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41. Vancouver

Skyskrapere og hippe kafeer står i kontrast til den 

canadiske regnskogen like over Capilano-gangbroen 

av tre.

42. Kuala Lumpur

Malaysias hovedstad har sine Petronas Towers og 

den tradisjonelle Merdeka-plassen som én gang var 

cricketbanen til Selangor Club.

43. Singapore

Kolonistil og moderne stil forenes i denne øystaten, 

som har en blanding av malayisk, kinesisk, indisk og 

vestlig kultur.

44. Vilnius

Legenden sier at Litauens hovedstad ble grunnlagt på 

grunn av en hertugs drøm. I dag har kunstnerkvarteret 

sin egen grunnlov!

45. Adelaide

Du får fremdeles en nybyggerfølelse i Sør-Australias 

første by, der den ligger mellom bølgende åser og 

gylne strender. 

46. Bratislava

Høyt over Slovakias hovedstad ruver slottet med utsikt 

til Danube og den bilfrie gamlebyen som er full av 

underlige statuer.

47. Roma

Katakombene og Colosseum, elegante butikker og 

skattene i Vatikanet får deg til stadig å vende tilbake til 

Italias evige stad.

48. Seoul

Flåter, blomster og lanterner vil glede deg i Sør-Koreas 

frodige hovedstad, med sine kunstferdige torg og 

pittoreske hanok-hus.

49. Dubai

Seil over Dubai-bekken på en tradisjonell abra, og bøy 

hodet bakover for å se toppen av Burj Khalifa som er 

828 meter høy.

50. Dublin

Ha’penny Bridge over Liff ey, den strålende Book 

of Kells og St. Stephen’s Green setter deg i irsk 

stemning.
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c Spillet der du gjør raske forretninger med eiendom c

MÅLET MED SPILLET
Være den første 
Være den første spilleren som 
spilleren som fyller passet 
fyller passet med stempler.

med stempler.
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spillebrettspillebrett
spillebrikkerspillebrikker
pass (plast)pass (plast)
passtempler:passtempler:
22 stedsstempler22 stedsstempler
20 første klasse-stempler
sjansekortsjansekort
Here & Now-kortHere & Now-kort
pakke med pengerpakke med penger
banksjefbrettbanksjefbrett
terningerterninger

SPILLERE

ALDER
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KLARGJØRING
Legg de 22 fargede 
stedsstemplene på båndene 
med tilsvarende farge på 
spillebrettet.

La de 20 grå første 
klasse-stemplene ligge i 
banksjefbrettet.

Bland sjansekortene og legg 
dem med forsiden ned på 
spillebrettet her. Dette er 
trekkebunken.

Bland Here & Now-kortene.

Del ut to kort til hver spiller 
med forsiden ned. Se på 
dem nå, men hold dem 
hemmelig. Du kan bruke dem 
når som helst i spillet.

Legg resten av bunken med 
forsiden ned på spillebrettet 
her. Dette er trekkebunken.
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Velg en spiller til banksjef. 
Banksjefen har ansvaret for 
auksjoner, første klasse-stempler 
og bankens penger.

Gi følgende til hver spiller:

(Sum = A1500)

Legg resten av pengene i 
banksjefbrettet.

Hver spiller tar et pass og legger 
det på et passfelt på spillebrettet.

Velg din spillebrikke, og plasser 
den på START.

Legg terningene ved siden av 
spillebrettet.

Den yngste spilleren begynner. 
Spillet fortsetter så mot venstre.

2 

4 

5
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Hvor landet du?

Du fi nner mer informasjon i avsnittet FELTENE PÅ BRETTET på neste side.

Fikk du to like?

Flytt, kast deretter, og fl ytt igjen. Pass på! Hvis du får to like tre ganger på rad, går du direkte i fengsel.

Det var det! Turen din er slutt. Spilleren til venstre for deg fortsetter. 

Begynn å spille! Du kan lese om feltene på brettet etter hvert som du lander på dem.

Fikk du snikbytteren?
• Da sniker du deg til å bytte! Bytt det siste passtemplet ditt med stemplet til hvilken som 
helst spiller, og ikke fl ytt under denne turen.

• Eller fl ytt som normalt det antallet felt den andre terningen viser.

Merk: Bytteikonet teller som 1 når du kaster terningene for sjansekorthandlinger.

SPILL!
Slik vinner du
• Reis rundt på spillebrettet og besøk verdens mest spennende steder.

