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HANDLINGSTERNINGEN
Handlingsterningen giver dig mulighed for at 
udføre en særlig handling, når det er din tur.
Sørg for at, du fuldfører den handling, 
terningen viser, før den næste spiller kaster 
terningen, ellers er det for sent!

Når terningen lander på bandagerne, 
modtager du 2 sundhedspoint (HP) fra 
banken.

HVAD SKER DER, HVIS JEG LØBER TØR 
FOR SUNDHEDSPOINT (HP)?

STORMKORTENE

Når du lander på eller passerer START (GO), bliver 
stormens øje mindre! 

Når din tur slutter, skal du trække det øverste 
stormkort. Det fortæller dig, hvilket felt der bliver 
taget af stormen. Kortet beder dig om at lægge 
det på et bestemt felt på brættet, eller hvis et 
sted overtages af stormen, beder kortet dig om at 
lægge det felts stedkort med stormsiden opad på 
det pågældende felt. 

Når du lander på et sted, der er taget af stormen, 
skal du betale det antal sundhedspoint (HP), der 
vises på kortet, til banken. 

Når du lander på et hvilket som helst andet felt på 
brættet, der er taget af stormen, skal du betale 2 
sundhedspoint (HP) til banken. 

Udfør ikke handlingen for et felt, hvis stormen har 
taget det. 

Når stormkortene først er placeret, kan de ikke 
flyttes. 

Hvis stormen tager et felt, mens du står på det, 
taber du ikke 2 sundhedspoint (HP).

SÅDAN SLUTTER SPILLET
Spillet slutter, når kun én  
spiller står tilbage.

Hvad gør mure? 
Når du når til et felt med en mur, uanset 
hvem der har placeret den der, skal du 
afslutte din tur der og udføre handlingen 
for dette felt. Fjern derefter muren, og læg 
den i bunken med murkort.

Når terningen lander på sigtekornet, skal du vælge en 
valgfri spiller i dit synsfelt, der skal betale 1 sundhedspoint 
(HP) til banken. En spiller er i dit synsfelt, hvis de er på 
samme side af brættet som dig. Det betyder, at når du står 
på et hjørnefelt, har du 2 sigtelinjer på brættet. 
Tjek, om du har nogen skattekistekort, som kan ændre din 
sigtekornshandling!

Når du slår en boogie-bombe, mister alle andre spillere  
1 sundhedspoint (HP) til banken, og alle mure ødelægges. 
Fjern dem fra brættet, og læg dem i bunken med murkort.

Når du slår en mursten, skal du flytte og udføre handlingen 
for dette felt. Placer derefter en mur, der står op, på et 
valgfrit felt på din vej.  Her er et eksempel: 

Cuddle Team Leader 
startede på START (GO) 
og slog derefter 5, så hun 
kan placere en mur på 
et hvilket som helst af de 
fremhævede felter, f.eks. 
START (GO). 

I eksemplet nedenfor slog Raptor en 5’er og 
sigtekornet. Hvis han rykker først, skal han stoppe 
på feltet med en mur, der kun er 3 felter væk. 
Han slutter sin tur der, fjerner muren og mister 
2 sundhedspoint (HP) for at lande på et felt, som 
stormen har overtaget. Han kan så vælge at angribe 
Cuddle Team Leader med sigtekornet.  

Men hvis han bruger sigtekornet først, kan han 
ødelægge muren, rykke alle 5 felter og gøre krav på 
stedkortet for Snobby Shores. 

Når du står på et felt med en mur, kan du ikke skades af  
nogen angreb fra handlingsterninger eller skattekistekort.
Du kan fjerne en mur ved ganske enkelt at lande på det 
felt, hvor den står, eller ved at angribe det med en valgfri 
handlingsterning eller skattekistekort, på samme måde som  
du ville angribe en anden spiller.
Her er et eksempel på, hvordan man ødelægger en mur, og 
hvorfor det betyder noget, hvilken terning du bruger først.

Så snart du mister dit sidste sundhedspoint (HP), 
er du ude af spillet! Gør følgende:  

1. Fjern din figur fra brættet. 
2. Læg alle eventuelle skattekistekort, du måtte 

have, på det felt, hvor du mistede dit sidste 
sundhedspoint (HP). Den næste person, der 
passerer eller lander på det felt, samler dem op! 

3. Læg alle eventuelle stedkort, du måtte have, på 
deres matchende felter med stormsiden opad. 
De er blevet taget af stormen! 

