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MÅLET MED SPILLET
Å være den eneste spilleren som er igjen i spillet etter at alle de 

andre har gått konkurs.

INNHOLD
1 spillebrett, 6 spillebrikker, 28 skjøtekort, 

16 sjansekort, 16 prøv lykken-kort, 1 pakke Monopol-penger, 
32 grønne leiligheter, 12 røde hoteller og 2 terninger.

Hvis du er fortrolig med Monopol og ønsker å spille et hurtigere spill:

1. Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gi to til hver spiller. Spillerne 
betaler straks banken prisen for de eiendommene de mottar. Spillet går så 
videre som normalt.

2. Du trenger bare bygge tre leiligheter på hver tomt i en fargegruppe før du 
kjøper hotell (i stedet for fi re). Når du selger hoteller, er verdien halvparten av 
kjøpsprisen.

3. Så snart den andre spilleren går konkurs, avsluttes spillet. Hver spiller 
legger sammen:

 • Pengene sine

 •  Tomter, skisenter og fornøyelsesparker med den prisen som er oppgitt 
på brettet

 • Eventuell pantsatt eiendom med halvparten av prisen som er oppgitt på   
 brettet

 • Leiligheter, verdsatt etter innkjøpspris

 • Hoteller, verdsatt etter innkjøpspris inkludert verdien av tre leiligheter

Den rikeste spilleren vinner spillet!

Eller dere kan bli enige om en bestemt tid da spillet skal avsluttes. Den som er rikest 
på dette tidspunktet, vinner!
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Gå i fengsel.

Se side 10.

Betal leie på andre 
spilleres eiendommer.

Se side 6.

Bygg på 
eiendommene dine.

Se side 7.

Ta et 
sjansekort.

Se side 9.

Ta et prøv 
lykken-kort.

Se side 9.

Motta kr 2 000 000 når
du passerer START.

Se sidene 9 og 10.

Pantsett en 
eiendom.

Se side 8.

2 x

4 x

1 x

1 x

2 x

1 x

5 x

Hver spiller starter 
spillet med:
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BANKSJEFEN  ......................................................................5
SPILLET  .................................................................................5

BANKSJEFEN
Velg én av spillerne som banksjef. Hvis det er mer enn fem spillere, kan banksjefen 
velge å ha bare denne rollen. Banksjefen passer på:

KJØPE EIENDOM  ..............................................................6
AUKSJONER  .......................................................................6
BETALE LEIE  .......................................................................6
FORNØYELSESPARKER  ..................................................7
SKISENTER  ..........................................................................7
BYGGE LEILIGHETER  .....................................................7
BYGGE HOTELLER ...........................................................7
SLUTT PÅ BYGNINGENE  ..............................................7
SLUTT PÅ PENGENE  .......................................................8
SELGE EIENDOM  ..............................................................8
PANTSETTING  ...................................................................8
KONKURS  ............................................................................9
SJANSE OG PRØV LYKKEN  .........................................9
GRATIS PARKERING  ....................................................10
PASSERE START TO GANGER PÅ ÉN TUR  ...........10
FENGSEL  ...........................................................................10
ET RASKERE SPILL  ........................................................12
HURTIG-MONOPOL  ....................................................12

SPILLET
1. Kast begge terninger. Spilleren med høyest tall starter. Spillet fortsetter med 

klokken.

2. Når det er din tur, kaster du terningene og fl ytter dette antallet felter med 
klokken rundt brettet. To eller fl ere spillebrikker kan være på samme felt 
samtidig. Avhengig av hvilket felt du lander på gjør du ett av følgende:

 • Kjøper eiendommen (hvis ikke en annen spiller eier den). Se side 6.
 • Får banksjefen til å auksjonere bort eiendommen (hvis du ikke vil 

 kjøpe den). Se side 6.
 • Betaler leie (hvis en annen spiller eier eiendommen). Se side 6.
 • Betaler skatt.

 • Trekker et sjanse- eller prøv lykken-kort. Se side 9.
 • Går i fengsel. Se side 10.
3. Når du eier en hel fargegruppe, kan du bygge leiligheter eller hoteller på disse 

tomtene.

