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Speelschulden zijn ereschulden! zo zegt men.
Doch bij Johnny en zijn compagnons is alles anders.
Daar wil niemand het juiste bedrag betalen.
Zo verschuift het "valse geld " kriskras over de tafel, zodanig dat niemand meer
weet hoe het nu eigenlijk zit.
Af en toe is er toch nog een echt "miljoentje" in omloop.
Indien men goed heeft opgepast kan men zich dat toe-eigenen!
Wie uiteindelijk, na veel heen en weer geschuif van het geld, als eerste 25000
miljoen verzameld heeft is de winnaar.

Speelmateriaal:

60 bankbriefjes
6 geldbeugels
1 getallen dobbelsteen
1 kleuren dobbelsteen

Voorbereiding van het spel:

Iedere speler krijgt 9 bankbriefjes 1x 5000, 2x 2000, 4x 1000 en 2x zero
mille = 13000 mille. .
Daarbij krijgt iedere speler nog een geldbeugel naar keuze - met de
kleurzijde naar boven- die hij als laatste kaart achter zijn bankbriefjes houdt,
zodanig dat iedereen deze kleur kan zien.
6 Andere bankbriefjes (1x 5000, 2x 2000, 2x 1000 en 1x zero) worden goed
geschud en als een verdekte stapel in het midden van de tafel gelegd. Deze
stapel wordt nu als de spaarpot van tante Carlotta beschouwd.
Zijn er minder dan 6 spelers dan worden de overige geldbeugels en
bankbriefjes in de speeldoos gelegd.
De beide dobbelstenen worden naast tante Carlotta's spaarpot gelegd.

Verloop van het spel :

Hij die het meest op Johnny Controletti lijkt mag het eerst beginnen.
Wie aan beurt is (wordt dan nu ook Johnny genoemd) gooit met de kleuren
dobbelsteen en bepaalt hiermee - overeenkomstig de kleur van de
geldbeugel- de speler die hem geld verschuldigd is.(= schuldenaar)
Gooit Johnny zijn eigen kleur of een kleur dat niet deelneemt aan het spel (



indien minder dan 6 spelers) dan mag hij een willekeurige speler uitkiezen.
"Betaal je schulden!" roept Johnny naar de schuldenaar.
Deze moet hem minstens één bankbriefje , het kunnen er ook meerdere zijn,
omgekeerd toeschuiven.
Is Johnny vertouwensvol en vermoedt hij dat de andere hem een fatsoenlijk
bedrag heeft toegeschoven, dan neemt hij dit aan en steekt het in zijn
geldbeugel.
(overigens: de trots van Johnny verbiedt de andere na het geven van het
geld, luidop te vertellen hoeveel of hoe weinig het in feite was!)
Hiermee eindigt de beurt van Johnny en is de volgende speler als Johnny aan
beurt.
Is Johnny wantrouwig en gelooft hij dat de andere hem te weinig geld
aanbiedt misschien wel "vals geld" (zero mille) dan dobbelt hij met de
getallen dobbelsteen en draait dan pas het hem toegeschoven geld om.
Nu zijn er 3 mogelijkheden:

1) het gedobbeld getal (x 1000) is minder dan de som van het toegeschoven
geld (Bv. bij 4000 mille een 3,2 of een 1)

Dan krijgt de schuldenaar zijn geld terug en krijgt hij daarenboven van
Johnny nogmaals dit bedrag uitbetaald! Nadien is de volgende speler aan
beurt.

(tip: Schuift men Johnny dus minstens 7000 mille toe dan is hij steeds de
verliezer wanneer hij dobbelt want hij kan max. een 6 met de dobbelsteen
gooien. Maar wanneer Johnny niet dobbelt ben je wel je 7000 mille kwijt en is
dit wel een duur grapje!)

2) Het geworpen getal (x1000) is gelijk aan het aangeboden geld dan eindigt
de beurt van Johnny en steekt hij het geld in zijn beugel. De volgende speler
is nu aan beurt.

3) Is het geworpen getal (x1000) hoger dan het aangeboden geld dan moet
de schuldenaar nogmaals een of meerdere bankbriefjes aanbieden en dit weer
niet zichtbaar. Is Johnny nu tevreden dan neemt hij het geld, zowel het
openliggende als het gedekte, steekt dit in zijn geldbeugel en beëindigt
daarmee zijn beurt.

Hij kan echter ook weer twijfelen en dus nogmaals dobbelen waarna hij het
bijkomende geld omdraait.
De tweede dobbelsteenworp wordt nu met de gezamenlijke som van de
omgekeerde bankbriefjes vergeleken.
De hiervoor besproken afrekening toont aan of Johnny verliest of wint.
Vervolgens is de volgende speler aan beurt.
De spaarpot van tante Carlotta dient als "pleister op de wonde" als Johnny
verliest (mogelijkheid 1). Hij mag als troost de bovenste kaart van tante
Carlotta's spaarpot nemen en in zijn geldbeugel steken. Dit mag hij slechts
doen wanneer hij eerst zijn schulden heeft betaalt. Dit betekent dat hij het
geld uit de spaarpot van tante Carlotta niet moet afgeven zelfs als hij niet in
staat is om zijn schulden te betalen.



Het spel eindigt op 2 manieren:

1) Een speler heeft 25000 mille of meer in zijn geldbeugel. Hij is de winnaar.

2) De zesde en laatste kaart van tante Carlotta's spaarpot wordt genomen.

Wie nu de meeste miljoenen heeft is de winnaar. Bij een gelij ke stand wint hij
met de minste bankbriefjes.

Nog enkele speciale reglementen

iedereen heeft tijdens het spel het recht te weten hoeveel bankbriefjes een
medespeler heeft (niet de waarde).
Zelfs als een speler geen enkel bankbriefje meer heeft speelt hij gewoon
verder. Gooit Johnny de kleur van zo'n speler dan heeft hij pech. Zijn beurt
eindigt en hij krijgt ook geen troostkaart van tante Carlotta's spaarpot.
Hetzelfde geldt wanneer het geld van een schuldenaar gedurende een
uitbetaling opraakt. Dan moet Johnny tevreden zijn met het hem
toegeschoven geld. Zijn beurt eindigt eveneens.
Moet Johnny zelf betalen en heeft hij zelf niet voldoende geld dan geeft hij al
zijn bankbriefjes (zelfs zijn vals geld).
Johnny kan zelf beslissen hoe hij het bedrag uitbetaalt.
(Bv. Werd hem 5000 mille toegeschoven dan kan hij zelf "betalen" met 2x
2000 en 1x 1000)
Heeft Johnny geen passend geld dan moet hij meer betalen.
(bv. moet hij 3000 mille betalen en hij heeft slechts 2x 1000 en 1x 5000
mille dan geeft hij zijn 5000 mille af.)
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