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Hallo, nethoveder! 
Så er det på tide at komme i sving! 

Du kan vælge at spille som enten Spider-Man
eller en af hans ærkefjender. 

Derefter kan du bevæge dig rundt på spillebrættet og købe,
sælge eller leje ejendomme fra Spider-Man-filmene!

Byg lejligheder, og opfør skyskrabere.
Nogle gange giver kortene dig fordele,
andre gange kan de koste dig penge. 

Hvis det er dig, der ejer mest ved spillets afslutning, 
vinder du, og byen er din!

Hvis du aldrig har spillet det klassiske MONOPOLY, 
bør du kigge på reglerne beskrevet på side 4.

Derefter kan du gå tilbage til side 3 
for at læse mere om de nye elementer i denne udgave

og forskellene mellem dette og det klassiske spil.

HVAD ER ENS?
Formålet med spillet og spillereglerne.

HVAD ER FORSKELLIGT?
•  Spillebrættets felter og de tilsvarende ejendomskort indeholder steder fra de tre Spider-Man-film. 

Alle værdierne er de samme som på de tilsvarende ejendomskort i den klassiske MONOPOLY-udgave. 
•  Kampudstyr (Doc Ocks fangarme, New Goblin Sky Stick, Green Goblins bræt og Spider-Mans 

netskydere) erstatter de traditionelle jernbanefelter.
•  Elselskabet og Vandværket er erstattet med henholdsvis Oscorp og Daily Bugle.
•  Black Spider-Man-kort erstatter de klasiske Samfundskasse-kort.
•  Spider-Man-kort erstatter de klassiske Chance-kort. 
•  “Negativ omtale” erstatter Indkomstskat, og “Du mister masken” erstatter Luksusskat. 
•  Du spiller med lejligheder og skyskrabere i stedet for huse og hoteller.
•  Pengene ser anderledes ud, men værdierne er de samme. 
•  Vælg blandt seks Spider-Man-tematiserede spillefigurer.

ALTERNATIVE REGLER
Hvis du slår to ens, skal du flytte din spillefigur,  
hvorefter du kan vælge enten at slå igen eller 
bruge en alternativ regel.  
  To 1’ere:  Netsving – du kan gå til et hvilket som 
                   helst felt.
 To 2’ere:  Indkasser $200 fra banken.
 To 3’ere:  Indkasser $50 fra hver spiller.
 To 4’ere:  Træk et Spider-Man-kort.
 To 5’ere:  Træk et Black Spider-Man-kort.
 To 6’ere:   Angrib for at overtage en anden spillers ejendom.

Angriberen slår med den røde terning. Forsvareren slår med den blå terning. Begge spillere slår 
med terningerne. Det højeste slag vinder (eller beholder) ejendommen. Hvis du vinder ejendommen, 
skal du betale den tidligere ejer den værdi, der står på spillebrættet. Hvis slaget er lige, skal begge 

spillere slå om.

BEMÆRK: Du kan ikke gå efter en ejendom, hvis én spiller ejer alle ejendommene  
i den pågældende gruppe, eller hvis du ikke har råd til at betale den værdi for 
ejendommen, der står på spillebrættet.
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SPILLET INDEHOLDER
• Spillebræt 
• Ejendomskort 
• Spillepenge og bankenhed     
• 16 Spider-Man-kort   
• 16 Black Spider-Man-kort      
• seks Spider-Man-tematiserede spillefigurer   
• 32 lejligheder 
• 12 skyskrabere 
• to terninger

SPILLEREGLER FOR MONOPOLY

SPILLETS FORMÅL
Spillets formål er at blive den rigeste spiller ved at købe, leje og sælge ejendomme.

FORBEREDELSER
Placer spillebrættet på et bord, og læg Spider-Man- og Black Spider-Man-kortene med forsiden nedad 
på deres pladser i midten af spillebrættet. Hver spiller vælger en spillefigur, der skal repræsentere 
vedkommende, når han/hun bevæger sig rundt på spillebrættet.

Hver spiller får $1.500 fordelt på følgende måde:

To gange $500 Fire gange $100 Én gange $50 Én gange $20

To gange $10 Én gange $5 Fem gange $1

Alle resterende penge og andet udstyr går til banken. Placer de resterende penge i bakkerne i bankenheden.