4. Hvis du går tom for penger, kan du pantsette eller selge eiendom for å betale 
kreditorene. Hvis du ikke greier å skaffe nok penger til å betale leie, skatt eller 
en regning, blir du erklært konkurs og er ute av spillet.

5. Ingen spiller kan låne penger av eller låne ut penger til en annen spiller. Men en 
spiller kan velge å akseptere hvilken som helst av eiendommene dine i stedet 
for penger som du skylder ham eller henne.

6. Hvis du får to like, tar du turen din som normalt og kaster så på nytt. Hvis du får 
tre ganger to like på samme tur, går du i fengsel. 

7. Fortsett til bare én spiller er igjen i spillet. Denne spilleren er vinneren!

Penger Skjøtekortene Leiligheter og hoteller Auksjoner
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KJØPE EIENDOM
Det er tre typer eiendom:

Hvis du lander på en eiendom ingen eier, har du førsteretten til å kjøpe den. Hvis du 
bestemmer deg for å kjøpe, betaler du prisen som er oppgitt på dette feltet, til 
banken. Du får skjøtet for denne eiendommen som et bevis på eierskapet. Legg det 
foran deg med forsiden opp. Hvis du bestemmer deg for ikke å kjøpe, holdes det en 
auksjon (se Auksjoner).
Når du eier en eiendom, har du rett til å kreve inn leie fra enhver spiller som lander 
på dette feltet. Når du eier alle tomtene i en fargegruppe, dvs. du har monopol, kan 
du bygge leiligheter og hoteller på tomter i denne gruppen og få mer i leie!

AUKSJONER
Hvis du bestemmer deg for ikke å kjøpe en eiendom når du har landet på 
den, må banksjefen straks auksjonere den bort til den som byr høyest. 
Dere starter på den prisen en annen spiller er villig til å betale. Selv om 
du avsto fra muligheten til å kjøpe til opprinnelig pris, kan du også være 
med på å by.

BETALE LEIE 
Hvis terningkastet fører deg til en tomt som er eid av en annen spiller, må du 
betale leie (hvis ikke tomten er pantsatt). Spilleren som eier tomten, må be deg 
om leien før neste spiller kaster terningene. Beløpet du skal betale, står på 
skjøtekortet og varierer med antall bygninger på tomten.

Hvis du eier en hel fargegruppe, blir leien fordoblet for alle ubebygde tomter i 
denne gruppen (dvs. tomt uten leiligheter eller hoteller). Ved pantsetting kan du 
fremdeles kreve dobbelt leie for tomter som ikke er pantsatt.

 1. Tomter 2. Skisenter           3. Fornøyelsesparker 

MEDIER
Fornøyelsesparker blir kjøpt og 
auksjonert bort på samme måte 
som tomter. 

Hvis du lander på en av 
fornøyelsesparkene noen eier, 
betaler du leie til eieren i samsvar 
med hva terningen viste da du landet 
der. Hvis eieren har én av 
fornøyelsesparkene, er leien fi re ganger 
det terningen viser, multiplisert med 
10 000. Hvis eieren har begge 
fornøyelsesparkene, må du betale ti 
ganger det terningene viser, multiplisert med 10 000.

SKISENTER
Skisenter blir kjøpt og auksjonert bort på samme måte som tomter. 

Hvis du lander på et skisenter noen eier, betaler du beløpet som er oppgitt på 
skjøtekortet, til eieren. Beløpet du skal betale, står på skjøtekortet, og er avhengig 
av antallet skisenter denne spilleren eier.

BYGGE LEILIGHETER
Når du eier alle tomtene i en fargegruppe, kan du kjøpe leiligheter 
og oppføre dem på alle disse feltene. Prisen for en leilighet er 
oppgitt på skjøtekortet.

Du kan kjøpe leiligheter (eller hoteller) under din tur eller mellom 
andre spilleres turer, men du må bygge jevnt: Du kan ikke bygge en 
leilighet nummer to før du har bygd én leilighet på 
hver av tomtene i denne gruppen. Du kan kjøpe så 
mange bygninger du ønsker, så lenge du har råd til 
dem. Du kan ikke bygge leiligheter hvis noen tomt i 
den samme fargegruppen er pantsatt.

