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Spillebrett
27 antrekk av papp med føtter
15 stormkort (Storm)
16 stedskort (Location)
16 skattkistekort
8 murkort
1 vanlig terning
1 handlingsterning med 
   klistremerker
110 helsepoengbrikker
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HANDLINGSTERNINGEN
Ved hjelp av handlingsterningen kan du 
utføre en spesiell handling under turen din. 
Pass på å utføre handlingen som terningen 
viser, før neste spiller kaster terningene, for 
da er det for sent!
Når du får bandasjer på terningen, 
mottar du 2 HP fra banken.

Hva skjer hvis jeg går tom for HP?STORMKORT

Når du lander på eller passerer START (GO), blir 
stormens øye mindre! 

Trekk det øverste stormkortet ved slutten av 
turen din. Det vil fortelle deg hvilket felt som 
stormen tar. Kortet sier at du skal plassere 
det på et spesielt felt på brettet, eller, hvis et 
sted blir tatt av stormen, sier kortet at du skal 
plassere feltets stedskort med stormsiden opp 
på det feltet. 

Når du lander på et sted som stormen har tatt, 
må du betale til banken det antallet HP som 
står på kortet. 

Når du lander på hvilket som helst annet felt 
som stormen har tatt, må du betale 2 HP til 
banken. 

Ikke utfør handlingen på et felt hvis stormen 
har tatt det. 

Når stormkortene er plassert, kan de ikke 
flyttes. 

Hvis stormen tar et felt mens du står på det, 
taper du ikke 2 HP.

SPILLETS SLUTT
Spillet slutter når bare én spiller 
er igjen.

Hva g jør murene? 
Når du kommer til et felt med en mur, 
må du uansett hvem som plasserte den 
der, avslutte flyttingen der og utføre 
handlingen for det feltet. Deretter fjerner 
du muren og legger den i murkortbunken.  

Når du får trådkors på terningen, velger du en spiller 
i siktelinjen din, som skal betale 1 HP til banken. En 
spiller er i siktelinjen din hvis hun eller han står på 
samme side av brettet som deg. Det betyr at når du står 
på et hjørnefelt, har du siktelinje til to sider av brettet. 
Sjekk om du har skattkisteelementer som kan endre 
virkningen av trådkorset!

Når du får en boogiebombe på terningen, taper alle 
andre spillere 1 HP til banken, og alle murer blir ødelagt. 
Fjern dem fra brettet, og legg dem i murkortbunken.

Når du får en murstein på terningen, flytter du og 
fullfører handlingen på det feltet. Sett deretter opp en 
mur på hvilket som helst av feltene du passerte. Her er 
et eksempel:

Beef Boss begynte på 
START (GO) og fikk 5, 
så vedkommende kan 
plassere en mur på hvilket 
som helst av de uthevede 
feltene, inkludert START 
(GO). 

I eksemplet nedenfor fikk Funk Ops 5 og et 
trådkors. Hvis han flytter først, må han stoppe på 
feltet som har en mur og bare er 3 felt unna. Han 
avslutter turen sin der, fjerner muren og mister 
2 HP for å lande på et sted der stormen har tatt 
over. Deretter kan han angripe Beef Boss med 
trådkorset.  
Men hvis han bruker trådkorset først, kan han 
ødelegge muren, flytte alle de 5 feltene terningen 
viste og ta stedskortet for Snobby Shores. 

Her er et eksempel på hvordan du kan ødelegge en 
mur, og hvorfor rekkefølgen du bruker terningene 
i, betyr noe.  

Når du er på et felt med en mur, kan du ikke bli skadet av 
angrep fra handlingsterningen eller skattkisteelementer. 
Du kan fjerne en mur ved å nå frem til dette feltet 
eller ved å angripe det med et handlingsterning- eller 
skattkisteelement på samme måte som du ville angripe 
en annen spiller.

Når du har tapt ditt siste HP, er du ute av spillet! 
Gjør følgende: 

1. Fjern figuren din fra brettet. 

2. Plasser eventuelle skattkisteelementer du 
har, på feltet der du mistet ditt siste HP. Den 
neste personen som passerer eller lander 
på det feltet, plukker dem opp! 

