
8+
ALDER

2-6
SPILLERE

Made in
Ireland

030801612108  Aa     MONOPOLY World Editi

Originator: DMD Approval: Conf R

0
3

0
8
01

61
21

0
8

  A
a

ion (Electronic Banking)      Instructions  (DK)

ROD: 08.03 File Name: 01612i108.indd

B
R

A
N

D

SPILLETS FORMÅL
Det gælder om at blive den eneste spiller, der ikke går fallit.

INDHOLD
1 spillebræt, 1 bankenhed, 6 tilfældigt udvalgte brikker, 28 ejendomskort, 

16 chancekort, 16 samfundskassekort, 6 Monopoly-bankkort, 32 huse, 

12 røde hoteller og 2 terninger.

Hvis du kender MONOPOLY og vil spille 

lidt hurtigere:

1. Før spillet starter, blander bankøren 

ejendomskortene og giver 2 kort til 

hver spiller. Spillere, som får 

ejendomskort, skal straks betale 

bankøren den påtrykte pris for hver 

af de udleverede ejendomme. Spillet 

starter herefter som et normalt spil.

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

fi re) på hver ejendomsgrund i en 

farvegruppe, før du kan købe et hotel. 

Når hoteller sælges, er det til 

halvdelen af købsprisen.

3. Spillet slutter, når to spillere er gået 

fallit. Bankøren bruger bankenheden til 

at lægge følgende sammen: 

 ◆ Pengene på spillernes bankkort

 ◆  Værdien af ejendomsgrunde, 

anlæg og transportformer, som 

står på brættet

 ◆  Enhver pantsat ejendom til 

halvdelen af den pris, der er trykt 

på spillebrættet

 ◆ Huse, der er vurderet til købspris

 ◆  Købspris for hoteller inklusive 

værdien af tre huse.

Den rigeste spiller vinder!

Før spillet starter, aftales et bestemt sluttidspunkt. Den rigeste spiller på dette 

tidspunkt vinder!

© 2008 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. 

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

www.hasbro.dk

ET HURTIGT SPIL 

TIDSBEGRÆNSET SPIL
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Once the images are confirmed, we will add credit lines. Please translate the following:Photographic Credits There are many great landmarks within the cities, we have been granted permission to feature the ones included in the game.Danish translation: Der er mange store seværdigheder i byerne, og vi har fået tilladelse til at vise billeder af dem, der er med i spillet.
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FORBEREDELSER!

Gå i fængsel. 

Se side 11.

Betal leje til anden 

spillers ejendomme. 

Se side 8.

Byg på dine 

ejendomme. 

Se side 9.

Tag et chancekort. 

Se side 10.

Tag et

samfundskassekort.

Se side 10.

Du får 2.000.000 Monopoly-dollars, 

når du passerer START. 

Se side 10.

Pantsæt en

ejendom. 

Se side 9-10.

Bankenhed, 

auktionsknap og kort.

Se side 5-7.

INDEKS
SÅDAN SPILLER DU!
BANKØREN ..................................4
SELVE SPILLET ..............................4
BANKENHED ............................5-7

SPILLETS FINESSER
KØB AF EJENDOMME .................8
AUKTIONER ..................................8
BETALING AF HUSLEJE ...............8
ANLÆG ........................................8
TRANSPORTFORMER ...................9
BYG HUSE .....................................9
BYG HOTELLER ............................9
MANGEL PÅ BYGNINGER ...........9
HVIS DU MANGLER PENGE ........9
SALG AF EJENDOMME ...............9
PANTSÆTNING ..................... 9-10
FALLIT ......................................... 10
CHANCE OG 

SAMFUNDSKASSE .................... 10
GRATIS PARKERING .................. 10
HVIS START PASSERES 

TO GANGE PÅ EN TUR ............. 10
FÆNGSEL .................................. 11
INFORMATION 

OM BATTERIER .......................... 11
BRIKKER, HUSE 

OG HOTELLER .................... 12-14
HVEM HAR 

LAVET BRÆTTET? ...................... 15
ET HURTIGT SPIL ....................... 16
TIDSBEGRÆNSET SPIL .............. 16

Bemærk: i Monopoly-

verde betaler alle med 

samme møntfod – 

Monopoly-dollars (b).
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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

GREEN SPACE #2

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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SELVE SPILLET
1. Kast begge terninger – den, der slår 

det højeste antal øjne, starter. Spillet 

fortsætter med uret.

