
060100441107 JUNIOR MONOPOLY   Rules (NO)   3rd Mechs   Pantone Reflex Blue060100441107 JUNIOR MONOPOLY   Rules (NO)   3rd Mechs   Pantone Reflex Blue

060100441107

HENSIKT
Du skal være den som sitter igjen med mest 

penger når de andre spillerne slipper opp for kontanter. 

For å klare det, skal du sette opp billettkontorer på så mange
attraksjoner i fornøyelsesparken som mulig. Deretter skal du håve 

inn inngangspenger når vennene dine kommer på besøk.

INNHOLD
I spillebrett

1 bunke med 25 sjansekort (“?”)
48 billettkontorer i plast (4 sett á 12 stk)

1 pakke med monopolpenger
1 terning

4 spillebrikker utformet som biler

Gratis billettkontor
Ikke flytt brikken din. Se på fargen på kortet og finn en farge
som passer på en av attraksjonene på spillebrettet. Kan du
sette ett av billettkontorene dine der? 

Hvis det feltet du har landet på ikke eies av noen av de
andre spillerne, kan du sette ett av billettkontorene dine
der. Hvis to billettkontorer med forskjellige farger er
plassert der, kan du flytte ett av dem og sette ditt eget billettkontor der. 

Men hvis det står billettkontorer med samme farge på attraksjonene, har du
uflaks; da kan du ikke flytte på noen av dem. I dette tilfellet – og bare da –
kan du legge tilbake sjansekortet og trekke et nytt. Følg så instruksjonene
på det nye kortet.

Et lurt tips
Når du trekker et sjansekort med “Gratis billettkontor” og må bytte ut en
annen spillers billettkontor, bør du velge billettkontoret til den spilleren som
ser ut til å lede spillet. Husk; det er en fordel å ha to av billettkontorene
dine på attraksjoner i samme farge, slik at de ikke kan fjernes hvis en
annen spiller trekker et “Gratis billettkontor”-kort

Dette betyr at hvis du eier begge, så kan du kreve dobbelt leie hvis en annen
spiller lander på ett av dem.

SLIK VINNER DU
Så snart en av spillerne sitter igjen uten 
penger, slutter spillet. Alle de andre 
spillerne teller opp pengene sine. 
Spilleren med mest kontanter, vinner! 

Spille med bare 2 spillere
Spill som beskrevet over, men hver av 
spillerne skal nå ha 12 billettkontorer.
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OPPSETTING
1. Ta en bilbrikke og plasser den på START-feltet. Legg til side de bilene

som måtte bli til overs. 

2. Ta 10 billettkontorer som har den samme fargen som bilen din. 
De som blir til overs skal legges til side. 

3. Bland sjansekortene (med “?” på baksiden) og legg dem med forsiden
ned på det markerte feltet på brettet. 

4. Velg så en spiller som skal være banksjef. Banksjefen deler ut penger 
til alle spillerne som følger: 

Fem x 1 kr. Fire x 2 kr. Tre x 3 kr.
En x 4 kr. En x 5 kr.

Banksjefen skal også være med i spillet. (Hvis du er banksjefen, må du
passe på å holde bankens penger unna dine egne!)

5. Kast terningen. Den som får høyest sum, begynner.

SLIK SPILLER DERE
Når det er din tur:

● Kast terningen og flytt brikken det samme
antall felt som terningen viser og

● Følg instruksjonene på dette feltet.

Hva har du landet på?
En attraksjon uten billettkontor
Betal banken den summen som står på feltet og plasser ett av dine
billettkontorer på feltet. Nå er det opp til deg å sørge for at du får
inngangspenger fra de som besøker denne attraksjonen.

En attraksjon med billettkontor
Frem med pengene og betal for moroa! Betal eieren (den som har
billettkontoret sitt på dette feltet) det beløpet som står på feltet. Men,
hvis denne personen også eier de andre attraksjonene i samme farge, 
må du betale det dobbelte av det som står på feltet.

Start
Hver gang du passerer START, mottar du 2 kroner fra
banken. Ikke glem det, ellers får du ikke pengene du har
krav på!

Et tog
Kast igjen, flytt og følg instruksjonene på det feltet du
lander på.

Fyrverkeri eller vannshow
Dette må du få med deg! Betal 2 kroner og legg pengene
på feltet som er merket “Onkel Pengesekks vekslepenger”.

Onkel Pengesekks vekslepenger
Hvis det ligger penger på dette feltet 
når du lander der, er de dine!

Kafé
Hvis du lander her etter å ha kastet terningen, 
er det bare for å “slappe av”.

Gå til kaféen
Hvis du lander på dette feltet, skal du legge 3 kroner på
feltet til “Onkel Pengesekks vekslepenger”. Flytt så brikken
din med én gang til kaféen. Hvis du passerer START, skal
du IKKE motta 2 kroner. Når det er din tur neste gang,
kaster du terningen og flytter fra dette feltet. 

Sjansekort (“?”)
Trekk kortet som ligger øverst i bunken og følg
instruksjonene. Legg så kortet underst i bunken. 

På sjansekortet ditt står det kanskje: 

Flytt til… eller Kjør med… 
Flytt brikken din til dette feltet med 
én gang og følg instruksjonene. Ikke glem 
å motta 2 kroner hvis du passerer START.
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