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Indhold: 
Spillebræt, hr. Monopoly i bil, spor (i fi re dele), legetøjspenge, grønne byggeklodser, 

seks røde tage, seks gule tage, seks lyserøde tage, seks sorte tage og fi re ‘gyldne’ tage.  

VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER
Gem venligst denne information som fremtidig reference. Batterierne bør 
udskiftes af en voksen.
ADVARSEL:
1.  Følg altid instruktionerne nøje. Brug kun batterier af den specifi cerede 

type, og sørg for, at polerne (+ og –) sidder rigtigt.
2.  Bland aldrig nye og gamle batterier eller standard- og alkalinebatterier.
3.  Fjern altid fl ade eller brugte batterier fra produktet.
4.  Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal anvendes i en længere 

periode.
5.  Sørg for ikke at kortslutte ledningerne.
6.  Flyt produktet et andet sted hen, hvis det forårsager lokale elektriske 

forstyrrelser eller påvirkes heraf. Nulstil om nødvendigt (ved at slukke og 
tænde igen eller ved at fjerne batterierne og sætte dem i igen).

7.  BRUG ALDRIG GENOPLADELIGE BATTERIER. FORSØG ALDRIG AT 
GENOPLADE ANDRE TYPER BATTERIER.

8.  Som med alle andre smådele bør disse batterier opbevares 
utilgængeligt for børn. Søg straks læge, hvis batterierne sluges.
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11   Du skal kun bruge dit gyldne tag, når 

du har brugt alle dine fem farvede 
tage. Derefter skal du hurtigt trykke 
hr. Monopoly på hovedet tre gange. 

22  Hvis hvert farvet felt har en hel 
bygning på sig, men ingen har 

kunnet bruge deres gyldne tag, 
er vinderen den spiller, der har 
fl est byggeklodser på spillebrættet 
(byggeklodserne er dine, hvis de har 
dit tag ovenpå). Skynd dig at trykke 
hr. Monopoly på hovedet tre gange.

AVANCERET SPILAVANCERET SPIL

11  Spil som normalt, men i slutningen 
af spillet skal alle spillere tælle 
antallet af deres egne byggeklodser 
på spillebrættet (husk, at klodserne 
er dine, hvis de har dit tag ovenpå).

22  Læg dette tal til det pengebeløb, 
du har.

33  Den spiller, der har det højeste 
beløb, vinder.  

Dette produkt og dets batterier skal afl everes særskilt på den lokale 
affalds- og genbrugsstation. De må ikke smides ud sammen med 
almindeligt husholdningsaffald.
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HVIS DU VIL HØRE EN HURTIG GENNEMGANG AF REGLERNE, 
SKAL DU TRYKKE HR. MONOPOLY PÅ HOVEDET I TRE SEKUNDER. 

NÅR HAN HAR BEDT DIG OM AT GØRE NOGET, HOLDER HAN EN PAUSE 
FOR AT GIVE DIG TID TIL AT FØLGE INSTRUKTIONERNE. 

NÅR DU ER KLAR TIL AT FORTSÆTTE, 
SKAL DU BARE TRYKKE HAM PÅ HOVEDET IGEN.

Hvert farvet felt rundt om byen har 
et tal. Dette tal viser antallet af grønne 
byggeklodser, som skal bygges på dette 
felt. Hvis feltet f.eks. har tallet 2, skal der 
være to byggeklodser på feltet, før du 
ejer det.   

11   Når du lander på et farvet felt, 
skal du placere EN af dine grønne 
byggeklodser på det.  

 •  På de fi re farvede felter, der viser 
tallet 1, skal du også placere et af 
dine tage oven på byggeklodsen. 
Dette betyder, at bygningen tilhører 
dig. Hvis nogen lander på den, 
skal de betale husleje til dig! 

 •  For de andre 12 farvede felter 
gælder det, at hvis du er den spiller, 
der placerer den sidste grønne 
byggeklods på et felt (f.eks. hvis 
feltet viser tallet 2, og du har anbragt 
den sidste byggeklods), skal du 
også anbringe et af dine farvede 
tage oven på byggeklodsen. Dette 
betyder, at bygningen tilhører dig. 
Hvis nogen lander på den, skal de 
betale husleje til dig!     

22   Hvis du løber tør for grønne 
byggeklodser, kan du købe fl ere fra 
banken. De koster 1 kr. hver.   

33   Gem dit gyldne tag til sidst – dette er 
vinderbrikken!

Vælg den person, der skal være bank (helst en voksen), og som skal passe på 
pengene og byggeklodserne. 

Giv hver spiller:

Byggeklods
x 10

Tag x 5
(af samme farve – hver farve 

har et ekstra tag)

Gyldent tag
x 1

Pengesedler
x 6

Hvis du lander på en anden spillers 
bygning, skal du betale husleje. 

Huslejen svarer til antallet af klodser i 
bygningen, så hvis bygningen har tre 
klodser, er huslejen 3 kr.

11  Start med den yngste spiller, og spil 
med uret. I skal skiftes til at trykke 
hr. Monopoly på hovedet og følge 
hans instruktioner.  

22  Hvis du lander på ... 

 … ET FARVET FELT, skal du 
bygge ejendomme som 
beskrevet ovenfor.

 

 … EN ANDEN SPILLERS 
BYGNING, skal du betale 
husleje som beskrevet 
ovenfor.

 … ET CHANCEFELT, skal 
du trykke hr. Monopoly 
på hovedet og følge hans 
instruktioner.

 … GRATIS PARKERING, 
skal du ikke gøre noget – 
men i det mindste slipper 
du for at betale husleje!

 … ELLER PASSERER START, 
modtager ALLE spillere 
2 kr. fra banken.

BANKBANK

REGLERREGLER

BETALING AF HUSLEJEBETALING AF HUSLEJE

BYGGERIBYGGERISAMLINGSAMLING

11

22

33
11   Lad hr. Monopoly køre hen ad 

vejen på en af de fi re skinner. 
Hr. Monopoly vender mod HØJRE.  

22   Saml sporet, som du samler 
et puslespil.

33   Fastgør spillebrættet til sporets 
fundament. Sørg for, at START-
pilen på spillebrættet passer til 
START-pilen på sporet.

44  Kør hr. Monopoly hen til 
START-feltet.

55   Drej hr. Monopolys rat til højre 
for at ændre fra testmodus til 
spillemodus.

14546i08.indd   3-414546i08.indd   3-4 29/3/07   13:07:5129/3/07   13:07:51


