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MÅLET MED 

SPILLET

Å tjene mest penger!  

• Flytt rundt på brettet, kjøp

 eiendommer og krev inn leie når

 andre spillere lander på dem.  

• Sett kortet i minibanken for å få

 kontanter og sjansekort!  

•  Når minibanken er tom, 

eller noen går tom for penger 

til å betale for noe, 

er spillet over.

• Spilleren med 

 mest penger vinner!
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VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER

Vennligst oppbevar denne informasjonen for fremtidig 
referanse. Batterier bør settes inn av en voksen person.

ADVARSEL:

1.  Følg alltid instruksjonene nøye. Bruk kun batterier som 
er merket, og vær nøye med å sette dem riktig inn med 
+ mot + og – mot –.

2. Bland ikke sammen nye og gamle batterier, eller vanlige 
batterier (karbon-sink) med alkaliske batterier.

3. Fjern utladede eller fl ate batterier.

4. Ta ut batteriene om produktet ikke skal brukes 
på en stund.

5. Ikke kortslutt strømforsyningsenheten.

6. Om produktet skulle forårsake eller bli berørt av 
elektroniske forstyrrelser, skal det holdes unna andre 
elektroniske produkter. Tilbakestill (slå av og på igjen, 
eller ta ut og sett inn batteriene igjen) om nødvendig.

7. BRUK IKKE OPPLADBARE BATTERIER. LAD ALDRI 
OPP ANDRE TYPER BATTERIER.

Batteriene leveres inn separat på et mottak for 
resirkulering. De skal ikke kastes sammen med vanlig 
husholdningsavfall.
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REGLER FOR ELDRE SPILLERE
Hvis alle er enige, kan dere bytte eiendommer 
med hverandre under spillet.  

Gjør en avtale! Bytt eiendommer i kontanter eller 
andre eiendommer. Bytt eiendommer for å få par 
i samme farge, slik at du får dobbelt leie!

Avslutte spillet
Spillet avsluttes som vanlig ved at en spiller går 
konkurs eller minibanken går tom for sedler.

1. Alle teller kontantene sine.

2.  Alle legger sammen verdien av 
eiendommene sine. Hver eiendom 
er verdt beløpet en annen spiller skulle 
betale hvis hun eller han landet der.

3. Legg sammen tallene.

4. Spilleren med høyest sum er vinneren.

Selv om du ikke har noen kontanter igjen, 
kan du fremdeles vinne!

c Spillet der du gjør raske forretninger med eiendom c

Spillet er over når:

• Minibanken er tom

ELLER
•  En spiller ikke har nok penger til å betale for 

noe. Denne spilleren er konkurs!

•  Hvis du er konkurs, gir du alle pengene du 
har til den du skylder penger. Dette kan være 
banken også.

Alle teller kontantene sine. Spilleren med mest 
penger vinner! 

VINNE SPILLET
5+ 2–4

INNHOLD
Brett, 4 spillebrikker, 

terning, pakke med MONOPOL-penger og 
sjansekort, 16 hus og 8 

hoteller, 16 eiendomskort, 
1 minibank og 2 bankkort 

(ett ekstra).

ALDER

SPILLERE
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1. Legg brettet i midten der 
 alle kan nå det.  

2.  Plasser minibanken og 
ett bankkort i nærheten.  

3. Sett husene og hotellene
 ved siden av brettet.

4. Gi til hver spiller:  

5. Bland 45 a1-,10 a2- og 5 a5-sedler med alle sjansekortene. 
 Pass på at de er blandet godt! Legg bunken inn i minibanken som vist.  
 Resten av pengene skal være i banken.

6.  Velg én av spillerne som banksjef. Banksjefen passer på bankens penger 
og eiendomskortene. Banksjefen må holde bankens penger og sine egne 
fra hverandre!

7. Alle velger en spillebrikke og setter den på START-feltet.

8. Alle kaster terningen. Den som får høyest, begynner.

1 x a52 x a26 x a1

FELTENE
Felt med eiendom ingen eier  
Du må kjøpe eiendommen hvis 
du har nok penger.

•  Gi pengene til banksjefen. 
På brettet står det hvor mye.

