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FORBEREDELSER!

BANKEN
◆ Opbevarer alle penge*

og ejendomme, som ikke 

er ejet af spillere.

◆ Udbetaler lønninger og bonusser til spillere.

◆ Opkræver skatter og bøder fra spillere.

◆ Sælger og auktionerer ejendomme.

◆ Sæger huse og hoteller.

◆ Udlåner penge til spillere, der pantsætter deres ejendom.

Banken kan aldrig gå fallit. Hvis bankens pengebeholdning slipper op, 

må bankøren udstede nye sedler ved at skrive på almindeligt papir.

* a1 = 1 MONOPOLY-dollar.

BANKØREN
Vælg en spiller som bankør. Bankøren passer 

banken og tager sig af auktioner.

Husk: Bankøren skal holde sine egne penge 

og ejendomme adskilt fra bankens.

Hver spiller vælger en brik 

og stiller den på START-feltet.

Bland SAMFUNDSKASSE-

kortene, og læg dem her med 

forsiden nedad.

Alle spillere 
begynder med:

© 2008 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdes. 

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

www.monopoly.com          www.hasbro.dk

KAN DU GODT LIDE TEMPOFYLDT SPIL?
TEMPOTERNING
Hvis du vil have mere fart i spillet, skal du blot følge 

disse trin …

1. Når spillet begynder, tager alle spillere a1000 ekstra.

2. Du skal ikke bruge tempoterningen, før du passerer 

START første gang.

3. Når du bruger tempoterningen, skal du 

kaste den sammen med de to hvide 

terninger. Alt efter hvad du slog, skal 

du gøre følgende.

 ◆  1, 2 eller 3: Læg dette tal oven i 

det antal felter, du skal rykke. 

 ◆  Bus: Du kan vælge, om du vil bruge en eller 

begge hvide terninger til at rykke med. Så hvis 

du slog 1 og 5, kan du rykke 1 felt, 5 felter eller 

6 felter.

 ◆  Hr. Monopoly: Ryk det antal øjne, de hvide 

terninger viser, og gennemfør din tur som normalt. 

Ryk derefter frem til den nærmeste ledige 

ejendom, og køb den, eller sæt den på auktion. 

Hvis der ikke er fl ere ledige ejendomme, skal du 

rykke frem til den nærmeste ejendom, der er ejet 

af en anden spiller, og betale leje.

Hvad ellers?
Du kan kun slå to ens med de hvide terninger.

Hvis du slår tre ens (med både tempoterningen og de 

hvide terninger), må du fl ytte din brik hen på et hvilket 

som helst felt på brættet.

Hvis du bliver sendt i fængsel, mens det er din tur, slutter 

din tur, og du skal ikke bruge slaget med tempoterningen.

Hvis du forsøger at slippe ud af 

fængsel, skal du kun kaste de hvide 

terninger.

Kast alle tre terninger, når du skal 

fastlægge lejen for et 

forsyningsselskab. Bussen og Hr. 

Monopoly tæller som nul.

INDHOLD

Spillebræt, 8 brikker, 
28 ejendomskort, 

16 chancekort, 
16 samfundskassekort, 
1 bundt MONOPOLY-

penge, 32 grønne huse, 
12 røde hoteller, 
2 terninger og 1 

tempoterning

Bland CHANCE-kortene, 

og læg dem her med 

forsiden nedad.

C Spillet, hvor du kan gøre hurtige ejendomshandler C

FØLG REGLERNE!
Mange spillere kan godt lide at lave deres egne 
Monopoly-regler. Det er helt i orden, men sådanne 
regler kan ofte få spillet til at vare længere. Ifølge de 
offi cielle regler kan spillere ikke låne hinanden penge 
eller love hinanden ikke at opkræve leje osv. Alle skatter 
og afgifter skal betales til banken og bør ikke opbevares 
under “Gratis parkering”-feltet eller lignende.

Hvis du er en erfaren 

MONOPOLY-spiller og vil 

have et hurtigere spil, skal du 

prøve reglerne på bagsiden!
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If a player owns all the sites of any colour group,

the rent is doubled on unimproved sites in that group.

TITLE DEEDS

OXFORD STREET

RENT b26

With 1 House 
A130

With 2 Houses
A390

With 3 Houses
A900

With 4 Houses A1100

With HOTEL 
A1275

Mortgage Value b150

Houses cost A200 each

Hotels, A200 each

plus 4 houses
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4) Hvis du landede på eller 

passerede START, indkasserer 

du a200 fra banken.

5) Hvis du slog to ens, skal du 

kaste terningerne og rykke 

igen (trin 1-4). Men pas på! 

Hvis du slår to ens tre gange 

i samme tur, skal du i fængsel.

6) Når du er færdig med din tur, skal du sende 

terningerne videre til spilleren til venstre.

1) EN LEDIG EJENDOM
Der fi ndes tre slags ejendomme:

 Ejendomsgrunde  Stationer  Forsyningsselskaber
 (farvegrupper)

Du kan købe ejendommen, du lander på, for den 

markedspris, der står på feltet på brættet.

