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İÇİNDEKİLER
Oyun Alanı
27 Karakter Kartı ve Standı
15 Fırtına Kartı
16 Konum Kartı
16 Hazine Sandığı Kartı
8 Duvar Kartı
1 Numaralı Zar
1 Aksiyon Zarı ve Çıkartmaları
110 Sağlık Puanı Pulu
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AKSİYON ZARI
Aksiyon zarı, sıra sizdeyken özel bir 
aksiyon gerçekleştirmenizi sağlar.  
Bir sonraki oyuncu zar atmadan önce 
zarda gelen aksiyonu tamamlamayı 
unutmayın, yoksa hakkınızı 
kaybedersiniz!
Zarda sargı bezi geldiğinde Bankadan  
2 HP alın.

Elimde hiç HP kalmazsa ne 
yapabilirim?

FIRTINA KARTLARI

BAŞLANGIÇ noktasından her geçişinizde ya 
da bu noktada durduğunuzda fırtına merkezi 
daralıyor demektir! 

Sıranızın sonunda en üstteki Fırtına kartını 
çekin. Kart size hangi hanenin fırtınaya 
yakalandığını bildirir. Kart, onu oyun alanında 
belirli bir haneye koymanızı ya da bir Konum 
kartını, Fırtına tarafı yukarı bakacak şekilde 
ilgili haneye yerleştirmenizi bildirir.  

Fırtınaya yakalanmış bir Konum hanesine 
geldiğinizde Bankaya kartta gösterilen miktarda 
HP ödemeniz gerekir. 

Oyun alanında fırtınaya yakalanmış başka bir 
haneye geldiğinizde Bankaya 2 HP ödemeniz 
gerekir. 

Hane fırtınaya yakalanmışsa, o haneye 
geldiğinizde yapmanız gerekenleri yapmayın. 

Fırtına kartları bir hanenin üzerine konduktan 
sonra kaldırılamaz. 

Bir hane siz oradayken fırtınaya yakalanırsa  
2 HP kaybetmezsiniz.

OYUNUN SONU
Oyun, geriye yalnızca bir oyuncu 
kaldığında sona erer.

Duvarlar ne işe yarar? 
Üzerinde Duvar kartı olan bir haneye 
ulaştığınızda, onu bu haneye hangi oyuncu 
koymuş olursa olsun bu hanede durmanız 
ve haneye göre oyununuzu oynamanız 
gerekir. Sonra Duvar kartını kaldırın ve 
destesine geri koyun. 

Zarda hedef işareti geldiğinde görüş hattınızdaki 
herhangi bir oyuncuyu seçerek ondan bankaya 1 HP 
ödemesini isteyin. Bir oyuncu, oyun alanında sizinle 
aynı kenardaysa görüş hattınızda yer alır. Bu, köşede 
olduğunuzda oyun alanının iki kenarı için de görüş 
hattına sahip olacağınız anlamına gelir.  
Hedef işareti aksiyonunuzu değiştirip 
değiştiremeyeceğinizi görmek için elinizdeki Hazine 
Sandığı nesnelerini kontrol edin!
Zarda Çılgın Dans Bombası geldiğinde diğer tüm 
oyuncular Bankaya 1 HP kaybeder ve tüm duvarlar 
yıkılır. Tüm Duvar kartlarını oyun alanından kaldırın ve 
hepsini Duvar kartı destesine geri koyun.
Zarda tuğla geldiğinde numaralı zarda gelen sayı 
kadar ilerleyin ve durduğunuz haneye göre oyununuzu 
tamamlayın. Sonra geldiğiniz yol üzerindeki herhangi 
bir hanenin üzerine bir Duvar kartı yerleştirin. Aşağıda 
örnek bir oyun görebilirsiniz: 

Burger Bey, BAŞLANGIÇ 
hanesinde duruyordu ve 
zarda 5 attı. Duvar kartını, 
BAŞLANGIÇ hanesi 
dahil resimde işaretli 
hanelerden herhangi 
birinin üzerine koyabilir.

