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TWISTS & TUrnSTusen måter å leve livet på! 
Hvordan vil du leve ditt?

INNHOLD:INNHOLD:
Elektronisk livskapsel, spillebrett, 4 livsregnskapskort, 4 livstavler, 

12 spillebrikker (4 rullebrett, 4 småbiler og 4 sportsbiler), 84 livshendelseskort, 
12 tosidige karrierekort, 4 påminnelseskort og 20 pilklyper.
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OVERSIKT FØR DU STARTER

Før du starter  3

Oppsett 4-5

Slik spiller du  6-7

Oppslagsliste

Kortene 8

 • Livshendelseskort 8
 • Karrierekort 8

Brettet   8

Felt i alle brettets seksjoner  9

 • Startfelt   9
 • Livshendelsesfelt  9
 • Bilfelt   9
 • Husfelt 10
 • Lottofelt 10

Lær det!-felt    11

 • Gradsfelt 11
 • Doktorgradsfelt 11
 • Skift yrke  11

Fortjen det!-felt    12

 • Forfremmelsesfelt    12
 • Forretningsfelt 12

Elsk det!-felt    12

 • Gift deg/bryllupsdagsfelt     12
 • Barnefelt  12
 • Prøv å få barn-felt  13

Lev det!-felt     13

 • Kasinofelt 13

Livskapselen 14-15

Problemløsning 16

Informasjon om batterier  17

Oppfriskingsregler 18-19

DERSOM DU ALDRI HAR SPILT FØR

11   Les hele denne siden høyt for alle 
spillerne.

22  Se på side 4-5 hvordan du setter opp spillet.

33   Start spillet og les høyt Slik spiller du på 
side 6-7 til alle spillerne.

44  Bruk resten av reglene som referanse.

PRØV LIVET FØR DU LEVER DET!
Spill Game of Life Twists & Turns og lev om og om 

igjen! Foreta ulike valg hver gang du spiller, og vær 

den du har lyst til å være. Ta sjanser, prøv nye yrker 

og utforsk de ulike områdene på spillebrettet 

(Lær det! Fortjen det! Elsk det! og Lev det!) og lev 

livet du alltid har drømt om. Det vil bli oppturer og 

nedturer, gode og dårlige overraskelser, men slik er 

livet! Alle spill er forskjellige, så gjør dine valg, ta 

sjanser og se hva livet gir deg i retur! 

MÅLET MED SPILLET
Å samle fl est mulig livspoeng mens du går rundt 

på brettet. 

Få livspoeng for alle de utrolige opplevelsene i 

livet ditt og prøv samtidig å tjene penger – til slutt 

blir alt omgjort til livspoeng. Gå innom de fi re 

seksjonene på brettet for ulike opplevelser. 

 LÆR DET!

Bruk hodet! Ta en grad eller en doktorgrad i denne 

seksjonen for å få livspoeng og øke inntekten 

din – det er verdt studieavgiften! Du kan vinne 

eller tape mange livspoeng i denne seksjonen.

 FORTJEN DET!  

Etterstreb suksess! Bli forfremmet for å få høyere 

lønn eller sats på å investere i forretninger. Du kan 

vinne eller tape mye penger i denne seksjonen.

 ELSK DET!

Familie og venner! Gift deg og få barn for å tjene 

rikelig med livspoeng (men pass opp – småtrollene 

koster deg penger hvert eneste år). Her kan du vinne 

mange livspoeng og kanskje attpåtil litt penger.

 LEV DET!

Opplev mest mulig! Prøv rafting i fossestryk eller 

strikkhopping og lev livet fullt ut! Du tjener neppe 

mye penger i denne seksjonen, men det fi nnes 

rikelig med livspoeng!

HVERDAGSLIV!
 I alle brettseksjonene kan du:

 • Spille Lotto for å prøve å vinne jackpoten.

 •  Kjøpe et hus og følge med på verdistigningen 

år for år.

 •  Kjøpe en bil for å kunne fl ytte raskere rundt 

på brettet, men bilen kan med tiden tape 

seg i verdi. 

Livskapselen lar deg ta opp lån når som helst, men 

du betaler 10 % rente på utestående. Har du råd til å 

skylde penger?

Livskapselen regner om pengene dine og alt annet 

du eier til livspoeng når spillet er slutt. 

Den spilleren som har fl est livspoeng, 
er vinneren!
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OPPSETT OPPSETT

11  Legg brettet på et fl att underlag. 

22   Gi hver spiller et påminnelseskort og fem pilklyper. 

33   Stokk de tosidige karrierekortene og del ut to 
til hver spiller. Legg overfl ødige kort i en bunke 
ved siden av brettet.

44   Velg en av de fi re yrkene du har fått tildelt 
og fest kortet til livstavlen din med det yrket 
du har valgt, vendt opp. Fest en pilklype til 
livstavlen din så den peker på nivå 1 på bunnen 
av karrierekortet.
(Du trenger en forfremmelse for å klatre på 
karrierestigen og få høyere lønn.)