Betal banken, tag ejendomskortet for ejendommen, 

og læg det foran dig med forsiden opad.

Hvis du ikke vil købe ejendommen til 

markedsprisen, kommer ejendommen 

på auktion.

Når du køber ejendomme, bør du 

gå efter at få hele farvegrupper. 

Eksempel: Hvis du køber en grøn 

ejendomsgrund, bør 

du prøve at anskaffe de to andre 

grønne ejendomsgrunde i løbet 

af spillet. Når du ejer en hel 

farvegruppe, skal andre spillere 

betale mere i leje, når de lander 

på dem, og du kan bygge 

på grundene, så du tjener 

endnu mere.

NÅR DU IKKE HAR TERNINGERNE!
Hvis du skylder banken eller en anden spiller fl ere penge, 

end du har, kan du prøve at skaffe pengene ved at sælge 

bygninger og/eller pantsætte ejendomme.

Hvis du stadig skylder mere, end du har, går du FALLIT 

og er ude af spillet! 

◆ Betal de penge, som det lykkedes dig at skaffe.

◆ Hvis du skylder penge til en anden spiller, skal du 

overdrage alle dine pantsatte ejendomme og - hvis 

du har nogen - dine “Du løslades uden omkostninger”-

kort til den spiller. Denne spiller skal betale 10% i 

rente på hver pantsat ejendom, også selv om han/hun 

ikke vil indløse pantet med det samme.

◆ Hvis du skylder penge til banken, skal alle dine 

pantsatte ejendomme på auktion. De bliver solgt 

pantfri (med forsiden opad). Du skal lægge “Du 

løslades uden omkostninger”-kortene tilbage nederst 

i den pågældende bunke.

2) EN EJENDOM EJET AF EN ANDEN SPILLER
Hvis du lander på en anden spillers ejendom, skal du betale leje. 

Hvor meget du skal betale, står på ejendomskortet. Du skal ikke 

betale leje, hvis ejendommen er pantsat (ejendomskortet ligger 

med forsiden nedad).

Vigtigt: Ejeren af grunden skal selv bede om lejen, før spilleren til 

venstre for dig kaster terningerne. Hvis de glemmer at spørge, 

behøver du ikke betale!

Ejendomsgrund
Lejen for en ubebygget grund står på ejendomskortet for grunden. 

Lejen fordobles, hvis ejeren ejer alle grundene i farvegruppen, og 

ingen af dem er pantsat.

Hvis grunden er bebygget med huse eller hoteller, bliver lejen 

meget højere – hvor meget, kan du se på ejendomskortet.

Station
Lejen afhænger af, hvor mange stationer den anden 

spiller ejer.

Stationer 1 2 3 4

Leje a25 a50 a100 a200

Forsyningsselskab
Kast terningen, og gang antallet af øjne med 

4 – så får du den leje, du skal betale.

Hvis ejeren ejer begge forsyningsselskaber, 

skal du gange antallet af øjne med 10!

3) CHANCE eller SAMFUNDSKASSE
Tag det øverste kort fra den pågældende bunke, 

følg instruktionerne på kortet med det samme, og 

læg så kortet tilbage med forsiden nedad i bunden 

af bunken.

Hvis det er et “Du løslades uden omkostninger”-kort, 

skal du beholde det, indtil du vil bruge det eller 

sælge det til en anden spiller.

4) INDKOMSTSKAT / 
TOPSKAT
Hvis du lander på et af disse felter, 

skal du betale det anførte beløb 

til banken.

5) GÅ I FÆNGSEL
Hvis du lander på dette felt, skal du rykke din 

brik hen på fængselsfeltet med det samme.

Vigtigt: Du indkasserer ikke a200 for at 

passere START, hvis du bliver sendt i 

fængsel. Din tur slutter, når du bliver sendt 

i fængsel – send terningerne videre!

Andre måder at komme i fængsel på …

◆ Træk et chance- eller samfundskassekort, 

hvor der står, at du skal gå i fængsel.

◆ Slå to ens tre gange på samme tur.

SP: Hvordan slipper jeg ud af fængslet? 
SV: Du har tre muligheder!
i) Betal a50 i starten af din næste tur. Så slår og rykker du 

som normalt.

ii) Brug et “Du løslades uden omkostninger”-kort, hvis du 

har et. Ellers kan du købe et af en anden spiller. Læg kortet 

nederst i den pågældende bunke, og slå og ryk derefter 

som normalt.

iii) Vent tre ture. Kast terningerne i hver tur. Hvis du slår to 

ens, rykker du ud af fængslet og bruger slaget til at rykke 

rundt på brættet. Hvis du ikke slår to ens med dit tredje 

kast, skal du betale a50 til banken og derefter rykke det 

antal øjne, du slog.

6) FÆNGSEL (PÅ BESØG)
Bare rolig! Der sker ikke noget ved, at 

du lander på fængselsfeltet. Sørg for 

at stille din brik på “På besøg”-delen 

af feltet.

7) GRATIS 
PARKERING

Ingen panik! Det er bare 

gratis parkering.