2. Kast terningerne efter tur, og ryk så 

mange felter, som øjnene viser, med 

uret. To eller fl ere brikker kan stå på 

samme felt på samme tid. Afhængigt 

af det felt, du lander på, er der 

følgende muligheder:

 ◆  Køb 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.

 ◆  Betal leje (hvis ejendommen ejes af 

en anden spiller). Se side 8.

 ◆ Betal skatter.

 ◆  Træk et chancekort 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 mangler penge, må du 

pantsætte eller sælge ejendommen 

for at betale dine kreditorer. Hvis du 

ikke kan skaffe nok penge til at betale 

leje, skatter eller regninger, bliver du 

erklæret fallit og er ude af spillet.

5. Spillerne må ikke låne penge fra eller 

til hinanden. Men en spiller kan 

acceptere at modtage en ejendom i 

stedet for de penge, der skyldes.

6. Hvis du slår to ens, må du slå igen. 

Får du to ens tre gange i træk på din 

tur, skal du i fængsel! 

7. Spillet fortsætter, indtil der kun 

er én spiller tilbage. Denne spiller 

har vundet!

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 starter med a 15.000.000. 

Når et kort sættes ind i bankenheden, bliver kortnummeret og den 

pågældende spillers aktuelle saldo vist.  

SÅDAN SPILLER DU!
BANKØREN
Vælg en spiller som bankør. Er der mere end fem spillere, kan bankøren vælge kun at 

fungere som bankør. Bankøren forvalter:

Bankenheden Ejendomskort Huse og hoteller Auktioner

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.

Når du passerer START: Bankøren indsætter dit kort i 

enhedens venstre åbning og trykker på denne knap for 

at overføre a 2.000.000.

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 a 15.000.000.

Indstilling af decimalkomma/volumen: Skal volumen 

indstilles, så fjern alle kort, før du trykker på 

decimalkomma-knappen.

Bankøren trykker for at starte uret, når en ejendom skal 

handles. Se Auktioner side 8.

Modtagelse af penge

Betaling af penge

POSITIONAL
OSITIONAh 3 Houses

A

With 4 Houses A1100

With HOTEL
A1275

POSITIONAL
POSITION

O ONAL
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Modtag penge, når:
◆ START passeres

◆ Husleje betales

◆ Chance- og samfundskassekort tages

◆ Huse og hoteller sælges

◆ Pant udbetales

◆ En spiller går fallit

Modtag penge fra banken, når:
◆ Chance- og samfundskassekort tages

◆ START passeres

◆ Huse og hoteller sælges

◆ Ejendom pantsættes

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/i:
◆ Husleje

◆ Ejendomme

◆ Skatter

◆ Chance- og samfundskassekort 

◆ Huse og hoteller

◆ Indfrielse af pant

◆ Løsladelse fra fængsel

◆ Gæld til anden spiller

Betal penge til banken for:
◆ Chance- og samfundskassekort

◆ Køb af ejendomme, huse og hoteller

◆ Skatter

◆ Tilbagebetaling af pant

◆ Løsladelse fra fængsel

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, mens kortet, 

der skal modtage betalingen, sættes i 

enhedens venstre åbning. Betalerens 

saldo bliver vist. Derefter indtaster 

bankøren beløbet, der skal betales. 

Betalerens saldo vil gå ned. Når pengene 

er overført, vil modtagerens saldo gå op. 

Bankøren fjerner begge kort. 

