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DET VERDENSKENDTE FORRETNINGSSPIL

SPILLET I KORTE TRÆK
MONOPOLY er spillet, hvor man køber, udlejer eller sælger grunde
og ejendomme med så stor gevinst, at man øger sin formue - den
rigeste spiller vinder spillet. Man begynder ved START, kaster
terningerne og flytter sin spillefigur rundt på brættet, så mange felter
øjnene viser. Hvis man lander på et felt, der ikke allerede ejes af
andre, kan man købe det af banken. Vælger man ikke at købe feltet,
sælges det ved auktion til højeste bud. Den spiller, som ejer feltet,
opkræver leje af de modspillere, som lander på det. Denne leje er
væsentlig højere, hvis der bygges huse og hoteller på grunden, og
det er derfor klogt at bygge på så mange grunde som muligt. Hvis
man har brug for penge, kan banken yde lån på byggegrunde.
Anvisningerne på Kommunekasse- og Chancekortene skal altid 
følges. Monopoly er altså spillet om magt og penge, med masser 
af spænding.

FORMÅL
Det gælder om at blive den eneste spiller, der ikke er gået fallit.

UDSTYR
1 spillebræt

10 spillefigurer

28 skøder

16 Chancekort

16 Kommunekassekort

1 pakke MONOPOLY-penge

32 huse

12 hoteller

2 terninger

FØR SPILLET STARTES
1. Anbring huse, hoteller, skøder og penge (ordnet efter værdi) 

i de dertil beregnede rum i spillebakken.

2. Sortér Chance- og Kommunekassekortene, bland hver bunke, 
og læg dem med forsiden nedad i de relevante felter 
på brættet.

3. Hver spiller vælger en spillefigur og anbringer den på START.

Huse skal sælges jævnt, på samme måde som de er købt (se “Huse”
ovenfor). Huse og hoteller kan ikke sælges til andre spillere. De skal
sælges til banken til halvdelen af den pris, der er trykt på skødet. De
kan sælges når som helst. For hoteller betaler banken halvdelen af
hotellets kontantpris plus halvdelen af prisen på de 4 huse, der blev
givet til banken ved køb af hotellet. Alle hoteller i en farvegruppe kan
sælges på én gang. Hoteller kan om nødvendigt ombyttes til huse for
at skaffe penge. I så fald modtager spilleren 4 huse plus halvdelen af
det kontante beløb, der er betalt for hotellet.

Belånte grunde kan ikke sælges til banken, kun til andre spillere.

Belåning
Hvis man ikke har flere penge, men skal betale en gæld, kan man skaffe
penge ved at belåne en ejendom. Først skal alle bygninger på
ejendommen sælges til banken. En ejendom belånes ved at vende
skødet om og fra banken modtage et lån på det beløb, der er trykt
bag på skødet. Ønsker man at indfri sit lån, skal man betale dette
beløb plus 10% i rente. Man bevarer ejendomsretten til grunden,
når den belånes. Ingen anden spiller kan overtage den ved at indfri
lånet. Leje kan ikke opkræves af en belånt grund, selvom den stadig
kan opkræves for andre grunde i farvegruppen.

Man kan sælge belånte grunde til andre spillere til en aftalt pris. Køberen
kan så beslutte straks at indfri lånet samt betale 10% i rente. Men han
kan også betale de 10% og så vente med indfrielse. Vælger man
denne mulighed, skal man betale yderligere 10%, når lånet indfries.

Når ingen grunde i en farvegruppe længere er belånt, kan ejeren
begynde at købe huse tilbage til fuld pris.

Fallit
Hvis man skylder banken eller en anden spiller flere penge, end man
kan skaffe fra sine aktiver, erklæres man fallit og går ud af spillet.

Hvis det drejer sig om bankgæld, får banken alle ens kontanter og
skøder. Banken sælger så hver grund ved auktion til højeste bud.

Man skal lægge Løsladelseskortene tilbage nederst i de pågældende
bunker. Hvis man erklæres konkurs af en anden spiller, sælges ens huse
og hoteller til banken til halvdelen af deres købspris, og den anden
spiller modtager eventuelle kontanter, skøder og Løsladelseskort,
man har. Ejer man en belånt grund, skal også denne overdrages til
den anden spiller, som straks skal betale 10% og dernæst vælge at
beholde lånet eller straks indfri det.