BANKBESTYRER 
Vælg en spiller, der også vil udgøre en god auktionsleder, som bankbestyrer. En bankbestyrer, der 
spiller med i spillet, skal holde sin egen pengebeholdning adskilt fra bankens. Når der er mere end 
fem spillere, kan spilleren, der er bankbestyrer, vælge at spille udelukkende som bankbestyrer og 
auktionsleder. 

BEMÆRK!  
Spillefigurerne i dette 
spil er lavet af metal, 
der risikerer at blive bøjet. 
Hvis dette sker, så bøj 
dem forsigtigt tilbage 
i rette form.

BANKEN 
Ud over penge opbevarer banken også ejendomskortene såvel som lejligheder og skyskrabere, før 
spillerne køber og bruger dem. Banken udbetaler lønninger og bonusser. Den sælger og sætter 
ejendomme på auktion, og den uddeler ejendomskort; den sælger lejligheder og skyskrabere til 
spillerne og udlåner penge i forbindelse med pantsætninger.

Banken indsamler alle bøder, lån og renter samt værdien af alle de ejendomme, den sælger og 
bortauktionerer.

Banken går aldrig fallit. Hvis banken løber tør for penge, kan bankbestyreren fremstille ekstra penge 
ved at skrive beløbene på almindelige stykker papir.

SÅDAN SPILLER DU SPILLET 
Hver spiller slår på skift med terningerne, og bankbestyreren begynder.

 Den spiller, der slår det højeste slag, starter. Placer din spillefigur på hjørnet, der er markeret med 
“START”, slå med terningerne og bevæg figuren i pilens retning med det antal felter, terningerne 
viser. Når du har fuldført dit træk, går spillet videre mod venstre. Spillefigurerne bliver på de felter, 
hvor de står, og går videre derfra under spillerens næste træk. 

To eller flere spillefigurer må godt være samtidigt på samme felt. 

Afhængigt af det felt, din spillefigur når frem til, får du måske mulighed for at købe en ejendom, 
eller du bliver pålagt at betale husleje eller bøder eller at trække et Spider-Man-eller 
Black Spider-Man-kort, “Gå i fængsel” osv.

Hvis du slår to ens, kan du flytte din spillefigur som normalt i forhold til, hvad terningerne viser, 
og du er underlagt eventuelle privilegier eller fordele knyttet til det felt, du lander på. Behold 
terningerne, slå igen, og flyt din spillebrik som tidligere. Hvis du slår to ens tre gange i træk, skal du 
øjeblikkeligt flytte din spillefigur til “I fængsel”-delen af “I FÆNGSEL – PÅ BESØG”-hjørnestykket. 
(se FÆNGSEL).

“START” 
Hver gang en spillers spillefigur lander på eller passerer “START”, 
hvad enten det sker som følge af terningeslag eller ved at trække et 
kort, skal bankbestyreren udbetale en lønning på $200 til ham/hende. 
De $200 bliver kun udbetalt én gang for hver tur rundt på spillebrættet. 
Hvis en spiller, der passerer “START” ved et terningeslag, lander to felter 
foran det på Spider-Man-feltet eller lander syv felter foran det på Black 
Spider-Man-feltet og trækker “Gå frem til START”-kortet, indkasserer 
han/hun $200 for at passere “START” den første gang og yderligere $200 
for at gøre det anden gang i forhold til kortets instruktioner.
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Note
change "terningerne" to "terningerne, "
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Note
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KØB AF EJENDOM 
Når du lander på en ejendom, der ikke allerede ejes af en anden spiller, kan du 

købe den af banken til den angivne pris. Du modtager ejendomskortet, der 
viser, at du ejer det. Placer det med forsiden opad foran dig. 

Hvis du ikke ønsker at købe ejendommen, bortauktionerer bankbestyreren 
den til højestbydende. Køberen betaler det aftalte beløb i kontanter 

til bankbestyreren og modtager ejendomskortet for ejendommen. Alle 
spillere - også den, der afslog at købe ejendommen til den angivne værdi 

– kan byde på den. Der er ikke nogen fastlagt startpris for buddene.

