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Spilleplade
Terninger
Brikker
Toldkort
Karmakort
Hemmeligekort

20 stk
20 stk
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470 stk
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960 stk

Missionskort A til korte spil
Missionskort B til lange spil
Dealerkort
Varekort
Top kort til varekort
Penge sedler Danske Kroner ‘DKK‘,
Sterling Pund ‘£’, Euro ‘€’ & Dollars ‘$’

MISSION KORT Skal udføres for at vinde spillet. Man kan også spille uden missions kort, hvor man
aftaler et antal timer man spiller. Dette anbefales til nye spillere.
Er man 4 til 6 spillere kan man lave makker spil.
HEMMELIGT KORT Disse kort er virkelige værd at få fat i.
De indeholder oftest gode muligheder for at lave en formue, eller på en anden måde bringe spilleren fordele.
Disse kort skal oftest ikke bruges med det samme, men kan gemmes med mindre andet er angivet i
teksten. Man skal dog huske på, at spillet indeholder muligheden for, at en medspiller kan tage kortet.
Bruges derfor i tide og med omtanke.
TOLD KORT Skal man altid
tage, lige efter man har købt
eller solgt varer.

Trækkes hver gang deltagerne lander på et
felt. Kortets angivelser skal følges og bruges kun en gang med
mindre andet er angivet i teksten.

DEALER KORT Man tildeles 3 dealer kort fra
man vil undervejs i spillet få rige muligheder for at
skaffe flere. Hver spiller, må dog højst have 8 på en gang. Kortet angiver din mulighed for et bestemt antal
varer til en fastsat pris, i et bestemt land/by. Du kan kun rykke ind i et land/by, hvis du enten besidder et dealer
kort hertil. Eller har en vare, som kan sælges i et land eller by.
Uden dealer kort ingen vare. Det er tilladt at købe, sælge og bytte dealer kort indbyrdes.
KØB VARER Kan kun gøres ved at have et dealerkort. Hvor du skal stå på feltet, køb varer i det
land/by som dealerkortet angiver. Du kan også købe varer på de felter som giver dig lov til det.
Lande og byer du kan købe varer i er. Ketama, Libanon, Kathmandu, Mazari e sharif, Bangkok,
Bogota, Mexico, Amsterdam, Fuengirola.
SÆLG VARER Du kan kun sælge dine varer når du er i en af de stater/byer hvor man sælger
varer. Udover det, skal du stå på sælg varer felt.
Stater og byer du kan sælge dine varer i er. Marseille, Amsterdam, Christiania, Berlin , Liverpool,
Californien, Fuengirola.

Det felt er delt op i 2 felter så man kan godt stå uden for fængslet uden at skulle af med
sine varer. Men man mister altid sine varer hvis man ryger i fængsel. Penge og diamanter
er lovlige i spillet så dem beholder du.
Bøder betales kontant. Ellers rykker man direkte i fœngsel.
For at komme ud af fœngslet. Skal man betale 10.000€ til

. Ellers må man vente 2 omgange.

Er der hvor der kommer penge og varer ind fra bøder. Et lækkert felt at lande på. Fordi
lander man der, må man tage alle ting der ligger i den.
Der er 2 felter hvor du kan veksle alle slags penge. Så er der nogle lande og byer som
har små steder hvor du kan veksle hvad der står på det felt. Husk altid at have alle
slags penge i din pung.
VEKSLE KURS ER ALTID
1DKK = $5.5 = €7.5 = £8.5

£
POUNDS

FOR EKSEMPEL. Hvis du er på et veksle pund felt.

Vil du have mulighed for at veksle dine pund til alle
andre valutaer i spillet.

