
(Læg dette kort i bunken af brugte kort efter brug.)

MODTAG A200, 
NÅR DU PASSERER 

START

VETO  
SPIL KORTET NÅR  

SOM HELST FOR AT FORHINDRE 
EN MODSPILLER I AT BRUGE  

ET BESTEMT KORT  
MOD DIG.

(Læg dette kort i bunken af brugte kort efter brug.)

TYV
STJÆL ET TILFÆLDIGT  

KORT FRA DIN  
MODSPILLERS HÅND,  

OG FØJ DET TIL  
DIN EGEN.

(Læg dette kort i bunken af brugte kort efter brug.)

RIV NED  
OG BYG

RIV DEN ØVERSTE ETAGE  
PÅ DIN MODSPILLERS HOTEL NED, 

OG BYG EN GRATIS  
ETAGE PÅ DIT EGET HOTEL.   

(Læg dette kort i bunken af brugte kort efter brug.)

c Spillet, hvor du kan gøre hurtige ejendomshandler c

Byg et  5-etagers hotel før din modspiller!

Byg et  5-etagers hotel før din modspiller!

Spilvejledning

Indhold:
2 hotelbaser, 5 røde hoteletager, 5 blå 
hoteletager, 65 kort, opbevaringsæske  
og pengeæske.

Læg disse kort i bunken af brugte kort, når du har spillet dem

{z |

ALDER

2
SPILLERE 8Løbet tør for kort?

Bland alle kortene i bunken af brugte kort, 
og læg dem med billedsiden op som en ny 
bunke, der trækkes fra.

Opbevaringsæske
Når I er færdige med at spille, samler I bare boksen som vist 
og opbevarer alle kortene og pengene i den. 

RIV NED OG BYG-kort
Riv den øverste etage på din modspillers 
hotel ned, og byg en gratis etage på dit 
eget hotel. Hvis der er BERØMTHEDS-, 
REGNINGS- eller VÆRELSESKORT på den 
pågældende etage, lægger du dem i 
bunken af brugte kort.

TØM VÆRELSE-kort
Fjern og kasser et VÆRELSE fra din 
modspillers hoteletage. Hvis værelset har 
en BERØMTHED boende, kasserer du også 
det kort.

TYV-kort
Stjæl kontanter eller et kort fra din 
modspillers hånd, og føj det til din egen!

GENBRUG-kort
Tag et valgfrit kort op fra bunken af brugte 
kort, og føj det til kortene på hånden.  

VETO-kort
Spil kortet når som helst for at forhindre din 
modspiller i at bruge et af de følgende kort 
mod dig: RIV NED OG BYG, TØM VÆRELSE, 
TYV, BYT VÆRELSE eller REGNING. 
Modspilleren får ikke sit kort tilbage. 
VETOKORTET kan kun bruges én gang pr. 
omgang. Beklager! Du kan ikke bruge VETO 
mod et VETOKORT.

TAG 2 KORT OP-kort
Træk 2 ekstra kort fra bunken.

PASSER START-kort
Modtag A200 fra banken.

BYT VÆRELSE-kort
Byt et af VÆRELSERNE i dit hotel ud med et 
af din modspillers. Kasser REGNINGER og 
BERØMTHEDER fra begge VÆRELSER.
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LEJE  REGNING   

LEJE  

BYT 
VÆRELSE

BYT ET AF VÆRELSESKORTENE  
I DIT HOTEL UD MED ET FRA  

DIN MODSPILLERS. 

(Læg dette kort i bunken af brugte kort efter brug.)

TAG 2  
KORT OP

FRA BUNKEN.

(Læg dette kort i bunken af brugte kort efter brug.)

GENBRUG
TRÆK ET VALGFRIT  

KORT FRA BUNKEN AF 
BRUGTE KORT. 

  

(Læg dette kort i bunken af brugte kort efter brug.)

TØM 
VÆRELSE

KASSER ET VALGFRIT 
VÆRELSESKORT FRA DIN 

MODSPILLERS HOTEL.

(Læg dette kort i bunken af brugte kort efter brug.)
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Spil disse kort ind i dit hotel
VÆRELSESKORT
Spil dem ind på en hvilken som 
helst tom hoteletage helt gratis!
•	 	Du	betaler	ikke	og	modtager	

ikke penge, når du spiller et VÆRELSE.
•	 	Du	kan	ikke	spille	et	værelse	ind	på	en	etage,	hvor	der	

allerede er en REGNING.

BERØMTHEDSKORT
•	 	Brug	det	til	at	beskytte	

en af dine etager med 
et VÆRELSE mod 
REGNINGER.

