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ACTION CARD

SLY
DEAL
Steal a property from

the player of your choice.
(Cannot be part of a full set.)

Play into centre to use.
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ACTION CARD

FORCED
DEAL

Swap any property
with another player.

(Cannot be part of a full set.)
Play into centre to use.
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ACTION CARD
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DEAL
BREAKER

Steal a complete set of 
properties from any player.

(Includes any buildings.)
Play into centre to use.
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JUST
SAY NO!

Use any time when an action 
card is played against you.

Play into centre to use.

ACTION CARD
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Force one player to pay
you rent for properties you
own in one of these colours.

Play into centre to use.

ACTION CARD
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RENT
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All players pay you rent
for properties you own
in one of these colours.
Play into centre to use.

ACTION CARD
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DOUBLE
THE RENT!

Needs to be played
with a rent card.

Play into centre to use.
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ACTION CARD
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PASS

Draw 2 extra cards.
Play into centre to use.
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ACTION CARD
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b4M

b4M

 RENT

 RENT

PROPERTY

 3 b7M

 2  .....................

 .....................

 ..                  ..

b4M

 1 b2M

FULL SET

b8M  2

 .....................

 ..                  ..

 1b3M

FULL SET

(Use card either way up.)

PROPERTY

(Use card either way up.)

WILD CARD

WILD CARD
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 (No. of properties
 owned in set)
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b8M 2

 .....................

 ..                  ..

 1 b3M

 RENT

b4M

FULL SET

MAYFAIR

a

b

b
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HOTEL

Add onto any full
set you own to add 
a4M to the rent value.
(Except stations and utilities.)
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ACTION CARD
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PROPERTY WILD CARD

This card can be used as part
of any property set. This card

has no monetary value.

8+
ALDER

2-6
SPILLERE
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b8M

 2

 .....................

 ..                  ..

 1
b3M

 RENT

b4M

FULL SET

MAYFAIR
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PASS

Draw 2 extra cards.
Play into centre to use.
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ACTION CARD

SLIK VINNER DU
BLI DEN FØRSTE SPILLEREN SOM HAR 
SAMLET TRE FULLE EIENDOMSSETT MED ULIKE FARGER.

FORBEREDELSER
1. Ta de fire kortene med kortversjon av reglene ut av pakken, og del dem 

ut til orientering.
2. Bland resten av kortene, og gi fem, med forsiden ned, til hver spiller.
3. Alle ser på kortene sine, men holder dem hemmelig!
4. Legg resten av kortene med forsiden ned midt på. Dette er 

trekkebunken. 
5. Bestem hvem som skal starte. Spillet fortsetter med klokken.

NÅR DET ER DIN TUR
1.  

TA TO KORT 
fra trekkebunken, og legg dem til dem du har på hånden. Hvis du senere i spillet har 
brukt opp alle kortene, trekker du fem i stedet.

2.  
  SPILL INNTIL TRE KORT  

   fra hånden, og legg dem på bordet foran deg. Du trenger ikke spille noen kort hvis du 
ikke vil. Spill de tre kortene dine i hvilken som helst av disse kombinasjonene: A, B og/
eller C, i hvilken som helst rekkefølge
 A SETT PENGE-/HANDLINGSKORT INN I DIN EGEN BANK

  Spillere kan kreve leie, fødselsdagspenger osv. fra hverandre. Bygg opp en 
“bankbunke” foran deg ved å bruke pengekort og/eller handlingskort.

	 u Hvis du legger et handlingskort i banken din, blir det ugyldig som handlingskort 
resten av spillet. Hvis du bruker det til å betale en annen spiller, må det gå rett i 
banken til denne spilleren og kan ikke brukes til handlingen.

