
Begivenhedskort 
Følg instruktionerne på kortet, og læg det i bunken
med brugte kort.

Betal til bonusfelt 
Det beløb, som du skylder ifølge kortet, placeres i
bonusfeltet. 

Indkasser penge
Modtag det anførte beløb fra banken.

Lånekort 
Hvert lånekort udgør et lån på 1.500 kr. fra banken.
Aflever kortene i banken, efterhånden som du
betaler lånet af (se Lån).

Hvis en spiller ikke kan betale sin gæld den 31. i
måneden, kan spilleren sende sine købskort og
forsikringskort på auktion. Kortene går til
højstbydende.

Hvis der ingen købere er, kan spilleren indløse
kortene i banken for halvdelen af købsprisen. Hvis
en spiller stadig ikke kan betale sin gæld, må
spilleren trække sig fra spillet.

OPSPARING
Spar penge op under hele spillet ved at indsætte
dem på din bankbog. Ved månedens slutning får
du renter af opsparingen (som angivet bag på
bankbogen). Hvis du f.eks. har sparet 200 kr. op,
får du 50 kr. i renter. 

Bemærk: Renter udbetales kun for beløb, som er
indbetalt på bankbogen før den 23. i måneden
(før felt 23). Hvis du har passeret felt 23, kan du
ikke foretage flere indbetalinger i den aktuelle
måned. 

Du kan når som helst hæve penge fra bankbogen,
men du skal straks betale et gebyr på 150 kr. til
banken, uanset hvor mange penge du hæver. 

LÅN
Banken administrerer dit lån.

Lån ydes i portioner a 1.500 kr. Banken udbetaler
pengene, og du får et lånekort for hver 1.500 kr.,
du låner. 

Hvis du f.eks. låner 3.000 kr., får du kontanterne og
to lånekort.

Når du lander på feltet "PAYDAY", har du mulighed
for at tilbagebetale dine lån. 

Før lånet tilbagebetales til banken, betales 10% i
rente på det udestående beløb til banken. Derefter
kan du vælge at tilbagebetale resten af lånet samlet
eller i afdrag, hvor hver ydelse udgør 1.500 kr. Du
kan også udskyde betaling. Aflever kortene til
banken, efterhånden som du betaler af på dine lån.

Bemærk: Du skal ikke betale noget, heller ikke
renter, i den måned du optager lånet. 

SPILLETS VINDER
Når alle spillerne er færdige med det aftalte antal
måneder, udregner hver enkelt spiller sin samlede
pengebeholdning. Du har naturligvis betalt alle
dine regninger, da du passerede PAYDAY. Derefter
fratrækkes eventuelle udestående lån. Det
tilbageværende beløb er din nettoformue.

Vinderen er den spiller, der har den højeste
nettoformue.

Dårlig økonomi over hele linjen
Hvis alle spillere har gæld (dvs. har udestående 
lån og ingen penge), når spillet er slut, vinder den
spiller, der har mindst gæld!
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INDHOLD
1 spillebræt, 6 brikker, 23 købskort, 16 lånekort,
50 postkort, 23 begivenhedskort, 6 bankbøger,
PAYDAY-penge og 1 terning.

FORMÅL
At være den spiller, der har flest penge, når spillet
er slut.

FORBEREDELSER
En spiller udpeges som bankør, og er ansvarlig 
for alle de penge, som banken indkasserer og
udbetaler. Banken starter med at give hver spiller
1.500 kr., en bankbog og en brik.

Hver spiller får: 2 x 500 kr., 3 x 100 kr. og 4 x 50 kr.

Kortene sorteres i tre bunker med "Køb",
"Begivenhed" og "Post", blandes og placeres med
bagsiden opad ved siden af spillebrættet. Brugte
kort lægges i en bunke med billedsiden opad ved
siden af bunken, der trækkes fra. 

Placer bunken med lånekort ved siden af bankøren.

Før I begynder at spille, aftales det, hvor 
mange "måneder", der spilles, dvs. hvor mange
kalenderomgange, der spilles fra START til PAYDAY.
Et tomånedersspil med fire spillere tager ca. 40
minutter.

Placer brikkerne på START-feltet, og I er klar til
at spille!

SPILLET
Den yngste spiller starter. Der spilles i urets retning.

Når det er din tur
Slå med terningen, og flyt brikken det antal felter,
som terningen viser. Følg instruktionerne i det felt,
hvor du lander (se Spillebræt).

SPILLEBRÆT
Der sker noget alle månedens dage. Det er kun på
"Søndags"-feltet, du kan hvile ud, indtil det bliver
din tur igen.

Post
Hvis du lander på et postfelt, skal du trække det
antal postkort, der står i feltet. Gem kortene, indtil
du lander på PAYDAY (se Kort).

Køb 
Hvis du lander på feltet "Køb", skal du trække det
øverste købskort fra bunken. Hvis du er interesseret
i handlen/investeringen på kortet, skal du betale
banken det beløb, der står på kortet, og beholde
kortet. Hvis du ikke er interesseret, skal du lægge
kortet i bunken med brugte kort.
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Hvis du ikke har penge nok, må du tage hul på din
opsparing, bede om et lån eller begge dele! (se
Opsparing og Lån).