55   Når alle har valgt et yrke, legges de 
overfl ødige karrierekortene sammen med 
de andre i bunken ved siden av brettet. 

66   Stokk livshendelseskortene og plasser dem med 
billedsiden ned i en bunke ved siden av brettet. 
Dette er bunken du trekker fra. Når et kort er 
brukt, skal det legges med billedsiden opp i en 
egen bunke. Går dere tom for kort i løpet av 
spillet, stokker dere bunken med brukte kort og 
starter på nytt.

77   Slå på livskapselen ved bruk av knappen på 
undersiden. Nummeret 10  vil lyse for å minne 
deg om å taste inn hvor mange runder (år) du 
vil spille. 

   Dersom du aldri har spilt før, så spill 
minst 10 runder for å danne deg et inntrykk 
av spillet. 10 runder tar cirka en time (for fi re 
spillere), selv om det første spillet kan ta litt 
lengre tid.  

   For å spille 10 runder:
1. Trykk  10  (ÅR)

2. Trykk 1  og 0
3. Trykk ENTER

Nå er dere klare til å spille!

88   Alle velger hvert sitt rullebrett og hvilket 
område av brettet de vil utforske. Plasser 
rullebrettet i startfeltet på midten av brettet i 
den seksjonen du har valgt. Flere spillere kan 
starte i samme felt. Ta livstavlen og livsregns-
kapskortet som har samme farge 
som rullebrettet ditt.

SPILLET KAN STARTE! 
Den yngste spilleren starter, og spillet fortsetter 
mot venstre. Når du er ferdig med din tur, gir du 
livskapselen til neste spiller. 

PILKLYPE
LIVSKAPSEL
SE SIDE 14

PÅMINNELSESKORT x 4 LIVSREGNSKAPSKORT x 4LIVSHENDELSESKORT x 84

RULLEBRETT x 4 SMÅBILER x 4 SPORTSBILER x 4

KARRIEREKORT x 12

Bli forfremmet for å 
klatre på karrierestigen 
og få høyere lønn.

LIVSTAVLER x 4

DOKTORGRAD

GRAD 
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Begynn å spille nå! 

Dersom det er første gang dere spiller, les 
instruksjonene høyt mens dere spiller første runde.

De første rundene kan ta litt lengre tid siden dere må 
lære hvordan spillet fungerer, men dere kommer fort 
inn i det!

NÅR DET ER DIN TUR
11  Sett livsregnskapskortet inn i livskapselen.

22   Trykk SPINN . Det er lønningsdag! Livskapselen 
utbetaler lønn før du spinner spinneren.

   Alle får en begynnerlønn på € 5 000. I senere 
runder betaler livskapselen husleien og 
regningene dine, gir deg livspoeng for 
hendelser i livet ditt og beregner verdien av 
hus og biler du eier.

Tips: Spinnerlyset er tent i 60 sekunder. 
Pass på at du ikke går glipp av det!

Viktig: Trykk alltid SPINN  en gang først når det er din 

tur. Hvis du ikke trykker  SPINN  , får du ikke lønn! 

Pass på at dere spiller i riktig rekkefølge. 
Dersom en spiller ved en feiltakelse spiller en 
ekstra runde, kan livskapselen telle ned årene 
for fort og andre spillere kan miste en runde.

33   Hvilket nummer stoppet spinnerlyset på? Flytt 
tilsvarende antall felt på brettet.  
Følg pilretningene. 
Noen ganger kan det være fl ere veier å velge 
mellom. 

   Senere i spillet kan du velge å hoppe til et 
hvilket som helst startfelt og begynne på en ny 
vei, i stedet for å fl ytte det antallet felt du har 
spunnet. Pass på at du har satt inn kortet ditt 

og trykket SPINN  først, ellers får du ikke lønn!

44   Følg instruksjonene i feltet du lander på.

Se side 8-13 i oppslagslisten for detaljer om de ulike 
feltene. Bruk oversikten på side 2 for hjelp. Når du er godt 
kjent med spillet, bruker du påminnelseskortet for rask 

oppdatering.

55   Tast inn hva du har vunnet (eller tapt) i 
livskapselen og saldoen din vil endre seg. 
Bruk alltid denne rekkefølgen:

TASTE INN PENGER: 

1. Trykk  €  -knappen (PENGER)

2. Trykk + -knappen for å legge til eller 
– -knappen for å trekke fra

3. Tast inn beløpet (f.eks. 1  • 0  • 0  • 0  • 0 )

4. Trykk  ENTER  

LEGGE INN LIVSPOENG:

1. Trykk  LIVSPOENG

2.  Trykk + -knappen for å legge til eller 
– -knappen for å trekke fra 

3. Tast inn summen (f.eks. 5  • 0  • 0 )

4. Trykk  ENTER  

66   Turen din er over. Ta ut kortet ditt, og gi 
livskapselen til spilleren til venstre for deg.

RUNDER  
Spill etter tur. Når alle har spilt hver sin gang, er 
runden over og livskapselen teller ned ett år. 