Spillenoter
Skylder man mere i leje, end man kan betale kontant, kan man betale
kreditor i både kontanter og grunde (d.v.s. tomme grunde). Her kan
kreditoren vælge at acceptere visse grunde (også belånte) til en
værdi langt over den påtrykte for at få flere grunde eller forhindre 
en anden spiller i at få kontrol over den pågældende grund.

Ejer man grunde, skal man selv være opmærksom på at opkræve
eventuel leje.

Penge kan kun lånes af banken, hvis man belåner sin grund.

Ingen spiller kan låne penge fra eller til en anden spiller.

Vinderen
Den sidste spiller, der er tilbage, er vinderen.

REGLER FOR ET HURTIGT SPIL
Der er 3 forskelle i reglerne for dette “hurtige spil”.

1. FØR SPILLET STARTER, blander bankøren skøderne. Spilleren til
venstre for banken tager af, og bankøren giver, et ad gangen, 
2 skøder til hver spiller (også sig selv, hvis han både spiller og
fungerer som bankør). Spillere, som får skøder, skal straks betale
banken den påtrykte pris for hver af de to udleverede grunde.
Spillet starter så som et normalt spil.

2. I dette korte spil skal der kun bygges 3 (og ikke 4) huse på hver
grund i en farvegruppe, før der kan købes et hotel.

Lejen for et hotel er den samme som i det normale spil.

Ved salg af hoteller er værdien stadig halvdelen af købsprisen,
som i dette spil er 1 hus mindre end i det normale spil.

3. SPILLETS AFSLUTNING. Den første spiller, som går fallit, går ud 
af spillet, ligesom i det almindelige spil. Men spillet slutter, næste
gang en spiller går fallit. Fallenten overdrager hele sin formue, 
inkl. bygninger og andre grunde, til sin kreditor (banken eller 
en modspiller).

Hver af de resterende spillere opgør så deres formue: 

1  kontanter; 

2  grunde, forsyningsselskaber og stationer til den pris, der er
trykt på spillebrættet; 

3  enhver belånt grund til halvdelen af den påtrykte pris; 

4  huse til købspris; 

5  hoteller til købspris, inkl. værdien af de 3 indleverede huse.

Den rigeste spiller vinder!

TIDSBEGRÆNSET SPIL
Her er endnu et kort spil, man kan prøve. Før man starter, aftaler man
et bestemt sluttidspunkt, hvor den rigeste spiller erklæres som vinder.
Før start blander bankøren skøderne, tager af og giver 2 skøder til
hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de grunde, de
har fået udleveret. Spillet fortsætter som det normale spil.
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4. Bankøren og banken
Vælg en spiller som bankør. Er der mere end 5 spillere, kan
bankøren vælge kun at fungere som bankør.

Bankøren giver hver spiller 30.000 kr., fordelt som følger:
2 x 10.000 4 x 2.000 1 x 1.000 1 x 400
2 x 200 1 x 100 5 x 20

Ud over pengene forvalter banken også skøder, huse og hoteller,
indtil de købes af spillerne. Banken udbetaler også lønninger og
bonusser, udlåner penge efter behov mod sikkerhed i grunde
samt opkræver alle skatter, bøder, lån og renter. Ved auktioner
fungerer bankøren som auktionarius.

Banken kan ikke “gå fallit”, men kan udstede så mange penge som
nødvendigt i form af gældsbreve skrevet på almindeligt papir.

5. Spillerne kaster begge terninger. Den spiller, som får den højeste
total, starter spillet, hvorefter turen går videre med uret.