•	 	Kan	kun	anvendes	på	etager,	der	har	et	VÆRELSE	og	
ingen REGNINGER. 

Spil disse kort ind i din modspillers hotel
REGNINGSKORT
Spil kortet ind på en valgfri etage 
i din modspillers hotel (så længe 
der ikke er en BERØMTHED på 
etagen). Mens REGNINGEN er der:
•	 	Kan	din	modspiller	ikke	opkræve	leje	for	nogen	af	

VÆRELSERNE på dén etage.
•	 	Hvis	etagen	var	tom,	kan	din	modspiller	ikke	spille	et	

VÆRELSE ind på dén etage.

Hvordan slipper jeg af med REGNINGER?
Brug et træk til at betale den! Giv pengene til banken, og 
læg kortet i bunken af brugte kort.

Hver spiller tager 1 grå hotelbase 
og 5 hoteletager i matchende 

farver. Skub 1 etage ind i din hotelbase 
(det må ikke være taget).

Kæmp 
om at 
bygge et 
5-etagers 
hotel før din 
modspiller! 
For at du kan 
vinde spillet, 
skal alle dine 
etager indeholde 
et VÆRELSE og 
ingen REGNINGER.

Før du starter

Sådan spiller du

Sådan vinder du Kortene

Når det bliver din tur:
1.   Tag 2 kort øverst fra bunken, og føj dem til kortene  

på hånden.
2.  Du kan nu foretage dig op til 3 ting. Hvis du spiller et kort 

eller betaler en REGNING, gælder det for én ting hver.
3.  Før din tur er forbi, skal du tjekke, hvor mange kort du har 

på hånden. Du må maksimalt have 7 kort: Så hvis du har:
	 •	 1-7	kort:	Det	er	perfekt!	Behold	alle	dine	kort.
	 •	 	Mere	end	7	kort:	Smid	nogle	af	kortene	i	bunken	af	

brugte kort, indtil du er nede på 7.
	 •	 	Nul	kort:	Tag	5	kort	(i	stedet	for	2)	næste gang, det 

bliver din tur.
4.	Din	tur	er	slut.	Nu	er	det	din	modspillers	tur!

Læg pengene 
i den ene side 

som bank. Hver 
spiller tager A250.

Bland alle kortene, 
og anbring dem 

i en bunke med 
billedsiden nedad. 
Hver spiller tager 5 
kort og kigger på dem 
–	det	er	din	hånd!

Den yngste 
spiller starter.

Bank

Brugte kort 
lægges her

Ubrugte kort

1

2

3

4
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Læg disse kort i bunken af brugte kort, når du har spillet dem
BYGGE-/LEJEKORT
Brug disse kort til enten at:
•	 bygge	en	etage	
•	 eller	opkræve	leje.

Opkræv leje  
At opkræve leje:   
•	 	Regn	den	samlede	leje	

ud for alle værelserne 
i dit hotel (se bort 
fra VÆRELSER med 
REGNINGER). 

•	 Modtag	pengene	fra	banken.

Der findes 3 typer kort:
•	 	Kort,	du	spiller	ind	i	dit	hotel	(VÆRELSER	og	

BERØMTHEDER)
•	 	Kort,	du	spiller	ind	i	din	modspillers	hotel	(REGNINGER)
•	 	Og	kort,	du	lægger	på	bunken	af	brugte	kort	i	midten 

(alle de andre)

Etage Byggeomkostninger 

2.  A200

3. A300

4. A400

5. (tag) A500

Byg etager
Sådan bygger du en etage:
•	 	Betal banken 

byggeomkost-
ningerne for den 
pågældende 
etage.

•	 	Tag	en	etage	i	 
din farve, og sæt 
den oven på dit 
hotel.

Eksempel på husleje:   

A50 + A200 + A150 = Du får B400

Sådan får 
du penge! bb

PIRATVÆRELSE 

AKVARIEVÆRELSE

JUNGLEVÆRELSE

LEJE  

LEJE  

LEJE  

LEJE  

LEJE  

BERØ
M

THED  

BERØ
M

THED  

BERØ
M

THED  

BERØMTHED  

LEJE  

LEJE  
REGNING   

LEJE  

VINDEREN!

AKVARIEVÆRELSE

           ANGVÆRELSE

LEJE  
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Oversvøm

REGNING   

AKVARIEVÆRELSE
LEJE  

JUNGLEVÆRELSE

BOOMERANGVÆRELSE
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PIRATVÆRELSE 
LEJE  