SPILLET ER SLUTT!  
Spill til nedtellingen av år står på 00. Dette skjer når 
den første spilleren setter inn kortet sitt og trykker 
SPINN  på den siste runden.  

La kortet stå i livskapselen.

REGNE UT POENG  
11   Livskapselen gjør nå alt i kortet til den første 

spilleren om til livspoeng (omregningsnøkkelen 
er ulik for hvert spill). La kortet stå i livskapselen til 
skjermen viser totalsummen for dine livspoeng. 
Ta ut kortet ditt og husk summen!

22   Sett inn kortene etter tur for å få 
totalsummene.

33   Sammenlign summene. Den spilleren som 
har fl est livspoeng, er vinneren. Etter 30 
sekunder vil vinnerens spillernummer komme 
til syne på livskapselskjermen!

   Tips: Dersom du vil se totalsummen din 
på nytt, kan du sette kortet ditt inn igjen i 
livskapselen når som helst.

Les videre for å lære spillet mer inngående. 
Bruk oversikten på side 2 for lettere å fi nne det du 
leter etter. 

SLIK SPILLER DU 
S T A R T  S P I L L E T S T A R T  S P I L L E T

SLIK SPILLER DU 
STOPP på røde felt, selv om du kan 
fl ytte fl ere felt! Følg instruksjonene, og 
avslutt deretter runden din.

Dersom du lander på et grønt felt, så 
følg instruksjonene der. Dersom du 
passerer et grønt felt, pass på at du 
fullfører instruksjonene der før du 
avslutter runden din.

Står det noe i feltet, så følg 
instruksjonene eller se i oppslagslisten
  hva du skal gjøre. 

Når du støter på et ?, kan du enten 
følge instruksjonene for det feltet eller 
 spille som om det er et 
 livshendelsesfelt. 

Livshendelsesfelt
Dersom feltet ikke har instruksjoner, 
ber du en annen spiller om å trekke et 
livshendelseskort og lese opp hendelsen 
for den seksjonen du står i. Plasser de 
brukte kortene med billedsiden opp 
i en egen bunke.

Gift
deg!

x 2

+€200 K
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K A R R I E R E K O R T

YRKE LØNN
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© 2007 Hasbro 

PROFESSORPROFESSOR

Professor 600,000

Høgskolelektor 500,000

Rektor 400,000

Hovedlærer 150,000

Lærer 100,000

Vikarlærer 30,000

Hjelpelærer 5,000

DOKTORGRAD

DOKTORGRAD

GRAD

KORTENE
FELT I ALLE BRETTETS SEKSJONER

 STARTFELT
  Det er fi re startfelt på midten av 

brettet, ett for hver av seksjonene. 

 Velg hvilken seksjon du ønsker 
å utforske og plasser rullebrettet ditt på dét 
startfeltet. Flere spillere kan starte i samme felt.

Havner du på dette feltet under spillet, så spiller du 
som om det er et vanlig livshendelsesfelt. Flytter du 
hit fra en annen seksjon på brettet, så spill som om 
det er et vanlig livshendelsesfelt.

LIVSHENDELSESFELT
Dersom feltet du havner på ikke har instruksjoner, 
ber du en annen spiller om å trekke et 
livshendelseskort og lese opp hendelsen for den 
seksjonen du står i. 

 BILFELT (VALGFRITT)

 Du kan kjøpe eller selge bil når du
 lander her, dersom du ønsker det. 
 Tjen livspoeng og fl ytt raskere rundt 
på brettet (livskapselen legger automatisk til 1 til 
spinneresultatet ditt for småbil og 2 for sportsbil). 
Følg likevel med – bilen din taper seg i verdi for 
hver runde.   

 Ønsker du ikke å kjøpe eller selge bil, så spiller 
du som om det er et vanlig livshendelsesfelt.

KJØPE: 
11  Trykk 6

 
(BIL). Bilsymbolet vises på skjermen.

22   Trykk +  for å bla gjennom bilene og se hva

de koster.

33   Trykk ENTER  ved en bil dersom du vil kjøpe den. 

Livskapselen trekker prisen fra kontoen din og 

uthever bilen på skjermen.

44   Ta små- eller 
sportsbilbrikken og 
sett den oppå 
rullebrettet ditt.

SELGE: 

11  Trykk 6
 
(BIL). 

22   Trykk –  for å bla gjennom bilene og se
verdien.

33   Trykk ENTER  ved bilen du vil selge. Livskapselen 
betaler deg verdien av bilen din. 

44   Om du ikke har fl ere biler igjen, ta bilbrikken av 
rullebrettet ditt.

Det er to biler til salgs:

Eier du både en småbil og en sportsbil i din 
farge, legger livskapselen automatisk til 2 
når du spinner.

Vil du se hva bilen(e) og andre eiendeler er verdt, 
så la kortet ditt stå i livskapselen i 10 sekunder.