SPILLET
Når det er en spillers tur, kaster denne begge terninger og flytter rundt
på brættet i pilens retning. Det felt, spilleren lander på, afgør, hvad der
skal ske. Der kan være 2 eller flere brikker på samme felt på samme tid.
Afhængig af det felt, man lander på, er der følgende muligheder:

køb grunde eller ejendomme

betal leje, hvis man lander på en grund, der ejes af en anden

betal skatter

træk et Chance- eller Kommunekassekort

gå i fængsel

parkér gratis

modtag 4.000 kr. i løn

besøg fængslet

Dobbeltslag
Kaster man 2 ens, skal man flytte spillefiguren som sædvanligt og
følge reglerne for det felt, man lander på. Terningerne kastes igen, 
og man får en ny tur, hvis man igen kaster 2 ens. Kaster man 2 ens 3
gange i træk, skal man rykke direkte i fængsel.

Når man passerer start
Hver gang en spiller lander på eller passerer START på vej rundt i pilens
retning, udbetaler banken 4.000 kr. Der kan udbetales 4.000 kr. 2 gange
på en tur, hvis man f.eks. lander på Chancen eller Kommunekassen
umiddelbart efter START og trækker kortet “Gå til START”.

Ledige grunde
Når en spiller lander på en ledig grund (d.v.s. en grund, som ingen
anden spiller har skødet på), har denne spiller forkøbsret til den. Der
er tre typer grunde - byggegrunde, forsyningsselskaber og stationer.
Beslutter man sig for at købe, betaler man banken den pris, der er
trykt på feltet. Som kvittering modtager man skødet på grunden, som
skal anbringes med forsiden opad foran en. Beslutter man sig for ikke
at købe, skal bankøren straks sælge den på auktion til højeste bud,
idet der startes ved den pris, en anden spiller er villig til at betale.
Selvom en spiller har afslået at købe grunden til den oprindelige pris,
kan denne spiller også byde.

Solgte grunde
Når en spiller ejer en grund, har spilleren ret til at opkræve leje af
enhver “lejer”, som lander på grunden. Det er en fordel at eje alle
grundene i en farvegruppe - altså have monopol. Ejer man hele
farvegruppen, kan enhver grund i gruppen bebygges.

Lander man på en købt grund
Lander man på en grund, der ejes af en anden spiller, kan man
opkræves leje for at standse der. Den spiller, som ejer grunden, skal
opkræve leje, før næste spiller kaster terningerne. Lejen er trykt på
ejendommens skøde og afhænger af det antal bygninger, der er på den.
Hvis alle grunde i en farvegruppe ejes af samme spiller, fordobbles
lejen på alle ubebyggede grunde i gruppen. Men en spiller, som ejer
en hel farvegruppe, kan ikke opkræve dobbeltleje, hvis blot én af
grundene er belånt. Er der bygget huse eller hoteller på grunden,
stiger lejen. Dette fremgår af ejendommens skøde. Der skal ikke
betales leje af belånte grunde.

Lander man på et forsyningsselskab
Lander man på et af disse felter, kan man købe forsyningsselskabet,
hvis det da ikke allerede er solgt. Man skal betale banken den pris,
der er trykt på feltet. Ejes forsyningsselskabet allerede af en anden,
skal man betale leje til ejeren i henhold til det tal, terningerne viser.
Hvis ejeren kun har ét forsyningsselskab, er lejen 80 gange det tal,
terningerne viser. Men ejes begge forsyningsselskaber af samme
spiller, skal man betale 200 gange det tal, terningerne viser. 

Lander man på en station
Er man den første, som lander her, har man mulighed for at købe
stationen. Køber man ikke, sælges den ved auktion af banken. Selvom
man afslog at købe den til den oprindelige pris, kan man også byde.
Hvis stationen allerede ejes af en anden, skal man betale det beløb,
der er trykt på skødet. Det beløb, der skal betales, varierer afhængig
af, hvor mange stationer den pågældende spiller ejer.

Lander man på Chancen eller Kommunekassen
Lander man på et af disse felter, skal man trække det øverste kort fra
den pågældende kortbunke. Kortet kan bl.a. bede spilleren:

flytte sin spillefigur

betale penge, f.eks. skatter

modtage penge

gå i fængsel

komme gratis ud af fængslet.

Man skal følge instruktionerne på kortet med det samme og så lægge
kortet tilbage nederst i kortbunken. Trækkes Løsladelseskortet, kan man
beholde det og selv bruge det eller sælge det til den pris, der aftales.