Besøg vores hjemmeside for noget ekstra lir. Smart lommeregner til at veksle valuta. Pris liste og flere ‘Smokeandtravel’ ting.
Download på Smokeandtravel.com

LANDE OG BYER

Når man bevæger sig rundt inde i et land eller by slår man kun en terning.
Når man nærmer sig udgangen af et land/by. Er man tvunget til at stoppe på enten køb varer eller sælg varer.
Og gøre sin handel. Bagefter skal man tage et told kort og udføre henvisningen på kortet.
OMKRING FELTERNE

I alle felterne der tilbyder dig at gøre en handel. Skal spilleren købe hele antallet af kilo som feltet angiver.
medmindre feltet henviser at du må købe ‘Op til’ et anslået antal kilo.
AUKTIONER

Nogle af felterne angiver at der kan laves en auktion over et dealerkort/hemmeligt kort. Der vælger i enten
når i starter spillet, eller når i er kommet igang. Om pengene skal gå til Banken, Bødekassen eller til personen
som lander på feltet. Det er helt op til jer selv.
PRISLISTEN

Her vil i finde priserne for alle produkterne. I de forskellige lande og byer.
For at finde ud af din fortjeneste fra salg af dine varer slår du med 2 terninger. Vandret er terningernes øjne og lodret er
antal kilo på de varer du vil sœlge. Jo flere øjne, jo større beløb. Uanset hvor mange varer man skal sælge, må man kun
sælge vare over 2 gange. Før terningerne kastes, aftales hvilke varer der sælges.
LYKKEHJULET
I midten er svært at komme ind i, men også et sted hvor man kan lave mange
penge på kort tid.
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Spillere inde i lykkehjulet bruger kun 1 terning. Man kan kun gå en gang rundt
derinde. Hvis du står på karma felt lige før sidste felt og slår 6, rykker du 1 felt
frem og tæller videre i yderfelt fra start felt hvorefter du tæller 5 mere frem.
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Inde i lykkehjulet er der 4 steder hvor man bliver smidt ud. I felt 5, 14, 23, 32
Man kan aldrig gå nede fra og op i dem.
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Hvis man lander på et felt i lykkehjulet som fortæller at du kan sælge dine varer
til dobbelt pris. Er det op til personen selv at afgøre om hvilket land/by hans
vare skal sælges i.

Før start modtager hver spiller

&

1 Missionskort
3 Dealerkort
START SPILLET

Alle deltagere begynder på

45.000
15.000
10.000
5.000

DKK
€
$
£

felt.

Man slår med altid med 2 terninger i pladens yderfelt. Slår man 2 ens, giver det ekstra tur. Når man rejser rundt på
pladen og ønsker at gå ind i et bestemt land/by eller stat, Er det tilladt at stoppe ved det pågældende land, selvom
terningernes øjne viser, at man skulle være gået forbi. Man må dog ikke bruge de resterende øjne til at rykke ind i landet,
byen eller staten. Man må pænt vente til det bliver ens tur til at slå igen.
Får en deltager et kort, der giver mulighed for at fratage en medspillers varekort eller andet, skal denne altid spørge
om den pågældende har f.eks. Et hemmeligt kort, og er svaret nej, får han ingenting. Spørger man til et varekort, og
en medspiller har flere kort i den adspurgte varegruppe, er det medspilleren tilladt at bortgive det varekort der har den
laveste handelsmæssige værdi. I nogle tilfælde kan der ikke vælges et varekort, men det vil fremgå af teksten. Nu skal
du så se at få købt nogle varer, fra nogle af de dealerkort du har på din hånd. Ja også ned til de stater og byer, hvor du
kan sælge dine varer og begynde at lave flere penge til at få lavet nogle større deals. Husk det spil her, er et spil hvor
man til tider må slå sig sammen for at få en deal i hus! Så ja, spillet går også ud på at være bare lidt smartere end de
andre spillere. Så hvem laver først sin mission færdig og kan kalde sig bagmand af spillet
.

Spillet er bygget op med så få regler som muligt. Så der ikke er for meget og tænke over. Bare nyd spillet.
Men husk til tider er det en god ide at hjælpe din modspiller. Udover selv at lave ekstra penge. Uden
penge ingen store deals.
Det var de regler man skal overholde i spillet. Udover det, er det kun din fantasi og viden som bestemmer
resten af spillet.
Er der noget I ikke forstår så gå ind på www.smokeandtravel.com og skriv til os og vi vil hjælpe jer.