SMÅBIL 
€ 10 000
Livskapselen legger 
automatisk til 
+1 til hver spinn
+100 livspoeng
hvert år

Denne bilen vil falle i verdi med € 1 000 per år. 
Etter ti år vil bilen bli kondemnert og forsvinne 
fra skjermen. Du går nå tilbake til den ordinære 
spinnverdien.

SPORTSBIL
€ 50 000
Livskapselen legger 
automatisk til
+2 til hver spinn
+200 livspoeng 
hvert år

Denne bilen vil falle i verdi med € 5 000 per år 
de første 8 årene. Etter 15 år defi neres den som 
veteranbil og stiger med € 5 000 i verdi hvert år.

BILFORHANDLER

2

1
1

2

O P P S L A G S L I S T E O P P S L A G S L I S T E

Få deg en piercing (fortell hva du har piercet). Trykk 2   .
Få 0/1: Alle elsker den! Vinn 250 lp. 
Få 2: Det går verk i den. Betal € 15 000 i legeutgifter.

Lag en ellevill ny webside som er større enn MySpace. 
Tjen € 60 000 og fortell de andre spillerne hva den heter. 

Klipp håret til niesen din. A. Gi henne enn kul ny stil, eller  
B. en enkel bolleklipp. Svar A. eller B. nå! 
[A. Hun ser strålende ut! Tjen 300 lp. B. Hun ligner på din onkel Kåre. Mist 300 lp.]

Reis på en rimelig rundtur i USA. 
Bruk € 1 500 og vinn 600 lp. INGEN GRAD?

Du kommer 
ikke videre 

uten en grad.

INGEN
DOKTORGRAD?

Du kommer 
ikke videre uten 

en doktorgrad.

BRETTET
(Alle seksjoner)

LIVSHENDELSESKORT
Det er fi re livshendelser på hvert kort, én for hver 
seksjon på brettet.

VÆR KREATIV

For noen hendelser vil du bli spurt om å dikte 

opp ting som du skal fortelle de andre spillerne. 

Du må ikke gjøre det, men det blir morsommere om 

du gjør det.

VALG

Dersom kortet gir deg to valg, må du ta et valg før 

du får vite hva du kan vinne eller tape. Du må velge 

som du lyster og ta en sjanse. Slik er livet! Er det du 

som leser kortet, så spør spillerne hvem sin tur det 

er til å velge, før du leser resultatet for det valget 

spilleren tok. 

KARRIEREKORT  
Hvert karriereløp går fra nybegynner til ekspert, og 

gir deg høyere lønn etter hvert som du klatrer opp 

karrierestigen. Hver karriere har syv ulike nivå. Alle 

starter på nivå 1 og arbeider seg oppover.

Når du blir forfremmet, fl ytter du pilklypen din opp 

ett hakk og legger inn din nye lønn i livskapselen. 

(Se Forfremmelse på side 12.)

KVALIFIKASJONER

Du trenger en grad eller en doktorgrad for å nå 

toppen av enkelte karrierestiger. Dersom du ikke 

har de nødvendige kvalifi kasjonene, blir du stående 

på nivået før GRAD  eller DOKTORGRAD  med mindre du går 

tilbake til Lær det!-seksjonen for å fullføre studiene 

dine eller skifte yrke.

BRETTET  
De ulike seksjonene på brettet bringer deg til ulike 
sider ved livet der du kan gjøre forskjellige ting 
for å tjene penger eller få livspoeng (Lær det! for 
studiene dine, Fortjen det! for karrieren din, Elsk 
det! for familie og venner og Lev det! for fritid og 
fornøyelser). Jo lengre inn du går i hver seksjon, 
desto større belønning kan du oppnå. 
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BRETTET BRETTETO P P S L A G S L I S T E O P P S L A G S L I S T E

 HUSFELT (VALGFRITT)

 Du kan kjøpe eller selge når du lander her, 

 dersom du ønsker det. Verdien på huset 

 stiger med 6 % hvert år. Livskapselen lar 

deg ta opp lån når som helst, men du betaler 10 % rente på 

utestående beløp! Er det verdt det? Det må du avgjøre.

Ønsker du ikke å kjøpe eller selge hus, så spiller du 
som om det er et vanlig livshendelsesfelt.

KJØPE:
11  Trykk 5

 
(HUS). Hussymbolet vises på skjermen.

22   Trykk +  for å bla gjennom husene og se hva 
de koster.

33   Trykk ENTER  ved et hus dersom du vil kjøpe det. 
Livskapselen trekker prisen fra kontoen din og 
uthever huset på skjermen.

SELGE: 
11  Trykk 5 (HUS).

22   Trykk –  for å bla gjennom husene og se 
verdien deres.

33   Trykk ENTER  ved huset du vil selge. 
Livskapselen betaler deg verdien av huset ditt.

Du kan eie fl ere hus på en gang. Vil du se hva 
huset/husene og andre eiendeler er verdt, så la 
kortet ditt stå i livskapselen i 10 sekunder.