Bemærk: Et kort kan bede en spiller om at flytte sin spillefigur til et
andet felt. Passerer man START på vejen, modtager man 4.000 kr. Man
passerer ikke START, når man sendes i fængsel, eller hvis man rykker
tilbage, f.eks. til Finsensvej.

Lander man på skattefelterne
Når man lander på et af disse, skal det anførte beløb betales 
til banken.

Gratis parkering
Lander man på dette felt, hviler man her indtil næste tur. Der skal
ikke betales nogen bøde. Transaktioner kan udføres som normalt
(f.eks. opkræve leje, bebygge grunde man ejer, osv.).

Fængsel
Man sendes i fængsel, hvis

man lander på feltet GÅ I FÆNGSEL, eller

man trækker Chance- eller Kommunekassekortet 
GÅ I FÆNGSEL, eller

man kaster 2 ens 3 gange i træk.

En spillers tur slutter, når han sendes i fængsel. Sendes man i
fængsel, modtager man ikke 4.000 kr. for at passere START, uanset
hvor på brættet man er.

Man kommer ud af fænglet ved at:

betale en bøde på 1.000 kr. og fortsætte næste gang, det
bliver ens tur.

købe Løsladelseskortet af en anden spiller til en pris, man kan
blive enige om.

bruge Løsladelseskortet, hvis man har det

vente 3 omgange og hver gang kaste terningerne og forsøge at
få 2 ens. Kaster man 2 ens, kan man flytte ud af fænglet på
dette terningekast.

Når man har ventet 3 omgange, skal man betale 1.000 kr., før brikken 
flyttes det antal felter frem, som øjnene viser.

Når man er i fængsel, kan man opkræve leje af sine ejendomme,
såfremt de ikke er belånt.

Hvis man ikke sendes i fængsel, men lander på feltet under spillet,
er man blot på besøg og skal ikke betale en bøde. Næste gang man
skal kaste, flytter man blot videre derfra.

Huse
Når en spiller ejer alle grunde i en farvegruppe, kan han købe huse
til dem. Dermed stiger den leje, der kan opkræves af lejere på
ejendommen. Prisen på et hus fremgår af skødet. Man kan købe, når
det er ens tur til at slå, og mellem andres ture, men man skal bygge
jævnt: Man kan ikke bygge endnu et hus på nogen grund i
farvegruppen, før man har bygget ét hus på hver grund i gruppen,
og så videre op til maks. 4 huse pr. grund. Salg af huse skal også ske
jævnt. Man kan købe eller sælge når som helst og så mange
bygninger, som ens fornuft og økonomiske rammer tillader. Huse må
ikke bygges, hvis nogen grund i samme farvegruppe er belånt. Hvis
man ejer alle grundene i en farvegruppe, og kun en eller to er
bebyggede, kan man stadig opkræve dobbelt leje af en anden
spiller, som lander på en af de ubebyggede grunde i farvegruppen.

Hoteller
Man skal have fire huse på hver grund i hele farvegruppen, før man
kan købe et hotel. Hoteller købes på samme måde som huse og
koster 4 huse (som returneres til banken) plus den kontante pris, der
er nævnt på skødet. Der må kun opføres 1 hotel på hver grund.

Knaphed i byggeriet
Når banken ikke har flere huse at sælge, kan man først købe, når
andre spillere returnerer deres huse. Hvis man sælger hoteller, kan
man heller ikke erstatte dem med huse, hvis der mangler huse.

Hvis der er et begrænset antal huse og hoteller tilbage, og 2 eller
flere købere ønsker at købe flere, end banken har, skal husene eller
hotellerne sælges af banken på auktion til højeste bud over prisen
på skødet. 

Salg af ejendom
Ubebyggede grunde, stationer og forsyningsselskaber kan sælges til
en hvilken som helst spiller for ethvert beløb, man kan blive enige
om. Men en grund kan ikke sælges, hvis der står bygninger på bare
én af grundene i den pågældende farvegruppe. Disse bygninger
skal først sælges tilbage til banken, før ejeren kan sælge en grund i
farvegruppen.
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