MODTAGELSE AF PENGE BETALING AF PENGE

Til slut
Enheden slukkes automatisk, hvis den ikke 

bruges i et 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, se da, 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 en gang er 20.000.000 Monopoly-

dollars, det mindste er 10.000 

Monopoly-dollars.

TRANSAKTIONER MELLEM SPILLERE
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Hvis du lander på en ledig ejendom, har du 

forkøbsret. Hvis du beslutter dig for at købe, 

skal du betale bankøren den pris, der er trykt 

på feltet – det er ejendommens markedspris. 

Som kvittering modtager du ejendomskortet 

for ejendommen. Opbevar det med forsiden 

opad foran dig. Hvis du ikke vil købe, bliver 

ejendommen sat på auktion! Se Auktioner 
herunder.

Hvis du ejer en ejendom, har du ret til at 

indkassere leje fra de spillere, der lander på 

den. 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 lander på en ledig 

ejendom og ikke vil betale 

markedspris for den, skal 

bankøren med det samme 

sætte ejendommen på auktion. 

Alle auktioner starter ved 10.000 

Monopoly-dollars.

Bankøren trykker på auktionsknappen på 

bankenheden, hvorefter et rødt lys begynder 

at blinke. Når du hører en lyd, og det røde 

lys blinker hurtigere, skal du skynde dig at 

afgive dit bud! Den, der har budt højest, når 

det røde lys slukker, vinder auktionen. Hvis 

auktionen er afsluttet, før det røde lys slukker, 

trykker bankøren på auktionsknappen for at 

stoppe uret.

Det er tilfældigt, hvor længe en auktion varer 

– du har mellem 13 og 50 sekunder til at 

afgive dit bud.  

Alle spillere kan deltage i auktionen, også 

bankøren og den spiller, der landede på den 

ledige ejendom, men som ikke ville betale 

markedsprisen. 

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.

Hvis du ejer alle ejendomsgrundene i en 

farve, fordobles lejen, hvis ejendomsgrunden 

ikke er bebygget (er uden huse eller 

hoteller). Selv om en ejendomsgrund er 

pantsat, kan du stadig kræve dobbelt leje for 

de andre ejendomsgrunde i samme farve.

ANLÆG
Anlæg købes 

og sælges på 

samme måde 

som ejendomme. 

Hvis du lander på 

et ejet anlæg, skal 

du betale leje til 

ejeren. Lejen afhænger af antallet af øjne, du 

kastede med terningerne. Hvis ejeren har et 

anlæg, vil lejen være fi re gange antallet af 

øjne, du kastede, ganget med 10.000. Hvis 

ejeren har begge anlæg, skal du betale 10 

gange antallet af øjne, du kastede, ganget 

med 10.000.

SPILLETS FINESSER
KØB AF EJENDOMME
Der fi ndes tre slags ejendomme:

1. Ejendomsgrunde 2. Transportformer 3. Anlæg

TRANSPORTFORMER
Transportformer købes og 

sælges på samme måde 

som ejendomme. 

Hvis du lander på en ejet 

transportform, skal du 

betale lejen på 

ejendomskortet til ejeren. 

Beløbet, der skal betales, står på 

ejendomskortet og afhænger af, hvor mange 

transportformer spilleren 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 to på en grund, før 

du har bygget et hus på alle grundene i 

farvegruppen. Du kan købe så mange 

bygninger, som fornuften og de økonomiske 

rammer tillader! Huse må ikke bygges, hvis en 

ejendomsgrund i farvegruppen er pantsat.

BYG HOTELLER
For at kunne købe et hotel, skal 

du først have fi re huse på hver 

ejendomsgrund i en 

farvegruppe. Byt de fi re huse 

ud med et hotel, og betal 

beløbet, der står på 

ejendomskortet, til banken. 

Der kan kun bygges ét hotel 

på hver ejendomsgrund.

MANGEL PÅ BYGNINGER 
Når bankøren ikke har fl ere huse at sælge, 

kan du først købe, når andre spillere 

returnerer deres huse. 

Hvis to 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. 