Bemærk: Hver gang du hæver penge fra din
bankbog, skal du betale et gebyr til banken
på 150 kr.

Sælg 
Nu har du chancen for at sælge et af dine køb
(hvis du har nogle). Banken betaler dig den
"Faktiske pris", som står på det kort, du har valgt. 

Hvad sker der?   
Hvis du lander på dette felt, skal du tage det
øverste begivenhedskort fra bunken og følge
instruktionerne.

Lotteri  
Banken udlover 1.000 kr. i præmiepenge, og hver
spiller betaler 100 kr., hvis de ønsker at deltage 
i lotteriet. Der er ikke tvungen deltagelse. Hver
deltager i lotteriet vælger et tal mellem et og 
seks, den, der landede på lotterifeltet, vælger
først. Derefter slår den spiller, der landede på
lotterifeltet. Spilleren, hvis nummer terningen viser,
får alle pengene. Hvis ingen har nummeret, kastes
terningen igen, indtil en vinder er fundet!

Tillykke med fødselsdagen     
Hvis du lander på dette felt, modtager du en gave
på 150 kr. fra hver spiller!

Pensionsfond
Hver spiller skal betale 150 kr. til fonden. Læg alle
pengene på bonusfeltet i midten af spillet.

Stil uret tilbage
Hvis du lander på feltet "Stil uret tilbage", skal alle
rykke ét felt tilbage og følge instruktionerne på
feltet. Hvis du er så heldig at stå på startfeltet, når
uret stilles tilbage, skal du rykke tilbage til den 31.,
og du modtager 1.500 kr. fra banken! 

Hvis du lander på feltet "Stil uret tilbage", når du
rykker tilbage, skal du rykke et ekstra felt tilbage til
feltet "Køb".

Pay Day
STOP! Her skal du stoppe, selv om du slår
længere end dette felt. Du skal gøre følgende i
nævnte rækkefølge:

• Indkasser din månedsløn på 1.500 kr. fra
banken.

• Indkasser renter fra din opsparing (hvis du har
penge stående på din bankbog!) fra banken.

• Hvis du har et lån, skal du betale banken de
renter, du skylder.

• Hvis du ønsker det, kan du tilbagebetale en del
af lånet eller hele lånet. 

• Betal alle de regninger, du har fået i løbet af
måneden. Hvis du ikke har penge nok, så tag et
lån, eller forhøj dit nuværende lån. Læg alle
dine postkort (også andet end regninger) i
bunken med brugte kort.

• Ryk frem til START. Næste gang det bliver din
tur, tager du hul på en ny måned.

• Når den sidste måned i spillet er slut, lægges
eventuelt resterende købskort væk.

Bemærk: Når du når til PAYDAY i den sidste
måned i spillet (som aftalt), er du færdig og skal
vente på, at de andre bliver færdige. Mens du
venter, kan du stadig deltage i lotteriet, og du skal
stadig af med en gave, hvis én af de andre spillere
lander på feltet "Tillykke med fødselsdagen".

PAYDAY-bonus
Enhver spiller, der slår en sekser i en almindelig
spillerunde, får en bonus! En spiller, der slår en
sekser i forbindelse med lotteriet, får ingen bonus.

KORT
Når alle kortene i en bunke er brugt, blandes
kortene fra bunken og bruges påny.

Købskort
Købskort giver dig mulighed for at gøre
forretninger. Du kan foretage lige så mange køb,
det skal være. Så hold dig ikke tilbage, hvis du har
penge på lommen! 

Behold kortet, indtil du lander på feltet "Sælg", og
indløs kortet til den faktiske pris! Indkasser pengene
i banken.

Eksempel:

Et diamantbesat hundehalsbånd koster 1.000 kr.

Du kan sælge det for 1.800 kr. – en fortjeneste på
800 kr.!

Bemærk: Du kan kun sælge ét købskort ad gangen.
Når du har indløst et kort, skal du lægge det i bunken
med brugte kort. 

Efter hvert indløst købskort slår alle spillere med
terningen. Banken udbetaler provision til spilleren med
det højeste kast.

Postkort 
Postkort og reklamer   

Du er heldig! Disse kort giver dig kun nyheder og
nyttige oplysninger … de indeholder ikke
lægeregninger eller opkrævninger. Når du har læst
kortene, skal du lægge dem til side, indtil PAYDAY,
hvorefter de kasseres.

Til gengæld skal du holde øje med de andre kort,
især fakturaer, udgifter, lægeregninger og
forsikringspræmier. Ved slutningen af måneden skal
de betales i banken.

Syge- og bilforsikring   
Disse er frivillige. Hvis du er interesseret, skal du
beholde kortet og betale den præmie, der er
angivet på  kortet, til banken. Hvis du ikke er
interesseret, skal du lægge kortet i bunken med
brugte kort. 

Forsikringerne er naturligvis dyre, men til gengæld
ophæver de lægeregninger og udgifter til
reparation af bil.

Tomme lommer   
Mangler du penge? Sats et beløb på maks. 300 kr.,
og kast terningen. Hvis du slår 5 eller 6, udbetaler
banken 10 gange din indsats. Hvis du ikke slår 5
eller 6, skal du lægge din indsats på PAYDAY-
bonusfeltet. Du kan bruge kortet når som helst
under spillet.
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