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FORMÅL
At være den spiller, som har flest penge, 

når en anden spiller ikke har flere!

For at nå dette mål, skal du opføre billetboder på 
så mange forlystelser som muligt og opkræve entré, 

når dine venner gør holdt!

UDSTYR
1 bræt

1 pakke med 25 Chancekort (?)
48 billetboder i plast (4 sæt à 12)

1 pakke MONOPOLY-penge
1 terning

4 biler (spillebrikker)

Gratis billetbod
Du må ikke flytte din bil. Se på kortets farve, og find forlystelserne i samme
farve på brættet. Kan du sætte en af dine boder der?

Hvis en forlystelse er ledig, kan du anbringe en af dine boder
på feltet.

Hvis felterne er optaget af boder i forskellige farver, må du
fjerne den ene bod og sætte din egen bod på feltet.

Men hvis boderne på forlystelserne er i samme farve, er det
bare ærgerligt: du kan ikke fjerne nogen af dem. Her – og kun her – må du
kassere Chancekortet og trække et nyt. Følg anvisningerne på det nye kort.

Strategiske tips
Når du trækker Chancekortet “Gratis billetbod” og skal vælge en anden
spillers bod, så vælg den spiller, der fører spillet. Husk, at det er en fordel
at have to af dine boder på forlystelser i samme farvegruppe, da de så
ikke kan fjernes, når en anden spiller trækker et “Gratis billetbod”-kort.
Hvis du ejer begge felter, kan du også kræve dobbelt entré af de spillere,
som lander på et af felterne.

SÅDAN VINDES SPILLET
Når en spiller ikke har flere penge, slutter 
spillet. De andre spillere tæller deres 
penge sammen. Den spiller, som har 
flest kontanter, vinder spillet!

Spil med 2 deltagere
Spil spillet som beskrevet herover, 
men før spillet starter, tager hver 
spiller 12 billetboder.
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FØR SPILLET STARTES
1. Hver spiller tager en bil og sætter den på feltet “START”. Biler, der er

til overs, må ikke bruges i spillet.

2. Hver spiller tager 10 billetboder i samme farve som bilen. Boder, der
er til overs, må ikke bruges i spillet.

3. Bland Chancekortene (med “?” på bagsiden) og læg dem på plads på
brættet i en bunke med forsiden nedad.

4. Vælg så den spiller, der skal være bankør. 
Denne person skal udlevere følgende beløb til hver spiller:

5 stk. 1 kr. 4 stk. 2 kr. 3 stk. 3 kr.

1 stk. 4 kr. 1 stk. 5 kr.

Bankøren spiller også med. (Er du bankør, skal du huske at holde
bankens penge adskilt fra dine egne)!

5. Kast terningen. Den spiller, som får det højeste tal, skal starte.

SPILLET
Når det er din tur:

● Kast terningen, og flyt det antal felter frem,
terningen viser, og

● Følg de anvisninger, der gælder for det felt.

Hvor er du landet?
En forlystelse uden billetbod
Betal banken det beløb, der står på feltet, og sæt en af dine boder på feltet.
Du skal nu selv passe din forlystelse – husk at kræve entré fra de spillere,
som lander på den.

En forlystelse med billetbod
Så er det tid at betale! Betal ejeren (den person, som har en billetbod på
feltet) det beløb, der står på feltet. Men hvis denne person også ejer den
anden forlystelse i samme farve, skal du betale det dobbelte af det beløb,
der står på feltet.

Start
Hver gang du passerer start, skal du hente 2 kr. i banken.
Husk det selv – ellers modtager du ikke dine 2 kr.!

Et tog
Kast terningen igen, flyt, og følg anvisningerne på det
felt, du lander på.

Fyrværkeri eller Delfinerne
Dette skal du se! Betal 2 kr., og læg pengene på feltet
“Onkel Mangepenges byttepenge”.

Onkel Mangepenges byttepenge
Er der penge på dette felt, 
må du tage dem!

Café
Hvis du lander her efter et terningkast, “venter” du kun.
Vent indtil det er din tur næste gang, før du flytter igen.

Gå på Café
Hvis du lander på dette felt, skal du lægge 3 kr. på feltet
“Onkel Mangepenges byttepenge” og straks flytte din
bil hen til caféen. Du får IKKE 2 kr., hvis du passerer
START. Næste gang, det er din tur, kaster du terningen
og flytter videre fra Café-feltet.

Chancekortene (?)
Træk det øverste Chancekort, følg dets anvisninger,
og læg det så nederst i bunken.

Dit Chancekort kan have følgende tekst:

Gå til… eller Tag en tur
Flyt med det samme din bil til feltet, og følg dets
anvisninger. Husk at modtage 2 kr., hvis du passerer
START undervejs.
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