3. Plasser eventuelle stedskort du har, på de 
tilsvarende feltene med stormsiden opp. De 
har blitt tatt av stormen!  

Husk at du aldri kan ha mer 
enn 15 HP! 
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FELTENE PÅ BRETTET
START (GO)
Hvis du lander på eller 
passerer START (GO), 
mottar du 2 HP fra 
banken. Ved slutten av 
turen din snur du det 
øverste stormkortet! 
Se STORMKORT. 
Hvis stormen har tatt 
START (GO)-feltet, 
mottar ikke spillerne 
lenger 2 HP når de 
passerer eller lander 
på START (GO), 
men trekker fortsatt 
stormkort.

Leirbål
Ta en pause når du 
lander her! Motta 
1 HP fra banken.  

Spikerfelle
Når du lander her, 
betaler du 1 HP til 
banken. 

Skattkiste
Trekk et skattkistekort når du 
lander her. 

Det finnes to typer 
skattkisteelementer: De som du 
beholder og som du kan bruke 
under resten av spillet, og de som 
du bare kan bruke én gang. 

Du kan bruke mer enn ett element 
per tur, og noen danner kraftfulle 
kombinasjoner.

Du kan beholde engangskort til 
du er klar til å bruke dem, men du 
kan bare bruke dem under din tur. 

Når du har brukt et engangskort, 
plasserer du det i bunnen av 
skattkistebunken. 

Hvis du trekker et helseelement, 
men allerede har 15 HP som er 
det maksimale, kan du beholde 
elementet og bruke det senere. 
Husk at du ikke kan ha mer 
enn 15 HP. 

Bare på besøk
(Just Visiting)
Når du lander her, setter 
du figuren din på Bare på 
besøk-feltet. 

Mens du er i fengsel
Andre spillere kan fortsatt angripe deg mens du er i 
fengsel.   
Hvis stormen tar fengselsfeltet mens du er i fengsel, 
taper du ikke 2 HP. 

Hvordan slipper jeg ut av 
fengsel? 
Betal 2 HP til banken før du skal kaste terninger under 
turen din. Kast deretter begge terningene, og ta turen 
din som normalt.  
ELLER 
Kast den vanlige terningen. Hvis du får 6, slipper du ut 
av fengsel gratis. Kast begge terningene, og ta turen 
din som normalt. Hvis du ikke får 6, er turen over. Når 
du har forsøkt å kaste terning to ganger, kan du forlate 
fengselet gratis og kaste begge terningene under neste 
tur. 
Hvis fengselsfeltet er tatt av stormen, taper du ikke HP 
for hver senere tur mens du er i fengsel. Du taper 2 HP 
bare én gang. 
Hvis du er på fengselsfeltet når stormen tar det, slipper 
du ut av fengsel gratis! Flytt normalt under din neste tur.  

Gå i fengsel (Go to Jail)
Når du lander på Gå i fengsel (Go to Jail), 
gjør følgende: 

Gratis parkering
(Free Parking)
Slapp av! Det skjer 
ingenting. 

Steder
Steder ingen har tatt
Når du lander på et sted som 
ingen spiller har tatt, og som ikke 
er tatt av stormen, kan du ta det 
gratis! Du trenger ikke å betale 
noe. Ta stedskortet.  

Samle fargesett!
Hvis du har tatt begge 
stedene i et fargesett, kan 
du motta 2 HP hver gang 
du lander på et av disse 
stedene. 

Steder andre 
spillere har tatt
Når du lander på et sted som 
allerede er tatt av en annen 
spiller, må du betale til banken 
det antallet HP som vises på 
brettet. 

Steder som er 
tatt av stormen
Når du lander på et sted 
som er tatt av stormen (se 
STORMKORT), må du betale 
til banken det antallet HP 
som vises på stormsiden av 
stedskortet. Legg merke til at du 
betaler flere HP for et sted når 
det er tatt av stormen. 

1. Flytt figuren til feltet I fengsel straks. Hvis 
stormen har tatt stedet, taper du 2 HP, 
men du er ikke i fengsel. Du kan flytte 
normalt på neste tur. 