• Betal for stemplene fra stedene du lander på, og sett dem i passet ditt.

• Krev inn besøksavgifter fra andre spillere når de stopper på steder du har stempler fra.

• Den første spilleren som fyller passet sitt, vinner! 

Slik spiller dere
Kast begge terningene, og fl ytt spillebrikken din rundt på brettet det antallet felt.

Hver gang du lander på eller passerer START, mottar du A200. 

FE
Ikke

Eide

Ha

Farg

VINNER!
VINNER!
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FELTENE PÅ BRETTET
Ikke-eide steder (med stempel)

Når ingen eier stedet, kjøper du det eller får det auksjonert bort.

•   Vil du kjøpe det? Betal prisen som står på den røde merkelappen, og sett 
stempelet i passet ditt.

Merk: Plasser stempler i den venstre kolonnen først. Du fi nner mer om å fylle 
passet på side 8 i denne veiledningen.

•   Vil du ikke kjøpe det? Da må banksjefen auksjonere det bort. Budene starter på 
A20. Alle spillere kan by. Hvis ingen vil ha det, er det greit. La stempelet være der 
det er. 

Eide steder (ikke stempel)

•  Du må betale eieren besøksavgiften som står på den hvite billetten. 

•  Hvis du eier det, gjør du ingenting.

Pass på! Eieren må be deg om avgiften før neste spiller kaster terningene. 
Du taper hvis du sover i timen!

Har du ingen penger? Du fi nner mer informasjon på side 8 i denne veiledningen.

Fargesett = dobbel besøksavgift og bonuspasstempel!

Ta et GRATIS første klasse-stempel, og sett det i passet hvis du får alle 
stedsstemplene fra et fargesett.

Skyldig besøksavgift er dobbel på hvert sted hvis du eier fargesettet. 
De trenger ikke være ved siden av hverandre i passet.

Kostpris

Besøksavgift
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START
Hver gang du lander på eller passerer START-feltet, får du A200.

FELTENE PÅ BRETTET

Første klasse
Du må kjøpe eller auksjonere bort et første klasse-stempel.
•  Hvis du vil kjøpe det, betaler du A100 og setter stempelet i passet. 
•  Hvis du ikke vil kjøpe det, må banksjefen auksjonere det bort. Budene starter på A20. 

Alle spillere kan by. Hvis ingen vil ha det, er det greit. La stempelet være der det er.
•  Hvis det ikke er stempler igjen, gjør du ingenting.

Flyplasser
Du kan ta en fl ytur eller ikke gjøre noe. 
•  Hvis du vil ta en fl ytur, betaler du A100 til banken og fl ytter spillebrikken til hvilket 

som helst sted eller første klasse-felt på brettet. Hvis du passerer START, mottar 
du ikke A200.

Here & Now
•  Ta det øverste Here & Now-kortet fra trekkebunken, og se hva som står på det. Hold 

det hemmelig. 
•  Du kan bruke Here & Now-kort når som helst. 
•  Ikke glem å kaste og fl ytte hvis du spiller et Here & Now-kort ved starten av din tur. 
•  Ikke glem Here & Now-kortene du får ved starten av spillet!
•  Det er ingen grenser for antallet Here & Now-kort som kan spilles under en spillers tur.
•  Legg brukte kort med forsiden opp i en kastebunke. Hvis du går tom for kort, blander 

du kastebunken og legger den med forsiden ned slik at den blir en ny trekkebunke.
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Sjanse
Ta det øverste sjansekortet, og gjør det som står på det. Legg brukte kort i bunnen 
av bunken.

Gratis parkering
Ikke gjør noe, bare slapp av! 

Bare på besøk / I fengsel
Hvis du lander her når du kaster, gjør du ingenting. Plasser brikken din på Bare på 
besøk-delen.

Gå i fengsel
Gå direkte i fengsel. Du passerer ikke START. Du mottar ikke A200. Det var slutten på 
turen din!

Merk: Du kan ikke kreve inn besøksavgifter eller by under auksjoner mens du er i fengsel.

Hvordan slipper jeg så ut av fengsel? Du har tre alternativer:

Betal B100 ved begynnelsen av din neste tur, kast terningene, og fl ytt deretter 
som vanlig.

Bruk et Du slipper ut av fengsel gratis-kort ved starten av din neste tur, kast 
deretter, og fl ytt som normalt. Legg kortet i bunnen av den aktuelle bunken.