 
LÆR DET!-FELT

Gled dere, skolelys! Spesielle felt vil hjelpe deg 
å få en god utdannelse. Invester i dine små grå for å 
få mange livspoeng og bedre karrieremuligheter 
i framtiden.

     GRADSFELT
     Ta en grad og vinn mange livspoeng!
     Dersom du ikke har de rette
     kvalifi kasjonene, blir du stående

på nivået  før  GRAD  eller DOKTORGRAD  til du er kvalifi sert.

11   Dersom du lander på eller passerer dette 

feltet, fest en pil ved siden av GRAD  på
livstavlen din.

22    Legg inn det angitte antall livspoeng. 

Straks du har fått graden din, kan du si ja til 

forfremmelser på alle karrierenivå mellom  

GRAD  og DOKTORGRAD .

     DOKTORGRADSFELT
      Gratulerer med doktorgraden, 

smarting! Bli forfremmet og få 
mange livspoeng straks du får 
doktorgraden.

11   Dersom du lander på eller passerer dette 

feltet, fl ytter du pilen din fra GRAD  til DOKTORGRAD  
på livstavlen din.

22   Legg inn det angitte antall livspoeng.

33   Flytt pilen din opp et hakk på karrierestigen og 

legg inn din nye lønn. Se Forfremmelsesfelt på 

side 12. Straks du har fått doktorgraden, er du 

kvalifi sert for en hvilken som helst stilling!

Tips: Du kan fortsette å rusle rundt på 
Lær det!-seksjonen og ta så mange grader 
og doktorgrader som du vil!

     SKIFT YRKE (VALGFRITT!) 

      Dersom du lander på eller 
passerer dette feltet, kan du skifte 
karrierekort dersom du har lyst!

Bytter du karrierekort, kan du oppnå høyere lønn, 
men sjekk at du har nødvendige kvalifi kasjoner. 
Ønsker du ikke å skifte yrke, så spiller du som om det 
er et vanlig livshendelsesfelt.

SKIFTE YRKE:

11   Be en annen spiller om å stokke karrierekortene 
ved siden av brettet.

22   Trekk to kort, uten å kikke.

33   Velg hvilket yrke du ønsker (eller behold ditt 
gamle). Fest kortet til livstavlen din, med det 
valgte yrket opp.

 

44   Behold pilen din på samme karrieretrinn som 
før.  Har lønnen din endret seg, legger du inn 
det nye beløpet i livskapselen. Du vil motta 
dette beløpet neste gang det er din tur.

55   Legg alle ubrukte karrierekort tilbake i bunken.
 LOTTOFELT 

 Alle spiller!

 Hvem vinner jackpoten?

11  Ta kortet ditt ut av livskapselen.

22   Trykk 1 (LOTTO). Det står på skjermen

hvor stor premien er.

33   Velg tre lykketall (fra 1 til 10) og si tallene
til de andre spillerne.

44   De andre spillerne velger nå ett tall hver blant 
de gjenstående tallene. 

55   Trykk SPINN . Jackpotvinneren er den som har 

valgt det tallet som blir trukket! 

66   Dersom ingen har valgt nummeret, blir det 
gullotto! Jackpoten økes! 

77   Fortsett å spinne til dere har en vinner!

88   Den som vinner jackpoten, setter kortet sitt
inn i livskapselen. Vinnerbeløpet blir 
automatisk lagt til kontoen. Husk på å levere 
livskapselen tilbake til rett spiller.

Toromsleilighet: € 200 000
Beliggenhet: fl ott eiendom nær 
gassverk.
Nyoppusset. Ikke hage eller 
parkeringsplass.
Perfekt for førstegangskjøpere!

Rekkehus: € 500 000
Beliggenhet: populært 
område nær friområder.

Romslig og lyst
Hage og garasje.
Et bra valg for voksende 
familier!

Villa € 1 000 000
Beliggenhet: velstående 
område, en time fra byen.

120 mål tomt med 
svømmebasseng, 
takterrasse og elektrisk 
gjerde.
Eksklusiv eiendom for 
den kresne kjøper!

UKENS
E I E N D O M

(Alle seksjoner) (Lær det!)

Det er tre hus på markedet:

+4 000 lp

+4 500 lp
FORFREMMELSE

DERSOM DU VIL

Viktig: Pass på at du har nødvendige
kvalifi kasjoner før du bytter yrke. Dersom det
yrket du ønsker, krever en grad eller doktorgrad
du ikke har, er det akkurat som i det virkelige 
livet – du kan ikke velge det yrket! Er det på tide
å begynne å studere til en grad?
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BRETTET BRETTETO P P S L A G S L I S T E O P P S L A G S L I S T E

(Fortjen det!, Elsk det!) (Lev det!)

FORTJEN DET!-FELT 
Pengeavhengige og suksessjunkier, det er her det 
skjer! Spesielle felt lar deg fl ytte opp et trinn på 
karrierestigen og gjøre forretninger. Penger er ikke 
alt … men en hel del!