8) EJENDOM, DU SELV EJER
Der sker ikke noget. Men du tjener heller 

ingen penge!

Du kan gøre følgende ting, selv om det ikke er din tur – 
også hvis du er i fængsel!

1) OPKRÆV LEJE
Hvis en anden spiller lander på en af dine ejendomme 
(som ikke er pantsat), kan du opkræve den leje fra dem, 
som er anført på ejendomskortet. Se Ejendom ejet af en 
anden spiller herunder.

2) AUKTION
Bankøren afholder auktion, når …

◆ En spiller lander på en ledig 
ejendom og beslutter ikke at ville 
købe den for markedsprisen.

◆ En spiller går fallit og overdrager 
alle sine pantsatte ejendomme til banken. De bliver sat 
på auktion som pantfrie ejendomme (forsiden opad).

◆ Efterspørgslen på bygninger overstiger udbuddet, 
og mere end én spiller vil købe de samme bygninger.

Du kan kun byde på en auktion med kontanter. Enhver spiller 
kan starte med at byde helt ned til a1. Hvis ingen andre 
byder højere, skal spilleren, der afgav det sidste bud, 
købe ejendommen.

3) BYG
Når du ejer alle ejendomsgrundene i en farvegruppe, kan du 
købe huse af banken og stille dem på en af de grunde.

i)  Markedsprisen for det enkelte hus står på 
ejendomskortet.

ii)  Du skal bygge jævnt. Du kan ikke bygge 
hus nummer to på en grund, før du har 
bygget et på hver af grundene i 
farvegruppen.

iii)  Du kan højst have fi re huse på en grund.

iv) Når du har fi re huse, kan du bygge et hotel i stedet ved at 
betale den pris, der står på ejendomskortet. Du kan kun 
have ét hotel på en grund, og du kan ikke bygge fl ere huse 
på en grund med et hotel.

Vigtigt: Du kan ikke bygge på en grund, hvis en af grundene 
i farvegruppen er pantsat.

Mangler der bygninger?

Hvis banken ikke har fl ere bygninger til salg, må du vente på, 
at de andre spillere sælger deres, før du selv kan købe. Hvis 
der er et begrænset antal bygninger tilbage, og to eller fl ere 
spillere ønsker at købe dem, skal bankøren sælge dem på 
auktion til højestbydende.

4) SÆLG BYGNINGER
Du kan sælge bygninger tilbage til banken til halvdelen 
af markedsprisen.

Huse skal sælges jævnt, på samme måde som de er købt. 
Hoteller sælges for halvdelen af markedsprisen og skal med 
det samme byttes ud med fi re huse. 

5) PANTSÆT EJENDOMME
Hvis du er løbet tør for kontanter og ikke kan betale en gæld, 
kan du pantsætte dine ubebyggede ejendomme. Du skal 

SÅDAN SPILLER DU
HVORDAN 
VINDER JEG?
Det gælder om at blive den eneste 

spiller, der ikke går fallit.

Hvordan bliver jeg det? Køb 

ejendomme, og opkræv leje 

fra andre spillere, der lander 

på dem.

Opkøb alle ejendomme i en 

farvegruppe for at få lejen til at stige. 

Byg huse og hoteller på 

ejendommene for virkelig at 

score kassen.

HVEM SKAL STARTE?
Hver spiller kaster de to hvide terninger. Den, 

der slår det højeste antal øjne, starter.

NÅR DET ER DIN TUR
1) Kast de to hvide terninger.

2) Ryk din brik så mange felter, 

som øjnene viser, med uret 

rundt på brættet.

3) Hvad du så skal 

gøre, afhænger 

af, hvilket felt du 

lander på. Se 

Hvor landede du? 

herunder.

HJÆLP!
JEG ER FORGÆLDET!

først sælge alle bygninger fra en farvegruppe tilbage til 
banken, før du kan pantsætte en af grundene.

For at pantsætte en ejendom skal du lægge det tilhørende 
ejendomskort med forsiden nedad. Derefter får du 
pantværdien (der står på bagsiden af kortet) fra banken. 
For at indfri et pant skal du betale den anførte værdi plus 
10% og derefter vende kortet om igen. Du kan ikke indkræve 
leje for pantsatte ejendomme.

6) GØR EN HANDEL
Du kan indgå handler med andre spillere om at 
købe eller sælge ubebygget ejendom. Du skal 
først sælge alle bygninger fra en farvegruppe tilbage til 
banken, før du kan sælge en af grundene.

Ejendomme kan købes kontant eller byttes for anden 
ejendom eller “Du løslades uden omkostninger”-kort. Prisen 
afgøres af de spillere, der indgår handlen.

Pantsat ejendom kan sælges til en anden spiller for en aftalt pris.

Når du har købt en pantsat ejendom, skal du enten indfri 
pantet med det samme eller betale 10% af den anførte 
værdi, og så er ejendommen stadig pantsat. Hvis du senere i 
spillet vil indfri pantet, skal du betale de 10% igen.

Husk: Det handler ikke kun om at blive rig. For at vinde skal 
du have alle andre til at gå FALLIT!
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