Bankøren bruger auktionsknappen til at 

afholde auktionen med (se Auktioner side 

8). Auktionen starter ved den laveste pris, 

der står på ejendomskortet/-kortene.

HVIS DU MANGLER PENGE 
Hvis du mangler penge, kan du skaffe penge 

ved at:

◆ Sælge bygninger

◆ Pantsætte ejendom 

◆ Sælge ejendom, anlæg eller 

transportformer til en anden spiller til en 

pris, I bliver enige om (også selv om 

ejendommen er pantsat).  

SALG AF EJENDOMME
Du kan sælge ubebyggede ejendomsgrunde, 

transportformer og anlæg 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.

Huse og hoteller sælges til bankøren til det 

halve af den pris, som står på 

ejendomskortet. Du kan sælge, når det er din 

tur til at slå, og mellem andres ture.

Salg af huse
Huse skal sælges ligeligt på samme måde, 

som de er købt.

Salg af hoteller
Bankøren betaler halvdelen af prisen for 

hotellet plus halvdelen af prisen for de fi re 

huse, der blev byttet med ved købet af 

hotellet. 

Hotellet kan også byttes tilbage til huse for at 

skaffe penge. Vil du gøre det, sælges hotellet 

til halvdelen af prisen, og du får fi re huse i 

bytte.

PANTSÆTNING

Pantsætning af ejendom
Sælg først alle bygninger, vend derefter 

ejendomsgrundens ejendomskort med 

forsiden nedad, så får du 

pantsætningsbeløbet, der står bag på kortet.

Du bevarer ejendomsretten til ejendommen, 

og ingen anden spiller kan overtage den ved 

ON
POPOOS
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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

GREEN SPACE #2

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

Card must be turned this side up
if property is mortgaged.

MORTGAGEDFOR b150

GREEN SPACE #2
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at indfri pantet. Der kan ikke opkræves leje 

af en pantsat ejendom, selv om der stadig 

kan opkræves leje for andre ejendomme

i farvegruppen.

Tilbagebetaling af pant
Du skal betale det oprindelige pant plus 10% 

i rente (rundet op til nærmeste 10.000). Når 

pantet er indfriet, vender du ejendomskortet 

om igen.

Salg af pantsat ejendom
Du kan sælge pantsatte ejendomme til andre 

spillere til en aftalt pris. Køberen kan enten 

betale pantet tilbage eller betale 10% i rente 

(rundes op nærmeste 10.000) og bibeholde 

pantsætningen. Pantet kan indfries på 

normale vilkår 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 banken eller en anden spiller 

fl ere penge, end du kan skaffe fra dine 

aktiver, erklæres du fallit og går ud af spillet.

Bankgæld
Returner dine ejendomskort til bankøren, der 

sælger hver ejendom ved auktion til højeste 

bud. Bankøren bruger auktionsknappen til at 

afholde auktionen med (se Auktioner side 

8). Auktionen starter ved den laveste pris, 

der står på ejendomskortet/-kortene. 

Læg alle “Du løslades uden omkostninger”-

kort nederst i den relevante bunke.

Hvis et kort befaler, at du rykker til et andet 

felt, skal du rykke i pilens retning. Hvis du 

passerer START på vejen, får du 2.000.000 

Monopoly-dollars. Du passerer ikke START, 

hvis et kort sender dig i fængsel eller tilbage 

på brættet.

GRATIS PARKERING
Der er ingen straf for at 

lande her, og du kan 

stadig handle (kræve 

leje, bygge på dine 

ejendomsgrunde 

osv.).

HVIS START PASSERES 
TO GANGE PÅ EN TUR

Du kan få 2.000.000 

Monopoly-dollars to gange 

på én tur. F.eks. hvis du lander på et felt med 

Chance eller Samfundskasse 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 “Du skal 

i fængsel”

◆ Du kaster to ens tre gange i træk.

Din tur er slut, når du sendes i fængsel. 

Flyt til feltet med fængslet. Du får ikke 

2.000.000 Monopoly-dollars, uanset hvor 

du er på brættet.

