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41. Vancouver

Højhuse, hippe caféer og gallerier står i kontrast 
til den canadiske regnskov på den anden side af 
Capilano-gangbroen af træ.

42. Kuala Lumpur

Malaysias hovedstad byder på de skyhøje 
Petronas-tårne og det gamle Merdeka-torv, 
hvor cricketklubben Selangor engang havde 
hjemmebane.

43. Singapore

Her mødes nutiden med kolonitiden, og malaysiske, 
kinesiske, indiske og vestlige kulturer går hånd i 
hånd.

44. Vilnius

Ifølge legenden blev Litauens hovedstad 
grundlagt på grund af en hertugs drøm. I dag har 
kunstnerkvarteret sin egen forfatning!

45. Adelaide

Der er stadig en aura af vildmark over 
Sydaustraliens første storby mellem kuperede 
bakker og gyldne strande. 

46. Bratislava

Højt over Slovakiets hovedstad tårner byens 
historiske slot med udsigt over Donau og den bilfrie 
gamle bydel spækket med statuer.

47. Rom

Katakomberne og Colosseum, smarte butikker og 
skatte fra Vatikanet lokker dig gang på gang tilbage 
til Italiens evige stad.

48. Seoul

Både, blomster og lanterner bidrager til fortryllelsen 
i Sydkoreas hovedstad, hjemsted for enorme 
paladser og traditionelle hanok-huse.

49. Dubai

Sejl over Dubai-bugten i en traditionel abra, og nyd 
synet af Burj Khalifa, der tårner sig 828 meter op 
over Emiraterne.

50. Dublin

Smag på Irland med Ha’penny Bridge over fl oden 
Liff ey, den pragtfulde Book of Kells og St. Stephen’s 
Green.
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c Spillet, hvor du kan gøre hurtige ejendomshandler cc

SPILLETS FORMÅL
Vær den Vær den første spiller, 

første spiller, der fylder der fylder passet op med 
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Here & Now-kortHere & Now-kort
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FORBEREDELSER
Anbring de 22 farvede 
stedsstempler på de 
matchende farvebånd på 
spillebrættet. 

Læg de 20 grå første klasse-
stempler i bankørens bakke.

Bland chancekortene, og læg 
dem i en bunke med forsiden 
nedad på spillebrættet her. 
Dette er bunken, du skal 
trække kort fra.

Bland Here & Now-kortene.

Giv hver spiller 2 kort med 

forsiden nedad. Kig på 
jeres kort nu, men husk, at 
de andre spillere ikke må se 
dem. Du kan bruge dem når 
som helst under spillet.

Læg resten af kortene i en 
bunke med forsiden nedad 
på spillebrættet her. Dette 
er bunken, du skal trække 
kort fra.
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Vælg en spiller, der skal være 
bankør. Bankøren har ansvaret for 
auktioner, første klasse-stempler 
og bankens penge.

Giv hver spiller:

(Total = A1500)

Læg resten af pengene i 
bankørens bakke.

Hver spiller tager et pas og lægger 
det på et pasfelt på spillebrættet.

Vælg din brik, og stil den på 
START.

Læg terningerne ved spillebrættet.

Den yngste spiller begynder. 
Spillet fortsætter mod venstre.

2 x 

4 x 

5 x
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Hvor landede du?

Følg instruktionerne for ’FELTER PÅ BRÆTTET’ på næste side.

Slog du 2 ens?

Flyt, kast, og fl yt igen. Pas på! Hvis du slår 3 gange 2 ens i træk, skal du i fængsel.

Det var det! Din tur er slut. Spilleren til venstre for dig fortsætter.

Begynd spillet! Læs om felterne på brættet, efterhånden som du lander på dem.

Fik du den snedige bytter?
•   Så lav et snedigt bytte! Byt dit nyeste passtempel med en anden spillers, og spring 

denne runde over.

•  Eller fl yt som normalt det antal felter, som den anden terning viser.

Bemærk: Bytteikonet tæller for 1, når terningerne kastes i forbindelse med chancekort.

SPIL!
Sådan vinder du
•  Rejs rundt på spillebrættet, og besøg de mest spændende steder i verden.

•  Betal for stemplerne for de steder, du lander på, og sæt dem i dit pas.

•  Opkræv besøgsafgifter fra de andre spillere, når de lander på felter, du har stempler til.

•  Den første spiller, der fylder sit pas op med stempler, har vundet! 

