købe den, skal du 
betale prisen for grunden til banken. Du vil modtage grundens ejendomskort som 
bevis på ejerskabet. Læg det foran dig med forsiden opad. Hvis du ikke vil købe 
grunden, holder bankøren en auktion (se Auktioner).
Når du ejer en grund, kan du kræve leje ind fra andre spillere, der lander på din 
grund. Når du ejer alle ejendomsgrunde med samme farve, har du monopol på 
området og må bygge lejligheder og hoteller på ejendomsgrundene med denne 
farve. Så kan du kræve mere i leje!

AUKTIONER
Hvis du ikke vil købe en grund, som du lander på, skal bankøren  
holde auktion og sælge grunden til højeste bud. Start med første  
frivillige bud. Selvom du først ikke ville købe grunden, må du gerne  
være med i auktionen.

BETALING AF HUSLEJE 
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.



8 9

030801603108  Aa        MONOPOLY National    (DK)     Rules

Originator: TK Approval: FINAL ROD:00.00 File Name: 01603i08.indd

030801603108  Aa        MONOPOLY National    (DK)     Rules

Originator: TK Approval: FINAL ROD:00.00 File Name: 01603i08.indd

PANTSÆTNING

Pantsætning af grunde
Sælg først alle bygninger, vend derefter ejendomskortet med forsiden nedad, så får 
du pantsætningsbeløbet, der står bag på kortet.

Du beholder alle pantsatte grunde. Andre spillere kan ikke betale ned på dit lån for 
at sikre grunden. Du kan ikke opkræve leje af pantsatte grunde, selvom det kan 
gøres for andre grunde i samme farvegruppe.

Tilbagebetaling af pant 
Du skal betale det oprindelige pantsætningsbeløb plus 10% i rente (rundes op  
til nærmeste 10.000). Når du har betalt, skal du vende forsiden af ejendomskortet 
opad.

Salg af pantsatte grunde
Du kan sælge pantsatte grunde til andre spillere til en pris, I bliver enige om. 
Køberen kan enten betale panten tilbage til banken eller betale 10% i rente 
(rundes op nærmeste 10.000) og bibeholde pantsætningen. Panten kan betales 
tilbage på normal vis senere i spillet.

Når alle ejendomsgrunde i en farvegruppe er uden pant, kan ejeren købe 
lejligheder og hoteller tilbage til fuld pris.

BANKEROT
Hvis du skylder flere penge, end du kan skaffe via dine grunde, er du bankerot og 
ude af spillet.

Gæld til banken
Giv dine ejendomskort til bankøren, som sælger hver grund til højeste bud på 
auktion. Læg alle "Du er løsladt"-kort nederst i den relevante bunke.

BYGNING AF HOTELLER
For at kunne købe et hotel, skal du først have fire lejligheder på 
hver ejendomsgrund i en farvegruppe. Byt de fire lejligheder med 
et hotel, og betal beløbet, der står på ejendomskortet, til 
banken. Der kan kun bygges ét hotel på hver ejendomsgrund.

NÅR DER IKKE ER FLERE BYGNINGER 
Hvis banken ikke har flere lejligheder, må du vente på, at andre 
spillere leverer nogle tilbage, før du kan købe nogen. 

Hvis der er et begrænset antal lejligheder eller hoteller tilbage, 
eller hvis to eller flere spillere vil købe flere, end banken har, så 
må bankøren sælge dem til højeste bud ved en auktion. Start 
med laveste pris på relevante ejendomskort.

NÅR DER IKKE ER FLERE PENGE 
Hvis du mangler penge, kan du skaffe nogle ved at:

 Sælge bygninger.

 Pantsætte grunde.

 Sælge grunde, firmaer eller naturområder til en anden spiller til en pris,  
I bliver enige om (også selvom grunden er pantsat).

SALG AF GRUNDE
Du kan sælge ubebyggede ejendomsgrunde, naturområder og broer 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 banken.

Lejligheder og hoteller sælges til banken til halvdelen af den oprindelige pris, som 
står på ejendomskortet. Du kan sælge, når det er din tur eller mellem de andre 
spilleres ture.

Salg af lejligheder
Lejligheder skal sælges ligeligt fra alle grunde, på samme måde som de  
blev bygget.

Salg af hoteller
Bankøren betaler halvdelen af prisen for hotellet plus halvdelen af prisen for de 
fire lejligheder, der blev byttet med ved købet af hotellet. 

Hotellet kan også byttes tilbage til lejligheder for at skaffe penge. Vil du gøre det, 
sælges hotellet til halvdelen af prisen, og så får du fire lejligheder i bytte.
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FÆNGSEL 
Når du skal i fængsel
Du bliver sendt i fængsel hvis:

 Du lander på "Gå i fængsel"-feltet.

  Du kan få et chance- eller samfundskassekort, 
hvor der står "Gå i fængsel".

 Du slår to ens tre gange i træk på din tur.

Din tur er slut, når du sendes i fængsel. Flyt til feltet 
med fængslet, du får ikke 2 millioner kroner, uanset hvor 
du er på brættet.

Når du er i fængsel, kan du opkræve leje på dine grunde, hvis de 
ikke er pantsat.

Løsladelse fra fængsel
Du kan blive løsladt ved at:

 Betale en bøde på 500.000 kroner, så fortsætter du på næste tur. 

 Bruge et "Du er løsladt"-kort. 

 Slå to ens.

Har du ikke slået to ens efter tre omgange, skal du betale 500.000 kroner til 
banken og gå videre efter øjnene på tredje terningkast.

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

Gæld til en anden spiller
Spilleren modtager de penge, du har tilbage, og de ejendomskort og "Du er  
løsladt"-kort, du har.

CHANCE OG SAMFUNDSKASSE 
Når du lander på et af disse felter, 
skal du tage øverste kort i 
pågældende bunke. 
Følg instruktionerne på kortet, 
før du lægger kortet med forsiden 
nedad tilbage nederst i bunken. Fik du 
et "Du er løsladt"-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 der står på kortet, at du skal flytte  
til et andet felt, skal du følge pilen dertil. 
Hvis du passerer START på vejen, får du  
2 millioner kroner. Du passerer ikke START, hvis et  
kort sender dig i fængsel eller tilbage (f.eks. til Vejle).

GRATIS PARKERING
Der er ingen straf for at lande her, og du kan  
stadig handle (opkræve leje, bygge på dine 

ejendomsgrunde osv.).

HVIS DU PASSERER START TO GANGE  
PÅ EN TUR
Du kan få 2 millioner kroner to gange på én tur,  
f.eks. hvis du lander på et felt med Chancen eller 
Samfundskasse efter at have passeret START og tager 
et kort, der siger "Gå til START". 

Tak til:
Trojaborg Forlag
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