 FORFREMMELSESFELT
  Dersom du lander på eller 

passerer dette feltet, kjenn den 
søte lukten av suksess!

11   Flytt pilen din det antallet trinn karrierestigen 
din viser (så lenge du har utdannelse til det).

22   Trykk 0
 
(LØNN).

33   Tast inn din nye lønn (f.ek € 200 000).

44   Trykk ENTER  .

(IKKE trykk på €   når du legger inn lønn!)

55   Du vil motta din nye lønn neste gang det er din tur.

  FORRETNINGSFELT
   Invester pengene dine i forretninger 

dersom du har lyst. Du kan tape 
pengene dine, gå i null eller doble.
Få fart på forretningene.  

Ønsker du ikke å investere, så spiller du som om 
det er et vanlig livshendelsesfelt.

INVESTERE:
11   Rop ut det beløpet du vil investere 

(€ 10 000 – € 100 000).

22   Trykk 2
 
(SJANSE).

33   Dersom du spinner 

  • 0: Du taper! Trekk beløpet fra kontoen din. 

  • 1:  Du går i null. Ikke gjør noe.

  • 2:  Du vinner! Legg beløpet til kontoen din.

ELSK DET!-FELT
Sats på gleden ved familie og venner. Spesielle felt 

lar deg gifte deg og få barn, noe som gir deg mange 

livspoeng.

  GIFT DEG/BRYLLUPSDAGSFELT 
  Feire din store dag eller bryllupsdag.
  Livskapselen gir deg umiddelbart 3500
  livspoeng. I tillegg gir alle de andre 
  spillerne deg € 1 000 hver i bryllups-
gave (livskapselen ordner dette automatisk)! Fra da av 
kan du se fram til 1 500 ekstra livspoeng hvert år.

11   STOPP, selv om du kan fl ytte fl ere felt.

22   Trykk 3
 
(EKTESKAP).  

33   Trykk ENTER  .

BRYLLUPSDAG
Er du allerede gift når du lander her, følger du
trinnene for ekteskap. Alle de andre spillerne gir deg 
€ 500 hver i bryllupsdagsgave (livskapselen ordner 
dette automatisk). 

  BARNEFELT 
  Gratulerer! Få en gutt, en jente
  eller tvillinger. For hvert barn gir 
  livskapselen deg umiddelbart
  350 livspoeng. Få ytterligere 350 
livspoeng per barn hvert år.

Men barn er ikke gratis. Hvert år vil du bruke
mellom 10 % og 40 % av lønnen din på utgifter til 
barna, avhengig av hvor mange småtroll du har.
Når de fyller 18, opphører utgiftene.

 

11   Trykk 7
 
(BARN)

22   Trykk +  for å legge til et barn. 
OBS: Det totale antallet barn vises på skjermen.

33   Når tallet er rett, trykker du ENTER .

  PRØV Å FÅ BARN-FELT 
   Vil storken bringe deg en

håndfull lykke?

11   STOPP, selv om du kan fl ytte fl ere felt.

22   Trykk 2
 
(SJANSE).

33   Dersom du spinner 
• 0: Ingen barn denne gangen. 
• 1: Få et barn. 
• 2: Det ble tvillinger!

44   Trykk 7
 
(BARN), og deretter +  for å legge til 

et barn eller +  +  for å legge til to barn.
OBS: Det totale antallet barn vises på skjermen.

55   Når antallet barn er rett, trykker du ENTER .

Du kan maksimum få to barn per år og ni alt i alt.

Dersom du allerede har ni barn når du havner på 
et Barn- eller Prøv å få barn-felt, er familien din 
stor nok allerede! Spill som om det er et vanlig 
livshendelsesfelt.

LEV DET!-FELT

Spenningssøkere, eventyret begynner her! Spesielle 

felt lar deg dra på ferie, vinne livspoeng og penger 

og prøve lykken i kasinoet. 

  KASINOFELT 
   Ta en sjanse og sats pengene dine i 

kasinoet dersom du har lyst. 
Du kan tape pengene dine, gå i 
null eller doble. Har du fl aks? 

Ønsker du ikke å gamble, så spiller du som om 
det er et vanlig livshendelsesfelt.

GAMBLE:

11   Rop ut det beløpet du vil investere
(€ 10 000 - € 100 000).

22   Trykk 2
 
(SJANSE).

33   Dersom du spinner 

  •  0:  Du taper! Trekk beløpet fra kontoen din.

  • 1:  Du går i null. Ikke gjør noe.

  • 2:  Du vinner! Legg beløpet til kontoen din.

x 1

Viktig: 
Dersom du ikke har de rette kvalifi kasjonene, blir 

du stående på nivået før GRAD   eller DOKTORGRAD

på karrierekortet. Se Karrierekort på side 8.

Gift
deg!