Aşağıdaki örnekte, 70’ler Timi’ne, zarda 5 ve hedef 
işareti gelmiştir. 70’ler Timi önce ilerlemeyi tercih 
ederse yalnızca 3 hane ilerisindeki duvarlı hanede 
durması gerekir. Sırasını burada tamamlar, duvarı 
kaldırır ve fırtınaya yakalanmış bir haneye geldiği 
için bankaya 2 HP kaybeder. Sonra hedef işaretiyle 
Burger Bey’e saldırabilir.   

Ancak önce hedef işaretini kullanırsa duvarı yıkabilir, 
tam 5 hane ilerleyebilir ve Kibirli Kıyılar’ın Konum 
kartını elde edebilir.  

Aşağıdaki örnekte bir duvarı nasıl yıkacağınızı ve 
hangi zarı ilk kullanmanızın neden önemli olduğunu 
görebilirsiniz.

Duvar bulunan bir hanedeyken, aksiyon zarları veya 
Hazine Sandığı nesneleriyle yapılan saldırılardan zarar 
görmezsiniz. 
Bir duvarı kaldırmak için ya o hanede durmanız ya da diğer 
bir oyuncuya saldırır gibi ona da aksiyon zarını veya Hazine 
Sandığı nesnesini kullanarak saldırmanız gerekir.

Son HP’nizi kaybettiğinizde oyun dışı kalırsınız! 
Sırasıyla şunları yapın: 

1. Karakter piyonunuzu oyun alanından çıkarın. 

2. Sahip olduğunuz tüm Hazine Sandığı 
nesnelerini son HP’nizi kaybettiğiniz haneye 
yerleştirin. Bu haneden geçen ya da bu 
hanede duran ilk oyuncu hepsini alır. 

3. Sahip olduğunuz her bir Konum kartını, Fırtına 
yüzü yukarı bakacak şekilde oyun alanında 
eşleştiği hanenin üzerine koyun. Bu haneler 
fırtınaya yakalanmış demektir! 

Unutmayın, en fazla 15 HP’ye sahip 
olabilirsiniz.

GELEN ZAR
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OYUN ALANINDAKİ HANELER
BAŞLANGIÇ
BAŞLANGIÇ noktasından 
her geçişinizde ya da bu 
noktada durduğunuzda 
bankadan 2 HP alın. 
Sıranızın sonunda en 
üstteki Fırtına kartını 
açın! Detaylı bilgi için 
FIRTINA KARTLARI 
bölümünü okuyun. 

BAŞLANGIÇ noktasında 
Fırtına kartı varsa 
oyuncular BAŞLANGIÇ 
noktasından geçtiğinde 
veya bu noktaya 
ulaştığında artık 2 HP 
kazanmaz ancak Fırtına 
kartı çekmeye devam 
eder.

Kamp Ateşi
Buraya geldiğinizde 
dinlenin! Bankadan  
1 HP alın.  

Kazıklı 
Tuzak
Buraya geldiğinizde 
bankaya 1 HP ödeyin. 

Hazine Sandığı
Bu hanede durduğunuzda bir 
Hazine Sandığı kartı çekin. 

Hazine Sandığı kartında iki tür 
nesne bulunur: oyunun sonuna 
kadar saklayıp kullanabileceğiniz 
nesneler ve yalnızca tek kullanımlık 
olduğu bildirilen nesneler.

Sıra size her geldiğinde birden 
fazla nesneyi kullanabilirsiniz. Bazı 
nesneler, güçlü kombinasyonlar 
oluşturur.

Tek kullanımlık kartları, kullanmak 
isteyene kadar saklayabilirsiniz 
ancak bu kartları sadece sıra 
sizdeyken kullanabilirsiniz. 

Tek kullanımlık kartı kullandıktan 
sonra Hazine Sandığı destesinin en 
altına geri koyun. 

Sağlık nesnesi çektiğinizde zaten 
maksimum 15 HP’ye sahipseniz 
bu kartı saklayıp daha sonra 
kullanabilirsiniz. Unutmayın, en 
fazla 15 HP’ye sahip olabilirsiniz. 

Ziyaretçi
Bu hane üzerinde 
durduğunuzda karakter 
piyonunuzu Ziyaretçi yazan 
bölüme koyun. 

Kodes’teyken
Siz Kodes’teyken diğer oyuncular size yine de saldırabilir.   

Siz Kodes’teyken Kodes hanesinin üzerine Fırtına kartı 
konursa 2 HP kaybetmezsiniz.  

