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Görüyorum. . . 
kaderinizde soğuk bir 

kahve var...
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OYUN 
SONUNDAKİ DEĞERİ

Bir oyuncu ziyaret ettiğinde, 
sen ve o oyuncu 1’er Deneyim 

pulu alın.

2 Den

Setin parçası olduğunda 4 Den

MEKÂN

TAROT 
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3 GÜNLÜK MÜZİK 
FESTİVALİ

Çadırlarda klima 
YOKTUR. 
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Bir oyuncu ziyaret ettiğinde, 
sen ve o oyuncu 1’er Deneyim 

pulu alın.
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Setin parçası olduğunda 7 Den

MEKÂN
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HAFTA BOYU 
MEDİTASYON İNZİVASI

Biraz ara ver.
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İÇİNDEKİLER�
Oyun�Alanı
6�Piyon
16�Mekân�Kartı
16�Şans�Kartı
16�Kamu�Fonu�Kartı
64�Deneyim�Pulu
Para�Destesi
2�Zar

E4989

Oyunun�Amacı
Oyun alanında dolaşırken yemek  
yemek, alışveriş yapmak ve rahatlamak  
için havalı yerleri keşfedin, ziyaret edin ve böylece  
Deneyim kazanın. Oyun alanındaki tüm Mekânlar  
keşfedildiğinde oyun sona erer. Oyunun sonunda en çok  
Deneyimi olan oyuncu oyunu kazanır!

Tüm Mekânlar keşfedildiğinde oyun biter. En çok Deneyimi olan oyuncu oyunu kazanır! Oyun alanındaki 
Deneyim pulları tüm Mekânlar keşfedilmeden biterse bu her şeyi deneyimlediğiniz anlamına geldiğinden
oyun da sona erer. Ne hayat yaşamışsınız!

OYUNUN SONU

Berabere kalma durumunda, en çok parası kalan oyuncu kazanır!

Tarot Dükkânı
2 Den

Deneyim Pulları
11 Den 

3 Günlük Müzik Festivali 
Setin parçası olduğunda  

7 Den

Hafta Boyu Meditasyon İnzivası 
Setin parçası olduğunda  

7 Den

Toplam = 27 Den 

PUANINIZI TOPLAMAK İÇİN:
1. Deneyim pullarınızı ters çevirin! Bazıları puan eder, bazılarıysa puan eksiltir (hayattaki tüm deneyimler 
mükemmel sayılmaz). Toplamınızı hesaplayın. 
2. Mekân kartlarınızdaki Deneyimi hesaplayın ve bu sayıyı Deneyim pulu puanlarınıza ekleyin.  
Eksiksiz bir renk grubunuz (bir tam setiniz) varsa bu sette yer alan tüm Mekânların daha fazla  
puan kazandırdığını unutmayın!

Aşağıda bir puan hesaplama örneği görebilirsiniz. (Den, Deneyim puanı anlamına gelmektedir.)    

+ + +

KAZANDINIZ MI? 
YAŞASIN! ZAFER DAHİL HER ŞEYİ DENEYİMLEDİNİZ!

Waterford SIZE - 700mm x 161mm -Print: 4C/4C + aqueous varnish • Fold: 2 parallel fold (same as C1009)
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Hashtag sustainable. 
Hashtag fashion.

İKİNCİ EL
DÜKKÂNI
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OYUN 
SONUNDAKİ DEĞERİ

Bir oyuncu ziyaret ettiğinde, 
sen ve o oyuncu 1’er Deneyim 

pulu alın.

1 Den

Setin parçası olduğunda 3 Den

MEKÂN

İKİNCİ EL
DÜKKÂNI

b15Ziyaret ücreti

OYUNA HAZIRLIK!
1. Bir kişiyi Bankacı seçin. (Sorumluluk, berbat!) Bankacı 
bankanın parasından sorumludur. Bankacı isterse oyuncu da 
olabilir ancak kendi parasını bankadakilerle karıştırmadan 
ayrı tutması gerekir. Bankacı her oyuncuya a100 verir. Kalan 
paranın tümü kutunun içinde saklanır; burası oyunun bankasıdır.

2. Kamu Fonu kartlarını karıştırın, yüzleri aşağı gelecek şekilde 
buraya yerleştirin.

4. Her Mekân kartını oyun alanında eşleştiği hanenin önüne koyun. 
Yeriniz yoksa hepsini bir deste yapıp saklayın ve bu kartlardan sorumlu 
olması için bir oyuncu seçin.

5. Deneyim pullarını, oyun alanında tüm oyuncuların erişebileceği bir 
yere yüzleri aşağı gelecek şekilde yerleştirin. 

3. Şans kartlarını karıştırın, yüzleri aşağı gelecek şekilde buraya 
yerleştirin. 