Når du er i fængsel, kan du kræve leje på 

dine ejendomme, hvis de ikke er pantsat.

Løsladelse fra fængsel
Du kan blive løsladt ved at:

◆ Betale en bøde på 500.000 Monopoly-

dollars. Så må du rykke, næste gang det 

bliver din tur 

◆ Bruge et “Du løslades uden 

omkostninger”-kort 

◆ Slå to ens.

Har du ikke slået to ens efter tre omgange, 

skal du betale 500.000 Monopoly-dollars til 

banken og gå videre efter øjnene 

på tredje terningkast.

“På besøg”
Hvis du ikke sendes i 

fængsel, men lander 

på feltet under spillet, er 

du blot på besøg og skal 

ikke betale en bøde. 

VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER

Gem venligst denne information som 

fremtidig reference. Batterierne bør 

udskiftes af en voksen.

ADVARSEL:

1. Følg altid instruktionerne nøje. Brug 

kun batterier af den angivne type, 

og sørg for, at polerne (+ og –) 

sidder rigtigt.

2. Bland aldrig nye og gamle batterier 

eller standard- og alkalinebatterier.

3. Fjern altid fl ade 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.

7. BRUG ALDRIG GENOPLADELIGE 
BATTERIER. 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.

Gæld til medspillere
Spilleren modtager de penge, der er tilbage 

på dit bankkort, og de ejendomskort og “Du 

løslades uden omkostninger”-kort, du har. 

CHANCE OG SAMFUNDSKASSE 
Hvis du lander på et af disse felter, skal du 

trække et kort fra den relevante bunke. Følg 

instruktionerne på kortet, inden du lægger 

kortet tilbage i bunden af bunken med 

forsiden nedad. Fik du 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.

POSIT
us
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BRIKKER, HUSE OG HOTELLER
Her kan du læse om, hvor inspirationen til brikker, huse og hoteller kommer fra. Vi har 

designet 24 brikker, der repræsenterer 6 kontinenter. 6 brikker er blevet udvalgt tilfældigt 

af de 24 – en for hvert kontinent. Hvilke 6 har du fået?

Canadas ridende politi

Canadas kongelige ridende 

politi er det nationale 

canadiske politi. 

Cowboyhat

Cowboyhatten har været 

et amerikansk symbol på 

vestens mænd på hesteryg 

siden 1862. 

Baseballhandske

Baseball, som vi kender det i 

dag, blev udviklet i Nordamerika 

i 1700-tallet.

Nascar

National Association 

for Stock Car Auto 

Racing (NASCAR – 

det nationale forbund 

for stockcar-løb) 

er det største 

motorsportsforbund i 

USA. 

Nordamerikansk hus

Inspireret af de 

karakteristiske huse i New 

England. New England er 

kendt for sit farverige efterår, 

der tiltrækker besøgende 

fra hele verden.

Nordamerikansk hotel

Inspireret af skyskraberne i 

New York og Chicago. 

Inkamaske

Inkafolket levede i den del 

af Sydamerika, der 

strækker sig fra ækvator til 

Stillehavskysten i Chile. 

Fodbold

Sydamerikanere regnes af de 

fl este for at være de mest 

lidenskabelige fodboldspillere 

og -fans i verden! 

Matador

Tyrefægtning er et velkendt 

fænomen i Spanien.

Moai fra Påskeøen 

Påskeøen er den fjernest 

beliggende befolkede ø i verden 

og er kendt for sine moai-statuer.

Sydamerikansk hus

Inspireret af cubanske 

huse med deres 

stenmure, der skal 

afskærme mod det fugtige 

klima, og deres gårdhaver, 

der giver skygge for solen.

Sydamerikansk hotel

Ifølge traditionen blev aztekiske 

offertempler aldrig ødelagt. I 

stedet byggede man nye templer 

op om dem, så der kom fl ere lag – 

hvert nye lag blev gerne større og 

mere ekstravagant.