Prøv å få 
barn

Viktig: 
Pass på at du har det riktige TOTALE antall barn
på skjermen før du trykker  ENTER . 
Du kan ikke “slette” barn fra livskapselen.
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LIVSKAPSELEN
O P P S L A G S L I S T E O P P S L A G S L I S T E

Den automatiserte livskapselen tar seg av alle 

detaljene i dagliglivet.

Den spinner spinneren, utbetaler lønn, trekker fra 

rentekostnader og holder orden på eiendelene dine. 

Når kortet ditt står i livskapselen, kan du se på 

skjermen hvor mange penger og livspoeng du har, 

om du er gift, har barn og hvilke hus eller biler du 

eier. Se saldoen din endre seg når du legger inn 

penger eller livspoeng. Livskapselen teller til og 

med ned rundene og forteller deg når spillet er slutt.

Hver gang du spiller, bruker den en ny beregning 

for å fi nne ut hvor mange livspoeng pengene dine 

er verdt i det spillet. Et livspoeng kan være verdt hva 

som helst mellom € 80 og € 120, men du får ikke 

vite beløpet mens du spiller. Det gjør at to spill 

aldri blir like.

HVA TRENGER DU Å VITE
• BATTERIER
 Se side 17.

• SLÅ PÅ
  Slå på livskapselen ved bruk av knappen

på undersiden. 

• GODE PIP
  Livskapselen piper når du trykker på en knapp 

eller legger inn penger. Den spiller kanskje en 
melodi for deg når det skjer noe virkelig fl ott i 
livet ditt! 

• DÅRLIGE PIP
  Om du prøver å gjøre noe som livskapselen ikke 

forstår, hører du to pip etter hverandre. Ikke få 
panikk! Trykk GJØR OM  og prøv på nytt. 
Sjekk påminnelseskortet eller instruksjonene 
for å forsikre deg om at du trykker på de rette 
knappene.

• HVILEMODUS
  Om skjermen blir blank, trykk ENTER  for å få liv 

i den igjen!

SKJERMEN
Alt du gjør i livet, vises på skjermen. 

Sett kortet ditt inn
i livskapselen slik:

Hus  Biler Antall barn

Gift/
singel

Antall år igjen å spille

Penger

Livspoeng

LØNN

0

FUNKSJON
Bli forfremmet! Legg inn din nye lønn og fl ytt pilen din opp et hakk på
karrierestigen. Tips: Trykk aldri på €  når du legger inn lønn.

Spill Lotto for å prøve å vinne jackpoten. Ta ut alle kort før du trykker Lotto!

Ta en sjanse. 
Få 0, 1 eller 2 for å fi nne ut utfallet av en livshendelse.

Gift deg eller feire bryllupsdagen din for å vinne mange livspoeng.

Kjøp et hus og følg med på verdistigningen.

Kjøp en småbil eller en sportsbil for å automatisk kunne fl ytte raskere rundt 
på brettet. Ta en små- eller sportsbilbrikke og sett den oppå rullebrettet ditt.

Få et barn eller kanskje tvillinger! Å få barn koster penger, men gir deg 
mange livspoeng.

Hold nede for å bla gjennom volumstyrke.

Legg inn hvor mange runder (år) du vil spille (maksimum 99 år).
Viktig: Du kan ikke bruke 10 -knappen til å legge inn tall. Bruk 1  og 0  
for å legge inn 10, 100, 1000 osv. 

Trykk for å bekrefte endringene dine i livskapselen.

Trykk her først hver gang det er din tur for å motta lønn, betale regninger og 
spinne spinneren. Tallet du har spunnet, er tent i 60 sekunder.

Kanseller den siste informasjonen du la inn i livskapselen.

Trykk for å legge inn livspoeng.

Trykk for å legge inn penger.

Trykk for å be livskapselen legge til/fj erne penger eller livspoeng.

LOTTO

1

ÅR

10

VOLUM

8
BARN

7
BIL

6
HUS

5
EKTESKAP

3
SJANSE

2

ENTER

SPINN

GJØR OM

LIVSPOENG

€

+
–

KNAPP

12

10

12

10

9

12

 

5

6

14

7

6

6

SE SIDE

LIVSKAPSELEN
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PROBLEMLØSNING BATTERIER
O P P S L A G S L I S T E O P P S L A G S L I S T E

HVA HAR SKJEDD MED PENGENE MINE?

Saldoen din er kanskje ikke alltid så god som du 
tror, ikke ulikt det virkelige livet. Husk, du kan ha 
betalt regninger, utgifter til barn eller lånerenter. 
Dersom noen gifter seg, kan du ha betalt for 
bryllupsgave også.

HVORDAN VET JEG AT LIVSKAPSELEN HAR 
REGISTRERT PENGENE/LIVSPOENGENE MINE?

Livskapselen piper og saldoen din øker eller synker 

når du legger inn penger eller livspoeng.  Om 

det ikke har skjedd, vil du høre et dobbelt pip og 

saldoen vil ikke endre seg. Trykk GJØR OM  og prøv 
på nytt. Sjekk påminnelseskortet eller instruksjo-
nene for å forsikre deg om at du trykker på alle de 
rette knappene.