Få to like ved starten av din neste tur. Hvis du greier dette, er du fri! Bruk terningkastet 
til å fl ytte. Du kan bruke opptil tre turer på å prøve å få to like. Hvis du ikke får to like 
innen den tredje turen din i fengsel, betaler du A100 og fl ytter i samsvar med det siste 
terningkastet.

20. 

d

tur.
er 
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Den første spilleren som fyller passet slik at det siste stempelet bryter 
linjen på toppen av den høyre kolonnen, vinner!

Merk: Du kan ikke sjekke størrelsen på stemplene fysisk for å se hvilket 
som får deg til å vinne!

DVINNE!

EKSTRA INFORMASJON
Slik plasserer du stemplene i passet

•   Start i venstre kolonne. Plasser det første stempelet i bunnen. 
Alle påfølgende stempler må trykkes ned så langt de går.

•   Hvis du ikke får plass til et stempel på venstre side, plasserer du det 
i bunnen av kolonnen til høyre. Passet er nå mer enn halvfullt!

Hva skjer hvis jeg går tom for penger?

•  Hvis du skylder banken penger, legger du det siste stempelet tilbake 
på brettet. Behold alle kontanter du har.

•  Hvis du skylder en annen spiller penger, gir du ham eller henne det 
siste stempelet ditt. Behold alle kontanter du har.

•  Hvis du ikke har penger eller stempler, gjør du ingenting. Du har det 
ille nok!

VINNER!
VINNER!
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1. Lima

Perus hovedstad ble overtatt av 
Pizarro og conquistadorene og 
stammer fra tiden da nazcaer, 
mocheer og inkaer hersket.

2. Hongkong

Mens Star-fergen går frem og tilbake 
over havnen, summer byens gater 
av meglere som fl ytter store penger 
mens de spiser slangesuppe.

3. Riga

I Latvias hovedstad fi nnes 
vidunderlig art nouveau-arkitektur 
og et kult sentralt marked i gamle 
luftskiphangarer.

4. Lisboa

Slik fi nner du sjelen til Portugals 
hovedstad: Lytt etter lyden av 
klagende fadosang i de bratte, 
pastellfargede gatene.

5. Istanbul

Denne tyrkiske byen ved Bosporus 
het før Bysants og deretter 
Konstantinopel og ønsker deg 
velkommen til moskeer og Grand 
Bazaar.

6. Warszawa

Frédéric Chopins og Marie Curies 
by har en imponerende samling av 
slott, palasser og tradisjonelt polsk 
kjøkken.

7. Mexico City

Dagens hovedstad, som er bygd på 
ruinene av aztekernes Tenochtitlán, 
hviler på innsjøbunn og har sunket 
jevnt de siste 100 årene.

8. Santiago

Travle plasser, trange smug og 
gatekunst preger Chiles hovedstad 
der du kan danse tradisjonell cueca
med Andes som bakgrunn.

9. Belfast

Tenk på Titanic når du går langs 
sjøen i hovedstaden i Nord-Irland, 
og ta deretter en vandring gjennom 
historien i Ulster Museum.

10. Athen

Demokrati, fi losofi  og teater har 
røtter i den greske hovedstaden, som 
fremdeles domineres av Parthenon 
på Akropolis.



11. Beograd

Utforsk historien til Serbias 
hovedstad, og start ved Beograd-
fortet. Det sies at huneren Attila er 
begravet i nærheten.

12. London

Englands hovedstad, som gav 
oss pomp og prakt og punkrock 
overrasker oss stadig med historier 
fra Tower og utsikt fra The Shard.

13. Moskva

Den røde plass ligger ved den 
løkformede Vasilij-katedralen bygd 
av Ivan den grusomme. Reis med stil 
forbi fl otte metrostasjoner.

14. Tokyo

Sushi, sumo, shintohelligdommer 
og hager med kirsebærblomster. Du 
kan fi nne det mellom skyskraperne i 
Japans hovedstad. 

15. New York

Du får bruk for superlativene i byen 
som aldri sover. Broadway stråler, 
SoHo angir nye trender, og skyer 
viker for nye skyskrapere.

16. Amsterdam

Rembrandt og Van Gogh kan 
studeres i museene, og ved kanalene 
kan du fi nne butikker, båter og andre 
nederlandske herligheter.

17. Sydney

Sydney har sin opera, som er like 
ikonisk som koalabjørnen, og livet i 
byen er ’beaut’ hele veien fra Bondi til 
Blue Mountains. 