OG/ELLER
 B LEGG EIENDOMMER I DIN EGEN SAMLING

  HUSK, DU VINNER SPILLET MED TRE EIENDOMSSETT I ULIKE FARGER!
	 u Legg eiendomskort ned foran deg for å bygge opp eiendomssettene dine. 
	 u Hvert kort viser hvor mange eiendommer det er å samle i settet med denne 

fargen.
	 u Samle så mange eiendomssett du vil til enhver tid, men du trenger tre fulle sett (i 

ulike farger) for å vinne spillet.
	 u Du kan ordne med eiendomssamlingen din bare når det er din tur. Hvis du finner 

ut at du har vunnet under en annens tur, må du vente til det er din tur, før du sier 
det!

OG/ELLER
 C SPILL HANDLINGSKORT I MIDTEN

  FØLG VEILEDNINGEN PÅ HANDLINGSKORTENE!  
	 u Med handlingskort kan du gjøre slike ting som å kreve leie fra andre spillere, stjele 

kortene deres og kreve penger til fødselsdagen din. 
	 u Hvis du trekker et handlingskort under din tur, kan du spille det med én gang som 

ett av de tre kortene dine eller bruke det under en senere tur.
	 u Handlingskort kan også brukes som penger. Verdien er vist i en rød ring i hjørnet.

(Du finner mer informasjon under “Flere detaljer om kortene”.)
VIKTIG! SLIK BETALER DU ANDRE SPILLERE

	 u Kort kan ALDRI gå tilbake til en spillers hånd.
	 u Betal ALDRI med kort fra hånden, bare fra kortene foran deg.
	 u Du kan betale med kort fra banken, med eiendommer eller en kombinasjon av 

disse. Du velger hvordan du vil betale – ikke spilleren du betaler!
	 u Du får ikke vekslepenger! Hvis en spiller for eksempel krever a2m i leie av deg, og 

du bare har et kort på a3m i banken, får du ikke noe tilbake. Beklager!
	 u Hvis du betaler med eiendomskort, må de gå til den andre spillerens 

eiendomssamling.
	 u Hvis du ikke har noen kort foran deg å betale med, betaler du ikke i det hele tatt!

3.  
AVSLUTT TUREN DIN
Hvis du har mer enn syv kort på hånden (ikke medregnet kort på bordet), legger du 
de overskytende i bunnen av trekkebunken slik at du bare har syv. Hvis du er tom for 
kort, trekker du fem ved starten av den neste turen din.

SLIK SER SPILLET UT

FLERE DETALJER OM KORTENE

VINNEREN
DU VINNER HVIS DU BLIR DEN FØRSTE SPILLEREN SOM HAR SAMLET TRE FULLE 
EIENDOMSSETT MED ULIKE FARGER.

HVA SPILLET DREIER SEG OM
Monopol Deal dreier seg bare om å skaffe seg eiendom og stjele fra 
motstanderne! Du bruker handlingskort til å kreve leie, bytte kort, forlange 
fødselsdagspenger og mye annet. Sørg for at du har masse penger i den 
personlige banken din. Andre spillere vil stjele fra deg også!

BEGYNN Å SPILLE, SÅ BLIR DET HELE KLART!

Slu avtale –  
Stjel en eiendom fra en annen 
spiller, og legg den til i din 
eiendomssamling. Du kan ikke 
stjele fra et fullt sett med 
eiendommer. Kan også settes i 
banken som penger.

Tvangsavtale –  
Bytt en annen spillers eiendom-
skort med ett fra eiendomssam-
lingen din. Kan også settes i 
banken som penger.

Avtalebryter –  
Stjel et fullt sett av eiendommer 
fra en annen spiller, og legg det til 
i din eiendomssamling. Brutalt! 
Kan også settes i banken som 
penger.

Bare sin nei –  
Du kan bruke dette kortet når som 
helst og oppheve effekten når en 
annen spiller bruker et handling-
skort mot deg. Hvis denne spilleren 
har et annet Bare si nei-kort, kan 
hun eller han bruke det til å 
oppheve ditt ... beklager! Kan også 
settes i banken som penger.