Kodes’ten nasıl çıkabilirim?  
Bir sonraki turda zar atmadan önce Bankaya 2 HP ödeyin. 
Sonra iki zarı birlikte atın ve oyuna devam edin. 
YA DA
Numaralı zarı atın. Zarda 6 gelirse hiçbir ücret ödemeden 
Kodes’ten çıkabilirsiniz! Sonra iki zarı birlikte atın ve 
oyuna devam edin. Eğer zarda 6 atamazsanız sıranız 
sona erer. Bir sonraki turda da zar atmayı deneyip 6 
atamazsanız üçüncü turda Kodes’ten ücretsiz çıkıp 
iki zarı birlikte atabilir ve oyuna normal şekilde devam 
edebilirsiniz.  

Kodes hanesinin üzerinde Fırtına kartı varsa, Kodes’te 
bulunduğunuz her turda 2 HP kaybetmeniz gerekmez. 
Sadece bir kere 2 HP kaybedersiniz. 

Siz Kodes’teyken, Kodes hanesinin üzerine Fırtına kartı 
konursa ücretsiz olarak Kodes’ten çıkarsınız. Bir sonraki 
turda zarları atıp oyununuzu oynayın.

Kodes’e Gir
Kodes’e Gir hanesinde durursanız aşağıdaki 
talimatları uygulayın:

Ücretsiz  
Otopark
Rahatlayın! Bir şey 
yapmanız gerekmez. 

Konumlar
Ele Geçirilmemiş Konumlar
Hiçbir oyuncunun ele geçirmediği 
ve fırtınaya yakalanmamış bir 
konuma geldiğinizde bu konumu 
ücretsiz olarak ele geçirebilirsiniz! 
Bir şey ödemeniz gerekmez. 
Konum kartını alın.  

Renk serilerini 
toplayın!
Bir renk serisindeki iki 
konumu da ele geçirdiyseniz 
bu konumlardan herhangi 
birine geldiğinizde 2 HP 
kazanabilirsiniz. 

Diğer oyuncular 
tarafından ele 
geçirilen konumlar
Daha önce başka bir oyuncunun 
ele geçirdiği bir konuma 
geldiğinizde bankaya oyun 
alanında gösterilen miktarda HP 
ödeyin. 

Fırtınaya yakalanan 
konumlar
Üzerinde Fırtına kartı (bkz. 
FIRTINA KARTLARI) olan bir 
konumun üzerinde durursanız, 
Konum kartının Fırtına tarafında 
gösterilen miktarda HP’yi bankaya 
ödeyin. Fırtınaya yakalanan 
bir konum için daha fazla HP 
ödeyeceğinizi unutmayın.  

1. Karakter piyonunuzu doğruca Kodes 
hanesine ilerletin. BAŞLANGIÇ noktasından 
geçseniz bile 2 HP alamazsınız.  
Eğer hanenin üzerinde Fırtına kartı varsa, 
bankaya 2 HP ödemeniz gerekir ancak 
Kodes’e girmezsiniz. Bir sonraki turda zarları 
atıp oyununuzu oynayın.

2. Bir Fırtına kartı çekin ve kartta yazan 
talimatları uygulayın. 
Sıranız sona erer. 1. İki zarı birlikte atın ve 

aşağıdaki talimatları herhangi 
bir sırada uygulayın: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sıranızın sonunda BAŞLANGIÇ 
noktasına gelir veya bu 
noktadan geçerseniz en üstteki 
Fırtına kartını çevirin. Fırtına 
merkezi daralıyor! Detaylı 
bilgi için FIRTINA KARTLARI 
bölümünü okuyun.

MONOPOLY FORTNITE’TA NELER FARKLI?   

Sağlık puanları
Para yerine sağlık puanı (HP) pulları 
kullanılır. Zar atarak, oyun alanında 
Kamp Ateşi hanelerine gelerek veya 
Hazine Sandığı nesneleri toplayarak 
HP kazanırsınız. Başka bir oyuncu size 
saldırırsa veya fırtınaya yakalanırsanız HP 
kaybedersiniz. 

Hayatta kalan son oyuncu oyunu kazanır!  
MONOPOLY Fortnite’ta önemli olan sahip olduklarınız değil, ne kadar süre hayatta kalabildiğinizdir! En çok konumu ele geçirseniz bile 
kazanmak için ayakta kalan son oyuncu olmanız gerekir!

