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Spillevejledning

Indhold
Spillebræt med drejehjul, kort, snur hjulet for at 
vinde poletter, biler, pinde og pakke med penge

STOP!-felter

Vind! 

Farlig STOP! Vælg din livsbane.

Farlig vejFarlig vej
Snur igen, og ryk denne vej, hvis 
du vil vinde (eller tabe) masser 
af penge.

Sikker vej
Snur igen, og tag den sikre vej.

Aftenskole STOP! Vælg din livsbane.

Aftenskole
• Betal banken 100K i gebyr for at gå på aftenskole. 
• Tag de 2 øverste job med uddannelse-kort, vælg 
din favorit, og læg det på bordet foran dig med 
forsiden opad. Læg alle andre jobkort tilbage i 
bunkerne. Snur hjulet igen.

Fortsæt livet
Snur igen, og fortsæt din livsbane.

Familie STOP! Vælg din livsbane.

FamiliebaneFamiliebane
Snur igen, og ryk denne vej, 
hvis du gerne vil have børn.

Fortsæt livet
Snur igen, og fortsæt din livsbane.

ELLER

ELLER

ELLER

2–4
SPILLERE

ALDER

88++
SKAL SAMLES AF EN VOKSEN

Eksamen STOP!
•  Tag de 2 øverste job med uddannelse-kort fra bunken. 
•  Vælg din favorit, og læg det foran dig med forsiden opad. 

Læg det andet tilbage i bunken.
• Snur igen.

Bryllup STOP!
Det er din bryllupsdag!
• Sæt en pind i din bil – det er din mand eller kone!
• Snur om kontanter fra alle de andre. 
 RØD? MODTAG 50K    SORT?  MODTAG 100K  
• Snur igen.

Barn STOP!
• Snur hjulet for at se, hvor mange børn du får. 
• Sæt pindene i din bil.
• Snur igen.

Pension
Når du når frem til pensionsfeltet, skal du vælge, om du vil rykke til Millionærens 
Hvile eller Den Landlige Idyl. Parker din bil, læn dig tilbage, og vent på, at de 
andre går på pension.
Modtag din pensionsbonus fra banken:
1.  på pension modtag 400K 3.  på pension modtag 200K
2.  på pension modtag 300K 4.  på pension modtag 100K

Spillets afslutning
Når alle er gået på pension, betaler alle deres gæld og tæller deres 
penge sammen.

Sådan tæller du dine penge sammen:
1.  Sælg dine huse.

Snur hjulet for at fi nde ud af, hvor meget de er værd, og modtag kontanterne 
fra banken. 

2.  Modtag 100K for hvert aktivitetskort, du har. 
3.  Modtag penge for dine børn. 

Modtag 50K fra banken for hver barnepind, du har.
4.  Betal dine lån tilbage.

Betal banken 60K for hvert lån, du har.
5. Tæl dine kontanter! Den, der har fl est, vinder!

Løbet tør for penge? Tag et banklån.
Hvis du mangler penge til at betale gæld eller købe 
noget, kan du tage et banklån.
 •  Bankøren giver dig kontanter fra banken plus 

et lånebevis for hver 50K, du har brug for at låne. 
 •  Tilbagebetal lånet når som helst ved at returnere 

hvert lånebevis til banken sammen med 60K 
i kontanter.

Hvis du har lån ved spillets afslutning, trækkes de fra dit slutresultat.

Sådan spiller du
Sådan spiller duKast dig ud i en rutsjebanetur fyldt med eventyr, familie og uventede overraskelser!Den rigeste spiller vinder!
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Giv hver spiller

Del kortene i 4 bunker, 
og læg dem ved siden 
af brættet.

Vælg en bankør.

Vælg din livsbane, inden I starter spillet.

Sæt pinden i din bil, og sæt den på startfeltet ved siden af den 
livsbane, du har valgt.