2. Trekk et stormkort, og dekk det aktuelle 
feltet på brettet med stormen.  
Du mottar ikke 2 HP for å passere START 
(GO). Turen din er over. 

1. Kast begge terningene, og gjør 
følgende i valgfri rekkefølge: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Hvis du landet på eller passerte 
START (GO), snur du det øverste 
stormkortet ved slutten av turen 
din. Stormens øye blir mindre! 
Se STORMKORT.

HVA ER ANNERLEDES I MONOPOLY FORTNITE?   

Helsepoeng 
Helsepoengbrikker (HP) erstatter 
penger. Du tjener HP ved å finne 
helse med terningkastene, ved å 
lande på leirbålfelt, eller ved å samle 
skattkisteelementer. Du mister HP hvis 
du blir angrepet av en annen spiller, 
eller hvis du befinner deg i stormen. 

Den siste spilleren som er ig jen, vinner!  
I MONOPOLY Fortnite handler det ikke om hva du eier. Det handler om hvor lenge du kan overleve! Selv om du har tatt flest 
steder, må du fortsatt være den siste spilleren som er igjen, for å vinne!

FØRSTE GANG DERE SPILLER

FORBEREDELSER! 

Hopp ut av kampbussen! 
I denne versjonen av MONOPOLY 
begynner du ikke på START (GO)! 
I stedet begynner spillerne med å 
plassere figuren sin etter tur hvor som 
helst på brettet. Dette gjør det lettere 
for spillerne å spre seg og prøve å 
unngå å bli angrepet tidlig i spillet.

En handlingsterning
Kast denne sammen med den vanlige 
terningen. Under turen din flytter du 
og aktiverer en handling, for eksempel 
å utløse en boogiebombe eller bygge 
en mur på brettet som tvinger spillere 
til å stoppe på det feltet. 

Stormen nærmer seg 
Hver gang en spiller passerer START 
(GO), må spilleren trekke et stormkort. 
Kortet forteller deg hvilket felt på 
brettet du må dekke permanent med 
den livsfarlige stormen. 

SPILL!
Slik vinner du
Dra rundt på brettet, ta steder, 
kjemp mot motstanderne og unngå 
stormen. Den siste spilleren som er 
igjen når alle andre spillere har gått 
tomme for helsepoeng, vinner!

Avtaler om steder 
Når som helst under turen din 
kan du tilby andre spilleren 
en handel med steder og/eller 
skattkistekortelementer. 

Hvem begynner? 
Spilleren som plasserte figuren sin 
først, begynner. Spillet fortsetter så 
mot venstre.

· Flytt figuren din fremover det 
antallet felt terningen viser. 

Hvor landet du? Følg reglene for 
det feltet på brettet. Se FELTENE 
PÅ BRETTET.

· Utfør handlingen du fikk 
på handlingsterningen. Se 
HANDLINGSTERNINGEN.  

15 HP

Vær oppmerksom på at du aldri kan ha mer enn 15 
HP. Hvis du har 15 HP og en handling innebærer at du 
skal motta flere, skal du ikke ha noen.

Når det er din tur

Trykk ut hvert antrekk, og sett det på 
en plastfot. 

Trykk ut hvert av murkortene, og 
brett dem slik at de kan stå.

Sett et klistremerke på hver side av 
handlingsterningen. Du kan plassere dem hvor som 
helst. 

Klem ut hver av HP-brikkene. 
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Legg HP-brikkene slik at 
alle spillerne kan nå dem.

Legg stedskortene ved siden av de tilsvarende feltene 
på brettet. Hvis det ikke er plass, lar du dem ligge i en 
bunke og får noen til å ta ansvaret for dem. 

Bland bunkene med skattkiste- 
og stormkort hver for seg, og 
legg dem med forsiden ned her.

Hver spiller velger et antrekk og kaster deretter den vanlige 
terningen. Spilleren som får høyest tall, velger først hvor hun 
eller han vil starte spillet og plasserer brikken sin på det feltet. 
Spillerne plasserer brikken etter tur mot venstre. Under den 
første turen skal du ikke utføre handlingen på startfeltet ditt.  

Hver spiller starter 
spillet med