BETALING AF HUSLEJE 
Når du lander på en ejendom, en anden spiller ejer, opkræver ejeren husleje af dig ud fra den liste, 
der er trykt på ejendomskortet.

Hvis ejendommen er pantsat, kan der ikke opkræves husleje. Når en ejendom er pantsat, skal dens 
ejendomskort placeres med forsiden nedad foran ejeren (se PANTSÆTNING).

Det er en fordel at sidde med alle ejendomskortene i en farvegruppe (f.eks. mørkeblå eller 
rød), eftersom ejeren derved kan opkræve dobbelt husleje for ubebyggede ejendomme i denne 
farvegruppe. Denne regel gælder ikke for pantsatte ejendomme, heller ikke selv om en anden 
ejendom i farvegruppen er pantsat.

Det er endnu mere fordelagtigt at have lejligheder og skyskrabere 
på ejendomme, eftersom huslejen derved bliver meget højere end 
på ubebyggede ejendomme.

Spilleren, der ejer ejendommen, skal opkræve husleje af dig, før 
næste spiller kan slå med terningerne.

“SPIDER-MAN”- og “BLACK SPIDER-MAN”-kort 
Hvis du lander på et af disse felter, skal du tage det øverste 
kort i den tilsvarende bunke, følge instruktionerne og lægge 
kortet tilbage med forsiden nedad i bunden af bunken.

“Du er løsladt”-kortene beholdes, indtil de bliver brugt, og lægges derefter tilbage i bunden af 
bunken. Hvis de spillere, der trækker disse kort, ikke ønsker at bruge dem, kan de på ethvert 

tidspunkt sælge dem til en anden spiller til en nærmere aftalt pris.

“FÆNGSEL”

Du lander i fængslet, når: 
• din spillefigur lander på feltet, hvor der står “Gå i fængsel”
• du trækker et kort, hvorpå der står “Gå i fængsel”, eller
• du slår to ens tre gange i træk.
Når du bliver sendt i fængsel, kan du ikke indkassere din lønning på $200 under dette træk, eftersom 
du skal flytte din spillefigur direkte i fængsel, lige meget hvor den befinder sig på spillebrættet. Dit 
træk slutter, når du bliver sendt i fængsel.

Du ikke bliver “sendt” i fængsel, men lander på dette felt som følge af dine terningeslag, er du bare 
“på besøg”, hvilket ikke giver dig nogen bøde, og du kan flytte din spillefigur normalt i næste runde.

Du kan blive løsladt ved at ... 
(1)  Slå to ens i løbet af dine næste tre træk. Hvis dette lykkes for dig, må  

du med det samme flytte din spillefigur frem med det antal felter, 
øjnene viser.  
Hvis du slår to ens, får du ikke lov til at slå igen.

(2)  bruge et “Du er løsladt”-kort, hvis du har ét.
(3) købe et “Du er løsladt”-kort af en anden spiller og bruge det. 
(4) betale en bøde på $50, før du slår med terningerne under et af dine næste to træk.
Når du har ventet i tre runder, bliver du smidt ud af fængslet og skal betale $50, før du må flytte din 
spillefigur med det antal felter, terningerne viser.
Selv om du er i fængsel, må du gerne købe ejendomme af eller sælge dem til andre spillere, købe og 
sælge lejligheder og skyskrabere og opkræve husleje.

“GRATIS PARKERING” 
En spiller, der lander på dette felt, modtager ingen penge, ejendomme eller nogen form for 
belønninger. Dette er blot en “gratis” hvileplads.

LEJLIGHEDER 
Hvis du ejer alle ejendomme i en farvegruppe, kan du købe lejligheder af banken og placere dem på 
ejendommene. Hvis du køber en lejlighed, kan du placere den på hvilken som helst af ejendommene. 
Den næste lejlighed, du køber, skal placeres på en af de ubebyggede ejendomme i denne eller en 
anden farvegruppe, du ejer alle ejendomme i. Den pris, du skal betale banken for hver lejlighed, er 

vist på ejendomskortet for den ejendom, du placerer den på.
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Ejeren kan stadig opkræve dobbelt husleje af en modstander, der lander på ubebyggede ejendomme 
i hans/hendes farvegruppe. I henhold til reglerne beskrevet ovenfor kan du på ethvert tidspunkt 
købe og placere så mange lejligheder, som din dømmekraft og økonomiske status tillader. Men du 
skal fordele dem ligeligt. Du må for eksempel ikke placere mere end én lejlighed på en ejendom i en 
farvegruppe, før du har placeret en lejlighed på alle ejendomme i den pågældende gruppe. Du kan 
herefter påbegynde en ny række lejligheder, og så videre, op til en grænse på fire lejligheder pr. 
ejendom.