18. Queenstown

Denne gamle gullgraverbyen på New 
Zealands South Island tiltrekker seg 
nå strikkhoppere, kløftsvingere og 
Lord of the Rings-fans.

19. Cape Town

Se den dramatiske solnedgangen 
mens du kjører opp Table Mountain, 
kjenn rytmen på Long Street, og ha 
picnic i den botaniske hagen.

20. Taipei

Templer og nattmarkeder i neonlys 
begeistrer, men enda bedre er den 
vakre naturen i Taiwan: varme kilder, 
store fosser og mye mer.

21. Giethoorn

Opplev Nederlands Venezia per 
båt. Denne skjønne pittoreske byen 
har ingen veier, bare kilometer på 
kilometer med idylliske kanaler.

22. Madrid

Innbyggere slapper av ved El Retiro-
parken, kunstelskere studerer 
mesterne i Prado, mens deilige tapas 
gir deg sansen for Spania.

23. B

I Rom

og Se

parla

24. S

Øst m

stude

fanta

25. B

Øst o

parke

Traba

26. L

Musik

glam

Holly

27. T

”Fete

på de

Estla

28. M

I gam

tradis

vannv

29. T

Livet 

øster

Jaff a

30. B

Kund

på hø

vente

31. B

Følg 

frites

Mann
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23. Bucuresti

I Romanias storslagne hovedstad kjemper Triumfbuen 

og Seiersplassen om æren mot det imponerende 

parlamentspalasset.

24. Sofi a

Øst møter vest i Bulgarias gamle hovedstad. Du kan 

studere monumenter fra en variert kultur og oppleve et 

fantastisk avslappet miljø.

25. Berlin

Øst og vest i Tyskland forenes her med uryddige 

parker, Bauhaus-stil, en museumsøy, turer med 

Trabant og et rikt kulturliv.

26. Los Angeles

Musikk- og fi lmhovedstad rik på berømte adresser, fra 

glamorøse Rodeo Drive til Venice Beach via Sunset og 

Hollywood Boulevard.

27. Tallinn

”Fete Margaret” er bare ett av de merkelige navnene 

på de imponerende tårnene i sjøfartsbyen som er 

Estlands hovedstad.

28. Montreal

I gamlebyen i Montreal ser du fi ne eksempler på 

tradisjonell fransk-kanadisk stil mellom øyer og 

vannveier.

29. Tel Aviv

Livet i Israels ”Big Orange” dreier seg om stranden, 

østersrestauranter og brosteinen i området Gamle 

Jaff a.

30. Bogota

Kundene nipper til Colombias fi neste kaff e og pruter 

på høyt verdsatte grønne smaragder, og fl ere skatter 

venter i Gullmuseet.

31. Brüssel

Følg i Tintins fotspor, og nyt kanskje blåskjell og 

frites i Belgias hovedstad etter å ha sett den berømte 

Manneken-Pis-statuen.

32. Barcelona

Den spesielle katalanske ånden kommer til uttrykk i 

Picasso-museet eller blant de knudrete søylene på 

Gaudís Sagrada Família.

33. Toronto

Canadas mest folkerike by har variert kultur og ligger 

vakkert til ved bredden av Ontariosjøen. Niagarafossen 

i nærheten er en stor attraksjon.

34. Paris

Den franske hovedstaden byr på uhyrer ved Notre 

Dame, kvelder i operaen, art deco på T-banen og 

landemerker rundt hvert hjørne. 

35. Praha

Gå den kongelige ruten i Tsjekkias hovedstad fra 

borgen i Hradčany til de svingete smugene i Malá 

Strana og over Karlsbroen.

36. Rio de Janeiro

Sukkertoppfjellet ruver høyt over Brasils karnevalsby 

som er kjent for soltilbedere, samba og Copacabana-

stranden.

37. Kiev

Andeas’ nedstigning med sine håndverksbutikker, 

St. Sofi as gylne kupler og friluftsmuseet Pyrohovo 

viser fortidens Ukraina.

38. Budapest

To byer i én, Buda og Pest, ligger ved Danube. 

Hovedstaden i Ungarn ser du best fra ”fi skerens 

bastion” på slottsfjellet. 

39. Buenos Aires

Tangorytmer fyller hovedstaden i Argentina, der 

fargene spraker i det kunstneriske Barrio Alto og 

enorme biff er freser overalt.

40. Quito

Bratte gater i kolonistil går opp til 2800 meter i 

Ecuadors hovedstad, der solskinn og regn veksler, fi re 

årstider på en dag.