Nordamerika Sydamerika

Pretzel-kringle

Kringlen i dens velkendte 

ottetalsform blev efter 

sigende bagt første gang i 

Tyskland helt tilbage i år 

1111 e.Kr.

Mølle

Mod sluningen af 

middelalderen begyndte 

hollænderne at dræne deres 

oversvømmelsestruede land 

ved hjælp af vindkraft.

Europæisk hus

I dag er de mest kendt som 

skisportssteder, men 

oprindeligt blev schweiziske 

alpehytter kun brugt om 

sommeren, når kodrivere 

bragte deres kvæg op på 

bjergsiden for at græsse.

Europæisk hotel

Europæiske skyskrabere, 

som de f.eks. fi ndes i 

Canary Wharf i London, 

inspirerede til dette 

hotel.

London-taxa

Hyrevognen, den ’sorte 

taxi’, er synonym med 

gaderne i London.

Europa

Safarihat

En safarihat er uundværlig, 

når du er på safari i Afrika. 

Egyptisk ansigtsmaske

Masker var et vigtigt element 

i begravelsesritualer i det 

gamle Egypten. 

Afrikansk maske

Afrikanske zulumasker er 

som regel udskåret i træ og 

blev anvendt i religiøse 

ceremonier. 

Kamel

Der fi ndes to kamelarter: 

dromedaren, der har én 

pukkel og hører hjemme i 

Afrika og Mellemøsten. Og 

den sjældnere topuklede 

kamel, der, ikke overraskende, 

har to pukler og hører 

hjemme i Gobiørkenen.

Afrikansk hus

I Afrika er der ude på 

landet tradition for, at 

brudgommen før 

brylluppet skal bygge 

ægteparrets fælles hus 

med materialer fra 

lokalområdet.

Afrikansk hotel

Den ældste af de 

egyptiske pyramider 

blev bygget i år 2630 

f.Kr. – det er mere end 

4600 år siden.

Afrika

Inkastatue

Inkariget var det største 

rige i Amerika, før 

Columbus opdagede 

verdensdelen.
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Kinesisk drage

Kinesiske drager er 

symboler på held og lykke. 

Der afholdes dragedanse på 

festlige mærkedage, som 

f.eks. det kinesiske nytår.

Tuk-Tuk

Tuk-tuk’er bliver brugt 

som taxier i Thailand. Det er 

en nem måde at komme 

gennem trafi kkaoset i 

Bangkok på!

Russisk dukke

Russiske dukker er blevet 

fremstillet siden 1890 og er 

også kendt som matryoshka- 

eller babushkadukker.

Sumobryder

Sumobrydning var oprindeligt en 

forestilling, der skulle underholde 

guderne, og er i dag Japans 

nationalsport.

Asiatisk hus

I Asien er pagoder 

fl eretages bygninger, der 

ofte står i nærheden af 

buddhistiske templer og 

bruges som bedesteder.

Asiatisk hotel

Inspireret af asiatiske 

skyskrabere i Hongkong, 

Shanghai og Taiwan.

Kænguru

Kænguruen er det største 

pungdyr i Australien. 

Det er det eneste store 

dyr, der bevæger sig 

ved at hoppe.

Koala

Koalaer hører slet ikke til i 

bjørnefamilien, selv om de 

ofte bliver omtalt som 

koalabjørne.

Surfer

Surfi ng har ikke altid 

handlet om fest og 

ballade – det opstod 

som en sport, hvor 

hawaiianske høvdinge 

kæmpede om magten!   

Boomerang

Der fi ndes grundlæggende to 

slags boomeranger: dem, der 

kommer tilbage, og dem, der 

ikke gør. De australske 

aboriginer har anvendt begge i 

tusinder af år.

Australsk hus

Bliktage, ofte med 

rustpletter, er et 

almindeligt syn i den 

australske outback.

Australsk hotel

Inspireret af australske 

skyskrabere og 

bemærkelsesværdige 

bygninger, som f.eks. 

operahuset i Sydney.

Asien Australien Hvem har lavet brættet?
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