6. Her oyuncu seçtiği piyonu BAŞLANGIÇ noktasına yerleştirir.

7. Zarları oyun alanının yanına koyun. 

BAŞLANGIÇ
BAŞLANGIÇ noktasından her geçişinizde ya da 
bu noktada durduğunuzda bankadan a20 alın.

ŞANS VE KAMU FONU
İlgili destenin en üstündeki kartı çekin ve kartta 
belirtilen talimatları hemen uygulayın. Daha 
sonra kartın yazılı yüzünü aşağı çevirerek 
destenin en altına koyun. Bazı kartlarda, 
kullanmak istediğiniz zamana kadar sizde 
kalabileceği belirtilir. Bu durumda, hazır olun 
ve kartı kullandıktan sonra uygun destenin en 
altına yerleştirin. 

ZİYARETÇİ
Merak etmeyin. Bu hanede 
durduysanız piyonunuzu 
“Ziyaretçi” yazan bölüme 
koyun. 

KODES’E GİR
Derhal Kodes hanesine 
ilerleyin! BAŞLANGIÇ 
noktasından geçseniz 
bile a20 alamazsınız. 
Kodes’e girdiğinizde sıranız 
sona erer. Mekânlarınıza 
gelen oyunculardan 
para toplamaya devam 
edebilirsiniz ancak Deneyim 
pulu kazanamazsınız.  
(Hiçbir yere gitmiyorsunuz!)ÜCRETSİZ OTOPARK

ÜCRETSİZ mi? Bu bir rüya mı?  
Sakin olun, hiçbir şey yapmayın. 

AKSİYON HANELERİ

KODES’TEN NASIL ÇIKABİLİRİM?
3 seçeneğiniz var:

1. b15 ödeyin. Bir sonraki turda zar atmadan 
önce ödemeyi yapın ve ardından zar atarak 
oyuna normal şekilde devam edin.

2. Kodes’ten Ücretsiz Çık kartını kullanın.  
Bir sonraki turun başında, sahip olduğunuz (ya 
da bir başka oyuncudan satın aldığınız) bu kartı 
kullanın. Kartı, yazılı yüzünü aşağı çevirerek ilgili 
destenin en altına koyun, sonra zar atarak oyuna 
devam edin.

3. Bir sonraki turda zarda çift atmaya çalışın. 
Zarda çift atarsanız ceza ödemeden Kodes’ten 
çıkabilirsiniz! Attığınız zar kadar ilerleyin ve 
sıranızı sona erdirin. Sadece üç tur çift atmayı 
deneyebilirsiniz. Üçüncü turun sonunda da 
çift zar gelmezse bankaya a15 ödeyin ve son 
attığınız zar kadar ilerleyin.

Kodes’ten nasıl çıkarsanız çıkın, 1 Deneyim
pulu alın. Çünkü hayatta kaldınız! Oyun sona 
erdiğinde siz hâlâ Kodes’teyseniz yine de bir 
Deneyim pulu alabilirsiniz.

İstediğiniz zaman başka bir oyuncudan Mekân 
satın alabilir, Mekânlarınızı başka bir oyuncuya 
satabilir, takas edebilirsiniz.

Mekânlar para ve/veya diğer Mekânlar karşılığında 
el değiştirebilir. Mekânların değeri, anlaşmayı 
yapan oyuncular tarafından karşılıklı olarak 
kararlaştırılır.

Deneyim pullarını hiçbir zaman satın alamaz, 
takas edemez veya satamazsınız.

Şans veya Kamu Fonu kartı için gereken ödemeyi 
yapmaya paranız yetmiyorsa ödeyebildiğiniz 
miktarı ödeyip sahip olduğunuz Mekânları, 
bankaya üzerinde yazılı değerden veya diğer 
oyunculara üzerinde anlaşılan fiyattan satabilirsiniz. 
Sonra borcunuzun geri kalanını ödeyin. 

Ne paranız ne de satacak Mekânınız  yoksa hiçbir 
şey yapmayın. Zaten yeterince kötü durumdasınız!

BİSİKLET PAYLAŞIMI 
Bu hanede durduğunuzda para ödeyerek 
oyun alanındaki herhangi bir haneye 
gidebilirsiniz. Bir sonraki Bisiklet Paylaşımı 
hanesinden önceki herhangi bir haneye 
gitmek için a10 ödeyin. Daha ileri bir haneye 
gitmek isterseniz geçtiğiniz her Bisiklet 
Paylaşımı hanesi için ek a10’ar ödeyin.
Bisiklet Paylaşımı’nı kullanırken Başlangıç 
noktasından geçerseniz a20 almayın.