Du kan for eksempel ikke placere tre lejligheder på en ejendom, hvis du kun har én lejlighed på en 
anden ejendom i samme gruppe.

Ligesom du skal bygge ligeligt fordelt, skal du også rive ligeligt fordelt ned, hvis du sælger lejligheder 
tilbage til banken (se SALG AF EJENDOMME).

SKYSKRABERE 
Hvis en spiller har fire lejligheder på hver ejendom i en farvegruppe, kan han/hun købe en skyskraber 
af banken og placere den på en hvilken som helst ejendom i farvegruppen. Han/hun skal give de 
fire lejligheder på ejendommen tilbage til banken og betale prisen for en skyskraber som vist på 
ejendomskortet. Der kan kun placeres én skyskraber på hver ejendom.

MANGEL PÅ BYGNINGER 
Hvis banken løber tør for lejligheder eller skyskrabere, skal spillere, der ønsker at bygge, vente på, at 
en anden spiller lægger sine bygninger tilbage i banken eller sælger dem, før de kan bygge. Hvis der 
er et begrænset antal lejligheder eller skyskrabere tilbage, og hvis to eller flere spillere vil købe mere, 
end banken har, bliver de solgt på en auktion til højestbydende.

SALG AF EJENDOMME 
Ubebyggede ejendomme, kampudstyr, Daily Bugle og Oscorp (men ikke lejligheder eller skyskrabere) 
kan sælges til alle spillere som en privat transaktion for det beløb, ejeren kan få for dem. En ejendom 
kan imidlertid ikke sælges til en anden spiller, hvis der står lejligheder eller skyskrabere på nogen 
af grundene i dens farvegruppe. Eventuelle lejligheder eller skyskrabere, der befinder sig her, skal 
sælges tilbage til banken, før ejeren kan sælge nogen af ejendommene i farvegruppen. 

Lejligheder og skyskrabere kan på ethvert tidspunkt sælges tilbage til banken for halvdelen af den 
pris, der blev betalt for dem.

Alle lejligheder i en farvegruppe skal sælges enkeltvis og ligeligt fordelt i modsat rækkefølge af den, 
de blev købt i.

Alle skyskrabere i en farvegruppe kan sælges samtidig eller som én lejlighed ad gangen (en 
skyskraber svarer til fem lejligheder) ligeligt fordelt og modsat den måde, de blev placeret på.

PANTSÆTNING 
Ubebyggede ejendomme kan på ethvert tidspunkt pantsættes igennem banken. Eventuelle 
lejligheder eller skyskrabere på alle grundene i farvegruppen skal sælges tilbage til banken til halv 
pris, før en bebygget ejendom kan blive pantsat. Pantværdien står på hvert ejendomskort.

Der kan ikke opkræves husleje på pantsatte ejendomme, Daily Bugle eller Oscorp, men der kan 
opkræves husleje på ikke-pantsatte ejendomme i samme gruppe.

Ejeren af ejendommen skal betale pantværdien plus 10% i rente til banken for at få den tilbage. 
Når ingen ejendomme i en farvegruppe er pantsat længere, kan ejeren begynde at købe lejligheder 
tilbage til fuld pris.

Den spiller, der pantsætter ejendomme, ejer dem fortsat, og ingen andre spillere kan købe dem ved 
at betale pantværdien i banken. Spillere kan dog sælge pantsatte ejendomme til andre spillere til en 
nærmere aftalt pris. Hvis du er den nye ejer, kan du betale pantværdien med det samme, samt 10% i 
rente, til banken. Hvis pantværdien ikke betales med det samme, skal du betale banken 10% i rente, 
når du overtager ejendommen, og hvis du betaler den senere, skal du betale banken yderligere 10% i 
rente, ud over pantværdien.