Sådan spiller I
Kast begge terninger, og fl yt din brik i urets retning det antal felter, som 
terningerne viser.

Hver gang du lander på eller passerer START, modtager du A200. 

FE
Ste

Ste

Ha

Farv

VINDER!
VINDER!
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FELTER PÅ BRÆTTET
Steder, der ikke ejes af nogen (med stempel)

Hvis ingen ejer stedet, kan du enten købe det eller sætte det på auktion.

•   Ønsker du at købe det? Betal den pris, der står på det røde mærke, og sæt 
stemplet i dit pas.

Bemærk: Start med at sætte stemplerne i kolonnen til venstre. Læs mere om at 
fylde dit pas på side 8 i denne vejledning.

•  Ønsker du ikke at købe det? Så skal bankøren sætte det på auktion. Buddene 
starter ved A20. Alle spillere kan byde. Hvis ingen vil have det, er det helt fi nt. Lad 
stemplet blive liggende på sin plads. 

Steder, der ejes af nogen (uden stempel)

•  Du skal betale ejeren den besøgsafgift, der er vist på den hvide mærkat. 

•  Hvis du ejer det, skal du ikke gøre noget.

Pas på! Ejeren skal bede om betaling, inden den næste spiller kaster terningerne. 
Ellers er løbet kørt!

Har du ingen penge? Læs mere på side 8 i denne vejledning.

Farvegruppe = dobbelt besøgsafgift og ’bonus-passtempel’!

Tag et GRATIS første klasse-stempel, og sæt det i dit pas, hvis du får alle 
stemplerne i en farvegruppe.

Besøgsafgiften er dobbelt på hvert sted, hvis du ejer hele farvegruppen. 
De behøver ikke sidde ved siden af hinanden i dit pas.

Købspris

Besøgsafgift
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START
Hver gang du lander på eller passerer START-feltet, modtager du A200.

FELTER PÅ BRÆTTET fortsat

Første klasse 
Du skal enten købe et første klasse-stempel eller sætte det på auktion. 
•  For at købe det skal du betale A100 og sætte stemplet i dit pas. 
•  Hvis du ikke ønsker at købe det, skal bankøren sætte det på auktion. Buddene starter 

ved A20. Alle spillere kan byde. Hvis ingen vil have det, er det helt fi nt. Lad stemplet 
blive liggende på sin plads.

•  Hvis der ikke er fl ere stempler tilbage, skal du ikke gøre noget.

Lufthavne
Du kan tage en fl yvetur eller lade være med at gøre noget. 
•  For at tage en fl yvetur skal du betale A100 til banken og fl ytte din brik til et valgfrit sted 

eller et første klasse-felt på brættet. Hvis du passerer START, modtager du ikke A200.

Here & Now
•  Tag det øverste Here & Now-kort fra bunken, og læs, hvad der står på det. Vis det ikke 

til andre. 
•  Du kan bruge Here & Now-kort når som helst. 
•  Glem ikke at slå og fl ytte, hvis du bruger et Here & Now-kort i begyndelsen af din tur. 
•  Glem ikke de Here & Now-kort, du fi k ved spillets begyndelse.
•  Der er ingen grænser for, hvor mange Here & Now-kort der kan bruges i hver tur.
•  Læg brugte kort med forsiden opad i en bunke. Hvis der ikke er fl ere kort i bunken, skal 

I blande bunken med brugte kort og trække fra den (lægges med forsiden nedad).
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Chance
Tag det øverste chancekort op, og gør, som der står på det. Læg brugte kort nederst 
i bunken.

Gratis parkering
Her skal du ikke gøre noget – tag en tiltrængt pause! 

På besøg/I fængsel
Hvis du lander her, skal du ikke gøre noget. Stil din brik på ’På besøg’-delen af feltet.

Gå i fængsel
Gå direkte i fængsel. Du passerer ikke START. Du modtager ikke A200. Din tur er slut!

Bemærk: Mens du er i fængsel, kan du ikke opkræve besøgsafgifter eller byde på 
auktioner.

Hvordan slipper jeg ud af fængslet? Du har 3 muligheder:

Betal B100 i starten af din næste tur. Derefter kaster du terningerne og rykker som 
normalt.

Brug et Du løslades uden omkostninger-kort i starten af din næste tur, og kast og 
fl yt derefter som normalt. Lægge kortet tilbage i bunden af den pågældende bunke.