Husk, du kan aldrig have 
mere end 15 sundhedspoint (HP)! 
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FELTER PÅ BRÆTTET START (GO)
Du modtager 2 
sundhedspoint (HP) 
fra banken, hvis du 
passerer eller lander 
på START (GO). Når 
din tur slutter, skal 
du vende det  
øverste stormkort!  
Se STORMKORTENE. 

Hvis stormen har  
taget START-feltet 
(GO), modtager 
spillerne ikke længere 
2 sundhedspoint (HP)  
for at passere eller 
lande på START (GO),  
men fortsætter med  
at trække stormkort.

Lejrbål
Når du lander her, kan 
du holde en pause! 
Indkasser 
1 sundhedspoint (HP) 
fra banken. 

Spydfælde
Når du lander her, 
skal du betale 
1 sundhedspoint (HP) 
til banken. 

Skattekiste
Når du lander her, skal du trække et 
skattekistekort. 

Der er 2 typer skattekistekort: 
Dem, du beholder, og som vil 
påvirke dig i resten af   spillet, og 
dem, hvor teksten siger, at de er til 
engangsbrug. 

Du kan bruge mere end ét kort 
pr. tur, og nogle af dem er særligt 
kraftfulde, når de kombineres.

Du kan beholde engangskort, indtil 
du er klar til at bruge dem, men 
du må kun bruge dem, når det er 
din tur. 

Når du har brugt et engangskort, 
skal du placere det i bunden af 
bunken af skattekistekort. 

Hvis du trækker et sundhedskort, 
men allerede har det maksimale 
antal (15) sundhedspoint (HP), kan 
du beholde kortet og bruge det 
senere. Husk: Du kan ikke have 
mere end 15 sundhedspoint (HP). 

På besøg  
(Just Visiting)
Hvis du lander her, skal du stille 
din figur på feltet ‘På besøg’  
(Just Visiting). 

Mens du er i fængsel
Andre spillere kan stadig angribe dig, mens du er i fængsel.   
Hvis stormen tager fængselsfeltet, mens du er i fængsel, 
taber du ikke 2 sundhedspoint (HP). 

Hvordan slipper jeg ud af fængslet?  
Betal banken 2 sundhedspoint (HP), før du kaster 
terningerne, når det er din tur. Kast derefter begge 
terninger, og ryk som normalt. 

ELLER

Kast den almindelige terning. Hvis du slår en 6’er, løslades 
du uden omkostninger! Kast begge terninger, og flyt figuren 
som normalt. Hvis du ikke slår en 6’er, er din tur slut. 
Når du har prøvet at slå en 6’er to gange, må du forlade 
fængslet uden omkostninger og kaste begge terninger som 
normalt, når det igen bliver din tur. 

Hvis fængselsfeltet er taget af stormen, fortsætter du ikke 
med at miste sundhedspoint (HP) for hver omgang, du er i 
fængsel. Du mister kun de 2 sundhedspoint (HP) én gang. 

Hvis du er på fængselsfeltet, når stormen tager det, kommer 
du gratis ud af fængslet! Ryk som normalt på din næste tur.  

Gå direkte i fængsel (Go to Jail) 
Når du lander på ‘Gå direkte i fængsel’ (Go to 
Jail), skal du gøre følgende: 

Gratis parkering 
(Free Parking)
Ingen panik! Der sker 
ikke noget.  

Steder
Steder, som ingen 
har gjort krav på
Når du lander på et sted, som 
ingen spiller har gjort krav på, og 
som ikke er taget af stormen, kan 
du gratis gøre krav på det! Du 
behøver ikke betale noget.  
Tag stedkortet. 

Saml farvegrupper!
Hvis du har gjort krav på begge  
steder i et farvesæt, kan du  
indsamle 2 sundhedspoint (HP), 
når du lander på et af   disse steder. 

Steder, som andre 
spillere har gjort 
krav på
Når du lander på et sted, som en 
anden spiller allerede har gjort 
krav på, skal du betale det antal 
sundhedspoint (HP), der vises på 
brættet, til banken. 

Steder, der er 
taget af stormen
Når du lander på et sted, 
der er taget af stormen 
(se STORMKORTENE), 
skal du betale det antal 
sundhedspoint (HP), der vises 
på stormsiden af stedkortet, 
til banken. Bemærk, at du 
betaler flere sundhedspoint 
(HP) for et sted, når det er 
taget af stormen.   

1. Flyt din figur hen på fængselsfeltet (In Jail) 
med det samme. 
Hvis stormen har taget feltet, taber du 
2 sundhedspoint (HP), men du er ikke 
i fængsel. Du kan flytte normalt på din 
næste tur. 