Når du bygger fl ere leiligheter på en tomt, stabler du dem som en 
skyskraper.

BYGGE HOTELLER
Før du kan bygge hotell, må du ha fi re leiligheter på hver av 
tomtene i en komplett fargegruppe. Bytt fi re leiligheter mot et 
hotell, og betal banken prisen som er oppgitt på skjøtekortet. 
Du kan bygge bare ett hotell på hver tomt.

SLUTT PÅ BYGNINGENE 
Hvis banken ikke har fl ere leiligheter igjen, må du vente til andre 
spillere leverer tilbake sine før du kan kjøpe. 
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Hvis det er et begrenset antall leiligheter eller hoteller igjen, og to eller fl ere spillere 
ønsker å kjøpe fl ere enn banken har, auksjonerer banksjefen dem bort enkeltvis til 
den som byr høyest. Dere starter på den laveste prisen som er oppgitt på aktuelle/
aktuelt skjøtekort.

SLUTT PÅ PENGENE 
Hvis du har lite penger, kan du skaffe fl ere ved å:

● selge bygninger

● pantsette eiendom

● selge tomter, skisenter eller fornøyelsesparker til en annen spiller for en sum 
dere blir enige om (selv om eiendommen er pantsatt).

SELGE EIENDOM
Du kan selge ubebygde tomter, fornøyelsesparker og skisenter til en annen spiller 
for en pris dere blir enige om. Du kan ikke selge en tomt hvis det er bygninger på 
noen av tomtene i denne fargegruppen. Du må først selge alle bygningene på disse 
tomtene til banken.

Leiligheter og hoteller blir solgt til banken til halvparten av opprinnelig kjøpspris, 
som er oppgitt på skjøtekortet. Du kan selge under din tur eller mellom andre 
spilleres turer.

Selge leiligheter
Du må selge leiligheter jevnt, det vi si på samme måte som de ble bygd.

Selge hoteller
Banken betaler halve prisen for hotellet pluss halve prisen for de fi re leilighetene 
som ble byttet inn ved kjøpet av hotellet. 

Du kan også dele opp hoteller i leiligheter for å skaffe penger. Du gjør dette ved å 
selge et hotell for halvparten av sin pris og motta fi re leiligheter i bytte.

PANTSETTING

 Pantsette eiendom
Først selger du eventuelle bygninger.
Så snur du skjøtekortet for tomten
med forsiden ned og mottar 
pantsettingsbeløpet som står på baksiden 
av kortet.

Du beholder all pantsatt eiendom, og ingen 
annen spiller kan løse inn pantet for å sikre 
seg eiendommen. Du kan ikke kreve inn leie 
for pantsatt eiendom, men kan kreve det for 
andre eiendommer i denne fargegruppen.

Innløsing av pant
Du må betale det opprinnelige pantsettingsbeløpet pluss 10 % renter (avrundet opp til 
nærmeste 10 000). Når du har betalt tilbake, snur du skjøtekortet med forsiden opp.

Selge en pantsatt eiendom
Du kan selge en pantsatt eiendom til en annen spiller til enhver pris dere blir enige 
om. Kjøperen kan da umiddelbart innløse pantet eller betale 10 % rente (avrundet 
opp til nærmeste 10 000) og opprettholde pantet. Pantet kan så innløses på 
normal måte senere i spillet.

Når alle tomter i en fargegruppe er uten pant, kan eieren begynne å kjøpe tilbake 
leiligheter og hoteller til full pris igjen.

KONKURS
Hvis du skylder mer penger enn du kan skaffe fra eiendelene dine, blir du erklært 
konkurs og er ute av spillet.

Gjeld til banken
Lever tilbake skjøtekortene dine til banksjefen, som auksjonerer bort hver 
eiendom til den som byr høyest. Legg alle “slippe ut av fengsel gratis”-kort tilbake i 
bunnen av den aktuelle bunken.