Slå 2 ens i begyndelsen af din næste tur. Gør du det, er du fri! Ryk det antal øjne, 
terningerne viser. Du kan bruge op til 3 runder til at forsøge at slå 2 ens. Hvis du ikke 
slår 2 ens med dit 3. slag, når du er i fængsel, skal du betale A100 og derefter rykke 
det antal øjne, du kastede.

ter 
t

sted 
00.

kke 

r. 

skal 
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Den første spiller, der fylder sit pas, så det sidste stempel bryder linjen 
øverst i kolonnen til højre, har vundet!

Bemærk: Du må ikke sammenligne størrelserne på stemplerne for at se, 
hvilket stempel der vil gøre dig til vinder!

DVIND!

FLERE OPLYSNINGER!
Sådan sætter du stemplerne i dit pas

•  Start med at sætte stemplerne i kolonnen til venstre. Sæt det første 
stempel i bunden. Alle efterfølgende stempler skal skubbes ned til det 
laveste punkt.

•  Hvis du ikke kan få plads til et stempel i venstre side, skal du sætte det 
nederst i højre kolonne. Dit pas er nu mere end halvt fyldt!

Løbet tør for penge?

• Hvis du skylder banken penge, skal du lægge dit nyeste stempel 
tilbage på brættet. Behold alle de kontanter, du måtte have.

• Hvis du skylder en anden spiller penge, skal du give ham/hende dit 
nyeste stempel. Behold alle de kontanter, du måtte have.

• Hvis du ikke har nogen penge og ingen stempler, skal du ikke gøre 
noget – du har det hårdt nok i forvejen!

VINDER!
VINDER!
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1. Lima

Byen blev overtaget af Pizarro og 
hans erobrere, men Perus hovedstad 
kan dateres helt tilbage til nazca-, 
moche- og inka-folkene.

2. Hongkong

Mens Star-færgen pløjer sig på 
tværs af havnen, genlyder byens 
gader af handel med alt fra aktier til 
slangesuppe.

3. Riga

Letlands hovedstad byder på 
fantastisk arkitektur i art nouveau-stil 
og et imponerende marked i byens 
gamle zeppelin-hangarer.

4. Lissabon

Indsnus essensen af Portugals 
hovedstad: Følg lyden af en 
uafrystelig fado-melodi rundt i byens 
stejle, pastelfarvede gader.

5. Istanbul

Denne tyrkiske by ved Bosporus 
hed tidligere Byzans og derefter 
Konstantinopel og byder dig 
velkommen til sine moskéer og 
byens basar.

6. Warszawa

Frédéric Chopins og Marie Curies 
fødeby byder på et væld af 
imponerende slotte, paladser og 
traditionel polsk mad.

7. Mexico City

Byen er bygget på ruinerne af det 
aztekiske Tenochtitlán, og da jorden 
under byen engang var bunden af en 
sø, synker den støt.

8. Santiago

Travle torve, smalle gyder og street 
art kendetegner Chiles hovedstad, 
hvor du kan danse cueca med udsigt 
til Andesbjergene.

9. Belfast

Send Titanic en kærlig tanke på 
havnen i Nordirlands hovedstad, og 
mærk historiens vingesus på Ulster-
museet.

10. Athen

Demokrati, fi losofi  og teater har 
rødder i den græske hovedstad med 
udsigt til Akropolis og Parthenon.



11. Beograd

Udforsk Serbiens historiske 
hovedstad med udgangspunkt i 
fortet i Kalemegdan Park. Det siges, 
at hunnerkongen Attila er begravet 
heromkring.

12. London

Storbritanniens hovedstad, som 
gav os pomp og pragt og punkrock, 
overrasker os stadig med historier fra 
Tower og udsigt fra The Shard.

13. Moskva

Ruslands berømte Røde Plads 
ligger side om side med Ivan den 
Grusommes løgformede Vasilij-
katedral. Rejs med stil via de smukke 
metrostationer.

14. Tokyo

Sushi, sumo, shinto-helligdomme og 
blomstrende kirsebærtræer. Du fi nder 
det hele mellem de gigantiske tårne i 
Japans hovedstad. 

15. New York

Alting er større i byen, der aldrig 
sover. Broadway glitrer, SoHo sætter 
trenden, og nye skyskrabere ser 
dagens lys.