Lidt historie
Der er altid folk, som vil fortælle historier om gamle dage. Dengang de lavede store penge ved at
smugle hash. Det var de gode tider, hvor der ikke var så mange problemer med at levere fra små biler.
Så gik der sport i det, og det blev nødvendigt med lastbiler og store både blev endda søsat for at smugle
hash til mange lande.
Amsterdam var stedet i mange år, hvor folk hyggede sig med fed tjald og masser af penge. I dag er det
mere i Sydspanien, der bliver lavet store planer om at tjene penge og ryge fed tjald. Det er lækkert, når
alt går godt, men der er en masse mennesker, som hver dag prøver at lave den store deal, ja gerne den
vildt store deal. Det er nok bare ikke så nemt i den virkelige verden uden til tider at ende i fængsel. I dag
sidder mange mennesker i fængsel for at prøve at lave den store deal.
Derfor vil vi fra
minde vores spillere om, at tiden i fængsel er lang og trist uden penge.
Det er nok bedre at holde sig til de store deals med
, og så lade de store drenge om at lave
de store deals. De har også bedre råd og mere tid, må vi håbe. MEN med det nye
kan du nu
selv prøve at lave de store deals uden at komme i fængsel. Spillet er lavet af en fyr, som mener, at det er
rigtig sjovt, hvis man til tider kan lide at ryge lidt hash. Vær ikke bange! du kan nemt spille med selvom
du, eller i ikke ryger hash. Til dig som aldrig har hørt om
har du nu fået et af verdens bedste
brætspil. Ja, der er aldrig blevet lavet noget tilsvarende. Det handler om at købe og sælge: rygehash,
standardhash, sæbehash, skunk, pot, extasy, coke og diamanter. Det er de produkter, vi handler med i
spillet. Tør du spille med? Og selv prøve at blive den store bagmand. Jeg vil kort forklare, at der er flere
forskellige slags hash, man kan ryge. Her tænker jeg på alle de gode drenge i England og gode venner
som ikke kender til andet end sæbehash.
Sæbehash er det værste skidt, man kan ryge. Det laves af rester fra standardhash. Det er kun i England,
det ryges nu til dags. I spillet er standardhash, det man kalder den billige vare, og som sælges i alle
lande. Rygehash bliver også solgt i mange lande, men især i Danmark og Holland, hvor man er mere
bevidst om, hvad man ryger. Husk i fremtiden at høre din lokale pusher, om han har rygehash. Husk det
også i Liverpools små gader og i Marseille. Det var lidt om de tre slags hash.
Derudover er der pot, som er den plante, som hash kommer fra. Vi har også Skunk med i spillet.
Skunk er dog et syntetisk produkt, der har været en kemiker indeover , som har fremstillet dette syntetiske
produkt. Noget værre skidt, så hold dig langt væk fra skunk. Pas på dig selv.
De hårde stoffer extasy og coke er også med, da de er en del af visse menneskers verden.
Selv er det ikke noget jeg er glad for, ja faktisk hader jeg det og kan kun råde dig til at holde fingrene
langt væk fra disse stoffer.
Det hele startede en dag, da jeg havde lidt tid til overs. Jeg måtte lave det brætspil. Et spil, hvor man
kommer tæt ind på livet af alt det man ikke må, men gerne vil prøve.
Jeg har læst mig til en del og har også set og hørt lidt her i livet.
Jeg har derfor lavet et lækkert brætspil, som jeg ønsker at sælge til jer. Det er vigtigt , for at jeg kan blive
bagmand og tjene penge. Her er et spil til alle de mennesker, som går rundt og tænker på at lave store
deals i livet, og til alle dem , som ikke tør tænke på det, men bare må prøve det i et spil.
Her kommer
på banen. Det vil give dig den bedste oplevelse af, hvad der sker i de
kriminelles verden. Jeg takker jer på forhånd for at købe mit spil. Held og lykke og GOD FORNØJELSE

www.smokeandtravel.com