2. Træk et stormkort, og dæk det relevante 
felt på brættet med stormen. 
Du indkasserer ikke 2 sundhedspoint (HP) 
for at passere START (GO). 
Din tur er slut. Når det bliver din tur

1. Kast begge terninger, og gør 
følgende i valgfri rækkefølge: 
 

2. Hvis du lander på eller passerer 
START (GO), skal du vende 
det øverste stormkort, når 
din tur slutter. Stormens øje 
bliver mindre og mindre! Se 
STORMKORTENE. 

HVAD ER ANDERLEDES I MONOPOLY FORTNITE?   

Sundhedspoint  (HP)
Sundhedsjetoner (Health point 
chips) erstatter penge. Du optjener 
sundhedspoint (HP) ved at vinde sundhed, 
når du slår med terningen, ved at lande 
på lejrbålsfelter på spillebrættet eller 
ved at samle skattekistekort. Du mister 
sundhedspoint (HP), hvis du bliver 
angrebet af en anden spiller, eller hvis du 
pludselig befinder dig i stormen.  

Den sidste spiller, der er tilbage, vinder! 
I MONOPOLY Fortnite handler det ikke om, hvad du ejer – det handler om, hvor længe du kan overleve!  
Selv hvis det lykkes dig at gøre krav på flest steder, skal du stadig være den sidste spiller, der er tilbage, for at vinde!

FØRSTE GANG I SPILLER

FORBEREDELSER

Hop ud af The Battle Bus! 
I denne version af MONOPOLY begynder 
du ikke ved START (GO)! I stedet skiftes 
spillerne i begyndelsen af   spillet til at 
placere deres figurer et valgfrit sted 
på spillebrættet. Det gør det lettere for 
spillerne at fordele sig og forsøge at undgå 
at blive angrebet tidligt i spillet.

En handlingsterning
Kast den samtidig med den almindelige 
terning. Når det er din tur, rykker du din 
brik OG udfører en handling som f.eks. at 
detonere en boogie-bombe eller bygge en 
mur på brættet, der vil tvinge spillerne til  
at standse på det felt.  

Stormen nærmer sig  
Hver gang en spiller passerer START (GO), 
skal vedkommende trække et stormkort. 
Kortet fortæller dig, hvilket felt på brættet 
du skal dække permanent med den 
dødbringende storm. 

SÅDAN SPILLER I
Sådan vinder du 
Bevæg dig rundt på spillebrættet, 
og gør krav på steder, imens du 
bekæmper dine modstandere og 
undgår stormen. Den sidste spiller, der 
er tilbage, når alle andre spillere er 
løbet tør for sundhedspoint (HP), har 
vundet!

Handel med steder 
Når som helst på din tur kan du tilbyde 
at bytte steder og/eller skattekistekort 
med andre spillere. 

Hvem starter?
Den spiller, der først har placeret sin 
figur, starter. Spillet fortsætter med uret 
rundt.

· Flyt din figur det antal felter 
frem, som terningen viser.

Hvor landede du? Følg 
instruktionen på det pågældende 
felt. Se FELTER PÅ BRÆTTET.

· Udfør handlingen på 
din handlingsterning. Se 
HANDLINGSTERNINGEN. 

Bemærk: Du kan aldrig have mere end 15 sundhedspoint 
(HP). Hvis du har 15 sundhedspoint (HP), og en handling 
kræver, at du indkasserer flere, skal du ikke indkassere nogen.

Tryk alle outfittene ud, og sæt 
dem på en plastikfod. 1

Tryk alle murkortene ud, og fold dem, så de kan stå.2

Tryk alle sundhedsjetonerne (HP) ud. 3

Sæt et klistermærke på hver side af 
handlingsterningen i vilkårlig rækkefølge.  4

Placer sundhedsje-
tonerne (HP), hvor alle 
spillere kan nå dem.

Læg stedkortene ud for de matchende felter på 
brættet. Hvis der ikke er plads nok, kan I lægge dem i 
en bunke og vælge, hvem der skal administrere dem. 

Bland stormkortene og 
skattekistekortene hver for 
sig, og læg dem her med 
billedsiden nedad.

Hver spiller vælger et outfit og slår derefter med den 
almindelige terning. Den, der slår det højeste antal øjne, 
vælger først, hvor de vil starte spillet, og placerer deres figur 
på dette felt. Placeringen af figurer går mod venstre. På din 
første tur skal du ikke udføre handlingen på dit startfelt.

4

15 sundhedspoint (HP) 

Alle spillere 
begynder med