FALLIT 
Hvis du skylder flere penge, end du kan betale til enten andre spillere eller til banken, går du fallit. 
Hvis du skylder en anden spiller penge, skal du give alle dine værdier til vedkommende og forlade 
spillet. Som led i dette forlig skal du også give lejligheder og skyskrabere, du måtte eje, tilbage til 
banken i bytte for halvdelen af det beløb, du har betalt for dem. Disse penge gives til kreditoren. 
Hvis du har pantsatte ejendomme, kan du også give disse til din kreditor, men den nye ejer skal 
øjeblikkeligt betale rente, som er på 10% af den pantsatte ejendoms værdi, til banken. Den nye ejer, 
der gør dette, kan derefter vælge at betale pantværdien med det samme eller beholde ejendommen 
og gøre det senere i spillet. Hvis han/hun beholder ejendommen på denne måde til senere i spillet, 
skal han/hun betale rente igen, når pantværdien indbetales.

53985i08.indd   8-9 27/4/07   1:51:32 pm



10

040753985108 Aa         MONOPOLY SPIDER-MAN           Instructions
Originator: SC Approval: 1st ROD: 00.00 File Name: 53985i08.indd

11

040753985108 Aa         MONOPOLY SPIDER-MAN           Instructions
Originator: SC Approval: 1st ROD: 00.00 File Name: 53985i08.indd

Hvis du skylder banken og ikke en anden spiller mere, end du kan betale (som følge af bøder), selv om 
du har solgt bygninger og pantsat ejendomme, skal du overdrage alle dine værdier til banken. I dette 
tilfælde bortauktionerer banken øjeblikkeligt alle overdragede ejendomme, bortset fra bygninger. En 
spiller, der er gået fallit, skal forlade spillet øjeblikkeligt.

DEN SIDSTE SPILLER, DER ER TILBAGE I SPILLET, VINDER.

ØVRIGE REGLER 
Spillere kan kun låne penge af banken og kun ved at pantsætte ejendomme. Ingen spillere må låne 
penge af eller ud til andre spillere.

REGLER FOR ET KORT SPIL (60 til 90 minutter)

Der er fem ændrede regler i denne for et udgave af et kort spil.

1.  Under FORBEREDELSER blander bankbestyreren ejendomskortene og giver derefter tre af dem til 
hver spiller. Disse er GRATIS. Du skal ikke betale banken for dem.

2.  Du skal kun bygge tre lejligheder (i stedet for fire) på hver ejendom i en farvegruppe, før du kan 
købe en skyskraber. Skyskraberhusleje er den samme som normalt. Værdien ved salg er stadig 
halvdelen af købsprisen, som i dette spil er én lejlighed mindre end i det normale spil.

3.  Hvis du lander i fængslet, skal du forlade det under dit næste træk ved  
(1) at bruge et “Du er løsladt”-kort, hvis du har (eller kan købe) ét,  
(2) ved at slå to ens eller  
(3) ved at betale $50. I modsætning til standardreglerne kan du her forsøge at slå to ens og betale 
     $50 i samme træk, hvis det ikke lykkes.

4.  Bøden for at lande på “NEGATIV OMTALE” er på $200.

5.  SPILLETS AFSLUTNING: Spillet slutter, når en spiller går fallit. Herefter tæller de resterende spillere 
sammen:  
(1) kontanter  
(2) ejendomme til den værdi, der står på spillebrættet  
(3) alle pantsatte ejendomme til halvdelen af den værdi, der står på spillebrættet  
(4) lejligheder værdisat til købsprisen; 
(5)  skyskrabere værdisat til købsprisen inklusive værdien på de tre lejligheder, der er givet til 

banken for hver af den.

     Den rigeste spiller vinder!

ET ANDET SJOVT OG KORT SPIL
TIDSBEGRÆNSET SPIL ... Før I starter spillet, skal I blive enige om et fastlagt tidspunkt, hvor det 
slutter, og den rigeste spiller bliver udråbt som vinder. Før I går i gang, skal bankbestyreren blande 
ejendomskortene og give to af dem til hver spiller. Spillerne betaler med det samme prisen for 
ejendommene, de modtager, til banken.
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