Torpedo –  
Bruk dette kortet til å kreve a5m 
fra en annen spiller! Kan også 
settes i banken som penger.

Jeg har fødselsdag –  
Alle spillere betaler deg a2m. Til 
lykke med dagen! (Du er heldig 
som har rike venner!) Kan også 
settes i banken som penger.

Leiekort med flere farger –  
Krev én spiller, som du velger, for 
leie på hvilken som helst av 
eiendommene dine. Kan også 
settes i banken som penger.

Leie – 
Krav leie av andre spillere på 
eiendom(mer) som tilhører 
deg, og som matcher fargen 
på leiekortet. Kan også settes i 
banken som penger.

Doble leien –  
Spill med et standard leiekort, og 
doble beløpet. Kan også settes i 
banken som penger.

Hus/hotell –  
Legg disse kortene til et fullt sett 
med eiendommer slik at leien 
stiger.
u   Du kan bare ha ett hus og ett 

hotell på et sett. 
u   Du kan legge til et hotell på en 

eiendom først etter at du har 
lagt til et hus. 

u   Du kan ikke legge til hus eller 
hoteller på sett med stasjoner 
eller verk.

Kan også settes i banken som 
penger.

Passer Start – 
Ta to ekstra kort fra trekkebunken. 
Du kan spille mer enn ett Passer 
Start-kort per tur. Kan også settes 
i banken som penger.

Pengekort – 
Legg penger i bankbunken, og 
bruk dem til å betale andre 
spillere.

Eiendomskort – 
Hvert kort viser hvor mange 
eiendommer du trenger i 
denne fargen for å fullføre et 
FULLT sett. Dette gjelder 
stasjoner og verk også.

Eiendomsjokerkort – 
u   Bruk eiendomsjokere som 

erstatning for eiendomskort i 
én av fargene som vises på 
kortet.

u   Du kan flytte disse rundt 
mellom ulike sett under din tur.

u   Det er to eiendomsjokerkort 
med flere farger, som kan 
brukes som eiendommer med 
hvilken som helst farge. Disse 
har ingen pengeverdi og kan 
ikke brukes til å betale med.

SEKS ELLER FLERE SPILLERE
Hvis du vil spille med seks eller flere spillere, blander du to pakker sammen og spiller som 
normalt. Hvis du trenger å skille pakkene senere, kan du bruke denne listen til å sjekke 
innholdet i en pakke.
110 spillekort, som omfatter: 
u 4 regelkort u 28 eiendomskort (2 brune, 3 lys blå, 3 rosa, 3 oransje, 3 røde, 3 gule, 3 grønne, 2 blå, 4 stasjon-
er, 2 verk) u 11 eiendomsjokerkort (1 lys blått / brunt, 1 lys blått / stasjon, 2 rosa/oransje, 2 røde/gule, 1 mørk 
blått / grønt, 1 grønt/stasjon, 1 stasjon/verk, 2 eiendomsjokerkort med flere farger) u 34 handlingskort (2 x 
Avtalebryter, 3 x Tvangsavtale, 3 x Slu avtale, 3 x Bare si nei, 3 x Torpedo, 3 x Jeg har fødselsdag, 2 x Doble leien, 
6 x Hus, 2 x Hoteller, 10 x Passer Start) u 13 leiekort (2 lys blå / brune, 2 rosa/oransje, 2 røde/gule, 2 mørk blå 
/ grønne, 2 stasjoner/verk, 3 Leiekort med flere farger) u 20 pengekort (6 x a1m, 5 x a2m, 3 x a3m, 3 x a4m, 
2 x a5m, 1 x a10m.)
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MONOPOLY DEAL INSTRUCTIONS (NO)

Motstanderens 
penger og 
eiendomsbunker.

BANKBUNKEN 
DIN

EIENDOMSSETTENE DINE
Legg disse foran deg.

TREKKEBUNKE

KASTEBUNKE  
Spill handlingskortene med 
forsiden opp her.