• Legg det tilhørende eiendomskortet 
 foran deg med forsiden opp.

•  Ta et hus og sett det på eiendommen på brettet. 
Bare ett hus per eiendom.

 Felt med eiendom noen eier  
Betal leie til spilleren 
som eier eiendommen. 
På eiendomskortet 
står det hvor mye.

Hvis noen lander 
på din eiendom, 

roper du “leie!” for å minne 
om betalingen. 

Det er dyrt å somle! Hvis den neste 
spilleren kaster terningen før du ber 
om leien, mistet du sjansen! 

Har du par?
Hvis du har to eiendommer med 
samme farge (for eksempel 
(Haismuget og Blåhvalveien), 
kan du kreve dobbel leie hvis noen 
ander der.

Nytt kast 
Kast terningen og fl ytt 
spillebrikken så mange felt den viser.

Gå i fengsel  
Flytt til hjørnefeltet I 

FENGSEL. Har du et 
“Slipp gratis ut av fengsel”-kort?  

•  Nei. Turen din er slutt. Når det 
er din tur igjen, betaler du en bot 
på a2 til banken, og kaster og fl ytter 
deretter som normalt.

• Ja. Legg “Slipp gratis ut av fengsel”-
 kortet i bunken med brukte sjansekort.
 Flytt spillebrikken til Bare på besøk. Under din  
 neste tur, kaster du og fl ytter som normalt.

Bare på besøk
Hvis du lander her, gjør du ingenting. 
Vink til vennene dine hvis noen av 
dem er i fengsel.  

Gratis parkering
 Hvis du lander her, gjør du 

ingenting – slapp av! 

START
Du får a2 fra banken 
hver gang du passerer START! 

Minibank
•  Sett bankkortet i hullet foran 

på minibanken.  

• Maskinen kaster ut 4 sedler
 – det kan være kontanter 
 eller sjansekort.  

•  Ta bankkortet ut av minibanken.

Hva fi kk du?
Penger
Legg pengene du fi kk, sammen med resten av 
pengene dine.

Sjansekort
• Hvis du får et sjansekort, gjør du det som står  
 der, f.eks.“Gå til Solgaten”.

•  Hvis du får mer enn ett, velger du det som er 
best å gjøre. Legg de andre i bunken for 
brukte kort.

•  Noen sjansekort gir deg to valg på samme kort. 
Velg ett og gjør det.

Når du har brukt et sjansekort, legger du det i 
bunken for brukte kort.

Når minibanken er tom for sedler, er spillet over.
 

HUS OG 
HOTELLER
Hver gang du kjøper 
en eiendom, får du ett 
hus gratis. 

Når du har vært rundt hele brettet, kan du betale for 
å bytte huset på hvilken som helst av eiendommene 
dine med ett hotell. Andre spillere må da betale 
deg ekstra leie hvis de lander der.

•  Ta huset bort fra eiendommen
 og bytt det med et hotell. 
 Betal a1til banken.

•   Du kan bare bygge ett hotell 
per tur.

•   Vær rask! Det er bare 
8 hoteller i spillet.  

NÅR DET ER DIN TUR
1.   Kast terningen og fl ytt spillebrikken så mange 

felter den viser, rundt brettet i pilens retning. 

 •  Hvis du lander på en eiendom ingen eier, kjøper 
du den og får et gratis hus.  

 • Hvis du lander på minibanken, setter du kortet 
  i maskinen og ser hva som kommer ut! 

På HVERT FELT står det hva du skal gjøre når 
du lander der.

2. Bytt et hus med et hotell hvis du vil.
Når du har vært rundt brettet én gang, kan du  
kjøpe hoteller. Se HUS OG HOTELLER for å fi nne  
ut hva du skal gjøre.

3.  Turen din er over. Gi terningen til spilleren til 
venstre for deg.

Fortsett å spille etter tur til minibanken er tom for 
sedler ELLER til en spiller går tom for penger og 
ikke kan betale det hun eller han skylder. Se VINNE 
SPILLET på baksiden.

6 xx aaa11 1 x a52 x a2

FORBEREDELSER

SLIK SPILLER DERE
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Hus Hotell

Bankkortet 

Sett batteriene i minibanken som vist 
på baksiden.