ENDRE LENGDEN PÅ SPILLET
Det er lett å endre lengden på spillet dersom du vil 
avslutte raskt eller legge til noen fl ere runder og 
fortsette spillet.

GJØRE SPILLET KORTERE
11   Forsikre deg om at alle har spilt en hel runde.

22   Trykk  10
 
(ÅR) og legg inn antall år som 01. 

33   Trykk  ENTER  .

44   Spiller 1, sett kortet ditt i livskapselen 

og trykk SPIN .

55   Følg trinnene for å beregne resultat på side 7.

GJØRE SPILLET LENGER
For å legge til år og fortsette spillet, følg trinn 1-3, 
men i stedet for 01, legg inn antall år du vil at spillet 
skal vare.

Eksempel: Alle spillere har spilt sin siste runde. 
Antall år er 01. Du vil spille fem runder til. Ta ut alle 
kort og legg inn antall år som 06 i livskapselen.

SPILLETID
Under ser du tiden (cirka) det tar å spille med fi re 
spillere. Jo færre spillere, jo raskere går spillet.

ÅR    VARIGHET

5     35 minutter
10     1 time 
15     1 time 20 minutter

VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER

 Vennligst oppbevar denne informasjonen for 
fremtidig referanse. Batterier bør settes inn av en 
voksen person. 

ADVARSEL: 

1.  Følg alltid instruksjonene nøye. Bruk kun 
batterier som er merket, og vær nøye med å 
sette dem riktig inn med + mot + og – mot –.

2.  Bland ikke sammen nye og gamle batterier, 
eller vanlige batterier (karbon-sink) med alka-
liske batterier.

3.  Fjern utladede eller fl ate batterier.

4.  Ta ut batteriene om produktet ikke skal brukes 
på en stund.

5.  Ikke kortslutt strømforsyningsenheten.

6.  Om produktet skulle forårsake eller bli berørt av 
elektroniske forstyrrelser, skal det holdes unna 
andre elektroniske produkter. Tilbakestill (slå 
av og på igjen, eller ta ut og sett inn batteriene 
igjen) om nødvendig.

7.  BRUK IKKE OPPLADBARE BATTERIER. LAD ALDRI 
OPP ANDRE TYPER BATTERIER.

Dette produktet og batteriene til dette 
må du levere inn separat på et mottak for 
resirkulering. De skal ikke kastes sammen 
med vanlig husholdningsavfall.

LR6

LR6
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OPPFRISKINGSREGLER
O P P S L A G S L I S T E

Les Hvordan spille, dersom du aldri har spilt før.

På side 6-7.

NÅR DET ER DIN TUR
11   Sett livsregnskapskortet inn i livskapselen.

22   Trykk SPINN . Livskapselen utbetaler lønn før du 
spinner spinneren. 

33   Hvilket tall stoppet spinnerlyset på? Flytt 
tilsvarende antall felt på brettet. 
Følg pilretningene.

   Du kan når som helst det er din tur, velge å 
hoppe til et annet startfelt og begynne på en 
ny vei, i stedet for å fl ytte antall felt du har 
spunnet. Spill som om startfeltet er et vanlig 
livshendelsesfelt. 

44   Følg instruksjonene i feltet du lander på. 

55   Tast inn hva du har vunnet (eller tapt) i 
livskapselen og saldoen din vil endre seg. 

66   Turen din er over. Ta ut kortet ditt, og gi 
livskapselen til spilleren til venstre for deg.

Spill etter tur. Når alle spillerne har spilt hver 
sin gang, er en runde over og livskapselen teller 
ned ett år.

 

VINNE
Spill til det ikke er fl ere år igjen.

11   Livskapselen gjør nå alt i kortet til den første spilleren om til 
livspoeng. Husk saldoen din!

22   Sett inn kortene etter tur for å få totalsummene beregnet.

33   Sammenlign summene. Den spilleren som har fl est 
livspoeng, er vinneren. Vinnerens spillernummer 
kommer til syne på livskapselskjermen!

STOPP på røde felt, selv om du kan 
fl ytte fl ere felt! Følg instruksjonene, 
og avslutt deretter runden din.

Dersom du lander på et grønt felt, så 
følg instruksjonene der. Dersom du 
passerer et grønt felt, pass på at du 
fullfører instruksjonene der før du 
avslutter runden din.

Står det noe i feltet, så følg 
instruksjonene eller se i oppslagslisten
 hva du skal gjøre. 

Når du støter på et ?, kan du enten 
følge instruksjonene for det feltet 
 eller spille som om det er et 
 livshendelsesfelt.

Gift
deg!

x 2

+€200 K

Livshendelsesfelt
Dersom feltet ikke har instruksjoner, 
ber du en annen spiller om å trekke et 
livshendelseskort og lese opp 
hendelsen for den seksjonen du står i. 

O P P S L A G S L I S T E
OPPFRISKINGSREGLER
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