Gjeld til en annen spiller
Den andre spilleren får alle pengene du har igjen på skjøtekortene dine og 
eventuelle “slippe ut av fengsel gratis”-kort du har.

SJANSE OG PRØV LYKKEN 
Når du lander på et av disse feltene, tar du toppkortet fra
den aktuelle bunken. Følg instruksjonene på kortet
før du legger det tilbake, med forsiden
ned, i bunnen av bunken. Hvis du tar et 
“slippe ut av fengsel gratis”-kort, kan 
du beholde det til du vil bruke det, 
eller vil selge det til en annen spiller for 
en sum dere blir enige om.

Hvis et kort sier du skal fl ytte til et annet 
felt, fl ytter du dit i pilens retning. Hvis du 
passerer START på veien, mottar du 
kr 2 000 000. Du passerer ikke START hvis et 
kort sender deg i fengsel eller sender deg 
tilbake (f.eks. til Kristiansand).
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GRATIS PARKERING
Det er ingen straff for å lande her, og du kan 
fremdeles utføre transaksjoner som vanlig (kreve 
inn leie, bygge på tomter du eier osv.).

PASSERE START TO GANGER PÅ ÉN TUR
Du kan motta kr 2 000 000 to ganger på én tur. Dette 
skjer hvis du for eksempel lander på et sjanse- eller 
prøv lykken-felt rett etter at du har passert START, 
og tar et kort som sier du skal rykke frem til START. 

FENGSEL

Gå i fengsel
Du sendes i fengsel hvis:

● du lander på “Gå i fengsel”-feltet.

● du får et sjanse- eller prøv lykken-kort som sier   
“Gå direkte i fengsel”. 

● du får to like tre ganger på rad under din tur.

Turen din er over når du sendes i fengsel. Flytt til 
fengselsfeltet. Du mottar ikke kr 2 millioner uansett 
hvor du er på brettet.

Mens du er i fengselet, kan du kreve inn leie for eiendommer hvis de ikke er pantsatt.

Løslatelse fra fengselet
Du kan komme deg ut av fengselet ved å:

● betale en bot på kr 500 000 og fortsette på din neste tur. 

● bruke et “slippe ut av fengsel gratis”-kort. 

● få to like.

Hvis du ikke har fått to like etter tre turer, betaler du kr 500 000 til banken før du 
fl ytter i samsvar med det tredje terningkastet ditt.

“Bare på besøk” i fengselet
Hvis du ikke blir sendt i fengselet, men lander på fengselsfeltet, er du “bare på 
besøk” og får ingen straff.

Takk til:

Bergen: Kari Mikalsen, Bergen kommune.

Haugesund: Fotogèn, Haugalandrådet

Narvik: Børge Soleng

Skudeneshavn: Ørjan Baugstø Iversen

Molde: Arne Strømme

Trondheim: Jørn Adde (c) Trondheim kommune

Drammen: Birgitte Simensen Berg

Arendal: Inger Lise Walle

Smøla: Magne Gjernes

Tønsberg: Tønsberg kommune

Larvik: Gunnar Berven

Levanger: Fotograf Hattrem

Voss: Svein Ulvund

Verdal: Janne Amalie Svit, Wow Medialab, Verdal kommune

Kristiansund: Kristiansund kommune

Kristiansand: Tomas Rolland, Kristiansand kommune  

Stavanger: Skagen Brygge Hotell

Oslo: Gambit Hill & Knowlton

Lillehammer: “Birkebeiner med kongsbarnet” ved kunstneren Sivert Donali 1994, 
foto v/Elisabeth Negaard

Ålesund: Ålesund kommune, Christine Rørvik 

Fredrikstad: Fredrikstad kommune

Rognan: Liv Krane, Saltdal kommune

Narvikfjellet: Narvikfjellet Skisenter

Tusenfryd: Tusenfryd AS

Oppdal Skisenter: Oppdal Skisenter

Hemsedal Skisenter: Hemsedal Skisenter

Hunderfossen: Hunderfossen familiepark 

Hovden Skisenter: www.kvanneid.com
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