16. Amsterdam

Rembrandt og Van Gogh hænger 
side om side på muséerne, og ved 
kanalerne kan du fi nde butikker, skibe 
og andre hollandske herligheder.

17. Sydney

Med sit karakteristiske operahus, 
Bondi-stranden, koalabjørnen og 
Blue Mountains er Sydney i sandhed 
en ’beaut’ (skønhed). 

18. Queenstown

Denne tidligere guldgraverby på 
New Zealands Sydø tiltrækker nu 
bungeejumpere, canyonswingere og 
fans af Ringenes Herre.

19. Cape Town

Oplev det dramatiske landskab på en 
tur op ad Taff elbjerget, mærk rytmen 
på Long Street, og tag på skovtur i 
den botaniske have.

20. Taipei

Templer og natmarkeder i neonlys 
fascinerer, men den virkelige 
skønhed ligger i Taiwans natur: varme 
kilder, enorme vandfald m.m.

21. Giethoorn

Oplev Hollands Venedig fra 
vandsiden. Denne smukke pittoreske 
by har ingen veje, men til gengæld 
kilometervis af idylliske kanaler.

22. Madrid

De lokale tager et hvil i El Retiro 
Park, kunstelskere beundrer 
mesterværkerne i Prado, og det hele 
sluttes af med ægte spansk tapas.
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23. Bukarest

I Rumæniens statelige hovedstad kappes 
triumfbuen og sejrspladsen med regeringspaladset 
om de besøgendes gunst.

24. Sofi a

Øst møder Vest i Bulgariens gamle hovedstad. 
Oplev de mange kulturelle monumenter og en 
vidunderlig, afslappet atmosfære.

25. Berlin

Øst- og Vesttyskland forenes i afslappede parker, 
Bauhaus-design, en ø fyldt med muséer, Trabant-
ture og en varieret kulturscene.

26. Los Angeles

De rige og berømte befolker dette centrum for 
musik og fi lm, fra Rodeo Drive til Venice Beach via 
Sunset og Hollywood Boulevard.

27. Tallinn

’Fede Margrete’ er bare et af de spøjse navne for 
de imponerende tårne, der pryder søfartsnationen 
Estland.

28. Montréal

I det gamle Montréal kan du opleve traditionel 
fransk-canadisk kultur blandt øer og vandveje.

29. Tel Aviv

Livet i Israels hovedstad kredser om stranden, 
østersrestauranter og brostenene i det gamle Jaff a-
distrikt.

30. Bogotá

Den colombianske hovedstad byder på shopping, 
udsøgt kaff e og alt for dyre smaragder, der kan 
pruttes ned i pris – og naturligvis guldmuséet.

31. Bruxelles

Gå i Tintins fodspor, og mæsk dig i muslinger og 
pomfritter i Belgiens hovedstad efter et kig på 
Manneken Pis-statuen.

32. Barcelona

Cataloniens excentriske ånd kommer perfekt til 
udtryk i Picasso-museet eller de krogede tårne på 
Gaudís Sagrada Família.

33. Toronto

Canadas mest folkerige og kulturelt mangfoldige 
by ligger smukt ved Lake Ontarios bred. Det 
nærliggende Niagara Falls er en stor turistattraktion.

34. Paris

Den franske hovedstad byder på romantiske møder 
ved Notre Dame, aftener i operaen og en tur i 
metroen i art déco-stil. 

35. Prag

Følg den tjekkiske hovedstads kongelige rute fra 
Hradčanys slot til de snirklede gader i Malá Strana-
bydelen og over Karlsbroen.

36. Rio de Janeiro

Sukkertoppen tårner sig op over den brasilianske 
karnevalsby, der er berømt for soldyrkere, samba og 
Copacabana-stranden.

37. Kijev

Besøg de mange kunsthåndværksbutikker på 
Andriyivskyy Uvziz, og oplev St. Sophias gyldne 
tårne og frilandsmuséet Pyrohovo.

38. Budapest

To byer i én. Buda og Pest ligger på hver sin side 
af Donau. Den bedste udsigt over den ungarske 
hovedstad får du fra Fiskerbastionen på Slotsbjerget. 

39. Buenos Aires

Tangorytmer er kodeordet i Argentinas hovedstad, 
der byder på det farverige Barrio Alto og fantastiske 
sydende steaks.

40. Quito

Stejle kolonigader fører dig igennem Ecuadors 
hovedstad, 2.800 meter op, hvor årstiderne skifter 
fi re gange om dagen.