İLK DEFA OYNARKEN

OYUNA HAZIRLIK! 

Savaş Otobüsü’nden 
atlayın! 
Bu MONOPOLY oyununda BAŞLANGIÇ 
noktasından başlamazsınız! Bunun 
yerine, oyuncular oyunun başında 
sırayla karakter piyonlarını oyun alanının 
herhangi bir yerine yerleştirir. Bu, 
oyuncuların oyun alanında farklı yerlere 
dağılmasını ve oyunun başında saldırıya 
uğramaktan kaçınmasını kolaylaştırır.

Aksiyon zarı
Bu zarı numaralı zarla birlikte atın. 
Sıra size gelince piyonunuzu hareket 
ettirin VE bir aksiyonu gerçekleştirin. 
Bu aksiyon, Çılgın Dans Bombası’nı 
patlatmak ya da diğer oyuncuları oyun 
alanındaki belirli bir hanede durmaya 
zorlayacak bir duvar inşa etmek olabilir.  

Fırtına yaklaşıyor 
Oyuncular BAŞLANGIÇ noktasından her 
geçtiklerinde bir Fırtına kartı çekmelidir. 
Kart, oyun alanında hangi haneyi kalıcı 
olarak ölümcül fırtına bulutlarıyla 
kaplayacağınızı bildirecektir. 

OYUN ZAMANI!
Oyunu nasıl kazanırım?
Konumları ele geçirerek, rakiplerinizle 
savaşarak ve fırtınadan kaçarak oyun 
alanında ilerleyin. Diğer oyuncularda 
HP kalmadığında hayatta kalan son 
oyuncu oyunu kazanır!

Konum anlaşmaları 
Sıra sizdeyken ne zaman isterseniz 
diğer oyunculara Konum kartlarını ve/
veya Hazine Sandığı nesnelerini takas 
etmeyi teklif edebilirsiniz.  

Oyuna ilk kim başlar? 
Karakter piyonunu yerleştiren ilk 
oyuncu başlar. Sonra sıra solundaki 
oyuncuya geçer.

· Karakter piyonunuzu attığınız zar 
kadar saat yönünde ilerletin. 
Hangi haneye geldiniz? 
Geldiğiniz hanenin kurallarını 
uygulayın. Detaylı bilgi için OYUN 
ALANINDAKİ HANELER bölümünü 
okuyun.
· Aksiyon zarında gelen aksiyonu 
gerçekleştirin. Detaylı bilgi için 
AKSİYON ZARI bölümünü okuyun.  

15 HP

Unutmayın, her zaman en fazla 15 HP’ye sahip olabilirsiniz. 
15 HP’niz varsa ve herhangi bir şekilde daha fazlasını almanız 
gerekiyorsa HP almayın.

Sıra size gelince:

Her karakter kartını kartondan çıkarın 
ve plastik standa yerleştirin.  

Duvar kartlarının her birini yerinden  
çıkarın ve dik durabilmeleri için katlayın.

Aksiyon zarının her bir yüzüne, istediğiniz düzende 
çıkartmaları yapıştırın. 

HP pullarının her birini yerinden çıkarın. 
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HP pullarını oyuncuların 
ulaşabileceği bir yere 
koyun.

Her Konum kartını oyun alanında eşleştiği hanenin 
önüne koyun. Yeriniz yoksa hepsini bir deste yapıp 
saklayın ve Konum kartlarından sorumlu olması için bir 
oyuncu seçin. 

Ayrı ayrı olacak şekilde Hazine 
Sandığı ve Fırtına kartlarını 
karıştırın ve yüzleri aşağı bakacak 
şekilde kartları buralara yerleştirin.

Her oyuncu bir karakter seçer ve numaralı zarı atar. En 
yüksek zarı atan oyuncu, oyuna başlayacağı yeri seçip 
karakter piyonunu o haneye yerleştirir. Karakter piyonu 
yerleştirme işlemi soldan devam eder. İlk sıranızda, 
başlangıç hanenizin gerektirdiği kuralları uygulamayın.  

Tüm oyuncular, oyuna  
15 HP ile başlar:


