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Money  Maker: Prolog Manual
Er det første gang du spiller spillet, er det en god ide at starte med at spille prologen. Dette regelsæt lærer dig de 
basale aspekter af spillet og giver et godt udgangspunkt til at forstå de mere indviklede sider af spillet. 

I prologen starter du som en rigmand i Hollands storhedstid som handelsnation. Du tjener guld ved at tilbyde kapi-
tal til virksomheder og ved at lave gode handler på varemarkederne. Du starter med en sum guld til at grundlægge 
dit virksomhedsimperium. Den rigtige kombination i dit virksomhedsportifolio tjener mest guld, men pas på, for 
ikke alle virksomheder giver lige gode afkast. Den, der tjener mest guld, vinder spillet!

For at spille skal du bruge:

1x
spillebræt

120x varer
60x produktionsvarer
60x forbrugsvarer

36x
virksomhedskort

82x guldstykker
25x 1´ere
37x 2´ere
20x 10´ere

1x kreditterning 5x
stormløbsmarkører

Hjælpekort til turens 
forløb
(bagsiden af score-
kortet)

1x blok med score-
kort

6x bankbokse 
Orange, pink, sort, 
hvid, lilla, gul

Klargøring af spillet:

Stormløbsbarometeret Markedet for forbrugs-
varer

Markedet for produk-
tionsvarer

Naturlige reserver

1. Læg stormløb-
smarkørerne på 
det felt der svarer 
til spillerantallet på 
stormløbsbarom-
eteret.

3. Fyld de tomme 
pladser i markedet for 
produktionvarer (røde) 
og i markedet for 
forbrugsvarer (grønne) 
med varer af samme 
farve.

4.   Læg de tiloversblevne 
varer, der ikke passer til 
markederne, på deres 
plads i de naturlige 
reserver.

5.   Bland bunken med virksom-
hedskort og læg dem i bunden af 
spillepladen.

6.   Træk 2 virksomhedskort og læg 
dem ved siden af bunken.

7. Hver spiller vælger en 
farve. 

8. Hver spiller modtager 
i den valgte farve 
bankboks, hjælpekort 
til turens forløb og 15 
guld fra guldreserven.

2. Placer guldet i guldreserven.
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Sådan spilles prologspillet
Den yngste spiller starter. Rækkefølgen følger uret.  
De følgende trin gentages af den spiller, der har tur. 

Trin 1: Træk et virksomhedskort
Træk et virksomhedskort og læg det med billedsiden opad ved siden af bunken.

Trin 2: Start en auktion på et virksom-
hedskort
Budgivningen på et virksomhedskort foregår således:

2.1: Udregn startbuddet
 2  Vælg et virksomhedskort for at starte en auktion på denne 

investeringsmulighed.
 2  I øverste højre hjørne på virksomhedskortene vises antallet og typen af vare 

virksomheden har brug for, for at starte produktionen.
 g  Først tages den viste mængde varer ud af det marked som kortet angiver 

og placeres i den naturlige reserve.
 g  Den totale markedspris for varerne (se Figur 1) er startbuddet på dette virksomhedskort. 

Figur 1: Udregning af prisen på et virksomhedskort

Denne vare kommer fra niveau 2, 
derfor er prisen 2 guld.

= 5 guld 

Denne vare kommer fra niveau 3, 
derfor er prisen 3 guld.

Eksempel på et startbud:
2 varer fra det pågældende marked.
Lånet til skrædderen koster 5 guld, fordi den første blok ligger i markedets prisniveau 2 og den anden blok ligger i niveau 3.  
Denne handling hæver prisen for produktionsvarer.

}

Markedet for pro-
duktionsvarer

Markedet for for-
brugsvarer

2.2: At byde på og betale for virksomhedskortene
 2 Start auktionen med minimumsbuddet på 5 i dette tilfælde.

 g  Herefter kan de andre spillere byde ind ved at sige højere bud.
 g  Der er ingen rækkefølge i budgivningen.
 g  Den højestbydende får kortet og betaler sit bud i guld.
 g Guldet lægges i guldreserven.

 2  Så længe du IKKE vinder en auktion, kan du blive ved med at starte auk-
tioner på nye virksomhedskort.
 g �Dette�kan�du�blive�ved�med,�indtil�der�ikke�er�flere�virksomhedskort�

med billedsiden opad.
 2  Hvis du vælger ikke at byde på virksomhedskortene, er der ingen auktion. 

Gå til trin 3.

Trin 3: Købe, producere og sælge
Køb, produktion og salg af varer kan afvikles i vilkårlig rækkefølge.

Hvad er et virksom-
hedskort?

Virksomhedskortene symbol-
iserer virksomheder, der man-
gler penge til at en invester-
ing. Prisen på investeringen er 
afhængig af markedsprisen på 
de varer, der er nødvendige 
for at sætte produktionen i 
gang. Som långiver modtager 
du�profitten�i�form�af�inves-
tringens produktion.

Produktionsvarer 
repræsenterer alle for-
mer for byggeinput. For 
eksempel arbejdskraft, materialer og 
værktøj. 

Forbrugsvarer 
repræsenterer forbrug - 
såsom mad, drikkevarer 
og tøj.
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3.1: Køb af varer
 2 Du må købe varer fra begge markeder.

 g  Hver tur må du købe op til højest 4 varer fra hvert marked.  
Dette betyder, at du kan købe højest 8 varer (4 fra produktionsmarkedet og 4 fra forbrugsmarkedet).

 g �Flyt�de�varer�du�ønsker�at�købe�fra�markedet�og�udregn�deres�pris�(se�figur�2).
 g  Når markedet er helt tomt, kan du købe varer fra den naturlig reserve for 9 guld pr. stk.

 2  Betal den udregnede pris og læg varerne i din bankboks.

Her købes én vare fra niveau 1 og én 
vare fra niveau 2. I alt koster de:  
1 + 2 = 3 guld eller kredit.

Figur 2: Køb af varer Figur 3: Produktion af varer
Almindelige virksomhedskort

Produktion af varer, 
type og antal, som 

beskrevet på kortet.

Byt den ene type af 
vare til den anden 

type. Det fulde antal 
SKAL byttes.

Hvis du har mere end 2 
virksomheder fra samme laug, 

producerer hvert virksom-
hedskort 1 vare ekstra pr tur. 

Byttevirksomhedskortene 
producerer også én vare mere 

end byttemængden med 
laugbonus.

Byttevirksomhedskort Laug bonus

+1 produktion

3.2: Produktion af varer
 2 Alle dine virksomhedskort kan producere én gang pr. tur. 

 g  De producerer den mængde, som står nederst på kortet.  
Hvis�du�har�mindst�to�virksomhedskort�fra�samme�laug�får�du�laugbonus�(se�figur�3).�

 2  De producerer den mængde, som står nederst på kortet.  
Hvis�du�har�mindst�to�virksomhedskort�fra�samme�laug�får�du�laugbonus�(se�figur�3).

 2  Byttevirksomhedskortene producerer ikke varer, men bytter én varetype ud med en anden.  
De kan også kun bruges én gang pr. tur. Spilleren SKAL have så mange ENS varer, som kortet angiver for at 
bytte dem til den anden varetype. 
 g  Tip! Du kan købe varer som vist i 3.1 for at skaffe nok varer til at 

bytte.

3.3 Salg af varer
 2  Du kan sælge varer på markedet. 

 g  De røde varer til produktionsmarkedet og de grønne til 
forbrugsmarkedet.

 2  Varer, der bliver solgt, bliver genplaceret på markedet i hullerne på 
varestigen. 
 g  Værdien af varerne bestemmes ved deres placering på 'stigen' 
(figur�4).

 2  Når markedet er fyldt, kan du sælge varer til markedet til en pris på 1. 
 g  Du modtager den udregnede værdi fra guldreserven.

Trin 4: At slå med terningen
Kast�kreditterningen�i�slutningen�af�din�tur.�Enten�flyttes�
stormløbsmarkøren fremad eller der fjernes varer fra et af markederne: 
det grønne felt relaterer til markedet for forbrugsvarer, det røde felt til markedet for produktionsvarer, og det 
blå felt til stormløbsmarkøren. Del tallet på terningen med 10 - dette bestemmer antallet af varer, der fjernes fra 
markedet�eller�antallet�af�trin,�som�stormløbsmarkøren�skal�rykkes�frem.�Se�eksempel�i�figur�5.

Her købes én vare 
fra niveau 1 og én 
vare fra niveau 2. I 
alt koster de: 1 + 2 
= 3 guld eller kredit.

Figur 4: Salg af varer
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Figur 5: Eksempler på terningkast:

Ryk stormløbsmarkøren ét felt når 
terningen viser blå 10 og to felter, 

når markøren viser 20.

Fjern én produktionsvare fra produk-
tionsmarkedet når terningen viser rød 
10 og 2 varer, når terningen viser 20.

Fjern én forbrugsvare fra forbrug-
smarkedetmarkedet når terningen 
viser grøn 10 og 2 varer, når ternin-

gen viser 20.

Ryk stormløbsmarkøren.
Det er altid kun en markør i gang på storm-
løbsbarometeret ad gangen. Hvis der ikke er en 
markør�igang,�flyttes�en�ny�markør�fra�bunken�af�
markører på markørernes startfelt. Når markøren 
når enden af barometeret, starter stormløbet 
mod banken med det samme.  
Overskydende ryk ignoreres.

Hvis der er 5 auktionsklar virksomhedskort i 
starten af en ny tur trækkes IKKE et nyt kort, i 
stedet rykkes markøren på stormløbsbarometer-
et�et�felt�frem�(figur�6).

Stormløb mod 
banken
Når en stormløbsmarkør er nået enden af barometeret genopfyldes begge markeder med 5 varer fra deres 
'naturlige reserve'.

Spillet slutter når...
 2 3 markører har nået enden af stormløbsbarometeret 
 2 En spiller har 10 virksomhedskort 
 2 Der�ikke�er�flere�virksomhedskort�tilbage

At optælle point og finde vinderen
 2 Den rigeste bank vinder!
 2 Spillernes rigdom udregnes ved hjælp af scorekortet. 
 2 I prologspillet bruges kun følgende kategorier:

Spillernavn Her skrives spillernes navne.

Guld i bankboksen. Mængden af guld i din bankboks.

Varer i bankboksen. Mængden af varer i din bankboks. Hver vare har en værdi af 1 point.

Virksomhedskort Værdien af alle dine virksomhedskort lagt sammen. 

 2  Det vil sige, er der et rødt produktionsmarkedssymbol i øverste højre hjørne, ganges 
der med den nuværende slagspris på produktionsmarkedet.

 2  Er der et grønt forbrugsmarkedssymbol i øverste højre hjørne, ganges der med den 
nuværende slagspris på forbrugsmarkedet.

Point i alt Summen i de ovenstående felter.

Figur 6: Når mere end 5 virksomhedskort vender billedsiden opad...
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