Spil!Forberedelser Felter på brættet

1 bil og 1 polet
(skal være samme farve)

Huskort

1 pind
(pink eller blå)

200K

Aktivitetskort

Bankøren udbetaler din løn, når du passerer eller lander på Lønningsdag.
Hvis nogen løber tør for penge, giver bankøren dem et lån. 
Få fl ere oplysninger under Banklån.

Tag pindene forsigtigt ud af plastikrammen. Brug om nødvendigt en neglefi l eller 
sandpapir til at � erne overskydende plastik fra pindene. Kasser rammen, når alle 
pindene er taget ud.

Vælger du uddannelse?
•  Betal omgående banken 100K i 

undervisningsafgift.
•  Ved at vælge uddannelsesvejen får du 

en eksamen og får lettere ved at få et 
godt job.

Vælger du job?
•  Tag de 2 øverste jobkort fra bunken, vælg 

din favorit, og læg det på bordet foran dig 
med forsiden opad. Læg det andet tilbage 
i bunden af bunken.

•  Ved at vælge jobvejen, får du penge 
tidligere.

Når det bliver din tur

Begynd spillet!

Det er alt, hvad du behøver at vide, så bare gå i gang. 
Læs om felterne, efterhånden som du lander på dem.

Eksempel: Hvis du lander 
på et aktivitetsfelt, tager 

du et aktivitetskort.

STOP!
Stop omgående, hvis du rammer et STOP!-felt (også selv om du ikke er 
færdig med at rykke). Hvert STOP!-felt er unikt ... se bagsiden.

Lønningsdag
Hvis du passerer eller lander på Lønningsdag i løbet af din tur, modtager 
du omgående din løn fra banken.

Lønningsdag
Hvis du passerer eller lander på Lønningsdag i løbet af din tur, modtager 
du omgående din løn fra banken.
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Jobkort Job med 
uddannelse-kort

Sådan vinder du
Ryk din bil fra Start til Pension, og oplev alle mulige uventede eventyr undervejs. 
Når alle er gået på pension, vinder den rigeste spiller!

Sådan spiller I
Den yngste spiller starter.

Snur og ryk
Snur hjulet, og ryk det antal felter, 
som terningerne viser. 

Hvor landede du?
Se afsnittet Felter på brættet på næste 
side, hver gang du lander på et felt.

Det var det!
Din tur er forbi, og turen går videre til spilleren til venstre for dig.

STOP!-felter 
Hvis du er på vej til at passere et STOP!-felt, skal du stoppe 
omgående (også selv om du ikke er færdig med at rykke). 
Hvert STOP!-felt er unikt ... se bagsiden.

Lønningsdag-felter
Hvis du har passeret eller er landet på Lønningsdag, modtager 
du den løn, der står på dit job-/job med uddannelse-kort, 
fra banken.

Aktivitetsfelter
Hvis du lander på dette felt, skal du tage det øverste aktivitetskort 
fra bunken og gøre, hvad der står på det. 
Den spiller, der trak kortet, får lov at beholde det (det har en værdi 
af 100K til sidst).

Snur for at vinde felter
1.  Når nogen lander på dette felt, lægger alle spillerne deres 

polet på et tal på lykkehjulet. Den spiller, hvis tur det er, 
må lægge endnu en polet (den sølvfarvede) på et andet 
tal som bonus. 

2.  Snur hjulet, indtil det viser et tal med en polet på.
Den spiller har vundet 200K.

Barn-felter
Hvis du lander på dette felt, skal du sætte pinde i din bil – 
du har fået børn!

Hus-felter
Hvis du lander på dette felt, kan du købe et hus, sælge et hus 
eller gøre ingenting.
Køb et hus (også selv om du allerede har et)
Tag de 2 øverste huskort fra bunken. Vælg din favorit, og betal 
banken købsprisen. Læg det andet tilbage i bunken.
Sælg et hus
Snur, tjek midten af hjulet for at se, om du har ramt rød eller 
sort, og modtag salgsprisen fra banken.
Gør ingenting
Vælg ikke at købe eller sælge et hus.
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