Örneğin, buradasınız ve Tarot Dükkânı’na gitmek 
istiyorsunuz. Toplam maliyet, a20’dir. ( a10 + a10)

KEŞFEDİLMİŞ MEKÂNLAR
Başka bir oyuncunun daha 
önce keşfettiği bir Mekânda 
durduğunuzda bu oyuncuya 
Mekân kartında yazan Ziyaret 
bedelini ödeyin. Ardından siz ve 
o oyuncu desteden birer Deneyim 
pulu alın. Deneyim pulunuza siz 
bakabilirsiniz ama onu başkasına 
göstermeyin. Oyunun sonunda 
topladığınız Deneyim pullarını 
sayacaksınız. Bazılarının puan 
kazandırdığını, bazılarınınsa puan 
eksilttiğini göreceksiniz (hayattaki tüm 
deneyimler mükemmel sayılmaz).

KEŞFEDİLMEMİŞ MEKÂNLAR
Kimsenin keşfetmediği bir Mekâna 
geldiğinizde burayı keşfedebilir veya 
hiçbir şey yapmayabilirsiniz.

MEKÂNLAR

KEŞFETMEK Mİ İSTİYORSUNUZ? 
Hane üzerinde yazılı olan bedeli 
bankaya ödeyip Mekân kartını alın. 

Keşfetmek istemiyor musunuz?
Zorunlu değilsiniz. Sıranız sona erdi. 
Açık artırma yoktur.

RENK GRUPLARINI TOPLAYIN! 
Eksiksiz bir renk grubu topladığınızda bu gruptaki her Mekân kartı 
oyunun sonunda daha fazla Deneyim eder! Değer, kartın üzerinde 
belirtilmiştir.

OYUN ALANINDAKİ HANELER

Ziyaret bedelini ödeyecek paranız yoksa bir şey olmaz. Ancak 
ikiniz de birer Deneyim pulu kazanamazsınız. Şans işte!

OYUNU KAZANMAK İÇİN
Oyun alanında dolaşıp Mekânları 
keşfederek veya Deneyim pulları 
toplayarak mümkün olduğunca çok 
Deneyim kazanın. Tüm Mekânlar 
keşfedildiğinde oyun sona erer. 
Oyunun sonunda en çok Deneyimi 
olan oyuncu oyunu kazanır!

OYUNA İLK KİM BAŞLAR?
En çok öğrenim kredisi borcuna 
sahip oyuncu ilk oynar ve ardından 
sıra soldaki oyuncuya geçer. 

SIRA SİZE GELİNCE
1. İki zarı birlikte atın.
2. Piyonunuzu attığınız zar kadar saat 
yönünde ilerletin.
3. Hangi haneye geldiniz? Bu haneye 
geldiğinizde yapmanız gerekenleri 
uygulayın.

Çift zar mı attınız? Oyununuzu oynayın, 
sonra tekrar zar atın ve ikinci bir tur daha 
oynayın.

Dikkat! 3 kez üst üste çift zar atarsanız 
üçüncüsünde Kodes’e girersiniz! Üçüncü 
turunuzu oynamayın. 

4. Sıranız sona erdi. Zarları 
solunuzdaki oyuncuya verin. 

OYNAMAYA BAŞLAYIN
Bilmeniz gereken her şey bundan 
ibaret, haydi oynamaya başlayın. 
Piyonunuzun durduğu haneye göre 
neler yapmanız gerektiğine bakın.

OYUN ZAMANI!

ŞANS VE KAMU FONU 
KARTLARIYLA DİĞER 
OYUNCULAR İLE İLETİŞİME 
GEÇİN!
Bu Şans ve Kamu Fonu kartlarında 
kendinizden çok fazla şey bulabilirsiniz. 
(İşte olmanız gereken bir saatte organik 
pazardan selfie gönderdiğinizi hatırlıyor 
musunuz? Hay aksi! Veya arkadaşınızla 
şu yeni şeyi denediğinizi ve yeni 
mottonuzun #birdahasla olduğunu?)

Y KUŞAĞI İÇİN 
MONOPOLY 
OYUNUNDA NELER 
FARKLI?
DENEYİM HER ŞEYDİR!
Parayla her seferinde harika bir zaman
satın alamazsınız, ancak deneyimler -iyi 
ya da tuhaf- sonsuza dek hatırlanır!
Mekânları keşfederek Deneyim kazanın.
Kira ödemek yerine arkadaşlarınız 
Mekânı ziyaret edecek ve bu yeri 
birlikte deneyimlediğinizden hem 
onlar hem de sizdaha fazla Deneyim 
kazanacaksınız!

PEK PARA MESELESİ DEĞİL, 
ZATEN SİZDE PEK YOK! 
Her oyuncu a100 ile oyuna başlar. 
Dolayısıyla bunu en iyi şekilde kullanın!

ANLAŞMALAR

YARDIM EDİN!  
PARAM KALMADI!
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