
04
09

01
79

01
07

  A
a

BRA
N

D

2–6
SPILLERE

ALDER

8+

040901790107  Aa     MONOPOLY City      Instructions  (NO)040901790107  Aa     MONOPOLY City      Instructions  (NO)

Regn ut hva du er god for ved å følge  
disse trinnene:

1. Tell kontantene dine.

2. Finn leieverdien hvert av distriktene du 
eier, og legg dette sammen. Leieverdien 
er beløpet en annen spiller ville betalt 

hvis hun eller han landet på dette  
feltet. (Se side 13.)

3. Legg sammen kontantsummen  
med distriktssummen. Dette er 
sluttbeløpet ditt.

4. Den rikeste spilleren vinner!

Innhold
Spillebrett, 6 spillebrikker, bygninger, 22 distriktskort, 25 sjansekort,  
6 påminnelseskort, 1 slippe leie-kort, 2 terninger, 1 pakke med penger  
og 1 handelsenhet. 
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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 alkaliske batterier.

3. Fjern utladede eller flate 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. 
Tilbakestill (slå av og på igjen, eller ta ut og sett inn 
batteriene igjen) om nødvendig.

7. OPPLADBARE BATTERIER: Bland ikke denne  
typen batterier med andre typer batterier.  

Ta alltid batteriene ut av produktet før opplading.  
Lad kun opp batteriene under oppsyn av voksen. 
LAD ALDRI OPP ANDRE TYPER BATTERIER.

8. Som med alle mindre gjenstander, må batterier 
holdes unna små barn. Om de svelges, må lege 
oppsøkes umiddelbart.

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

AVSLUTTE SPILLET  
Handelsenheten forteller deg når spillet er over, etter 1 time.

BATTERY INFORMATION

LR03

LR03

PÅ/AV

www.hasbro.no

© 1935, 2008 Hasbro. Med enerett. 
Distribueres i Norden av Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 
DK-2600 Glostrup, Danmark. 
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Bli den rikeste spilleren ved slutten av spillet 
ved å kjøpe distrikter, bygge i dem og  
kreve leie. 

På side 16 finner du opplysninger om 
hvordan du finner verdien ved slutten  
av spillet.

Flytte rundt på brettet, kjøpe distrikter og 
bygge en Monopoly-metropol. Hvert distrikt 
midt på brettet har et matchende felt på 
banen. Hvis du lander på et distrikt ingen 
eier, kjøper du det eller får det solgt på 
auksjon. Det er opp til deg!

Det grunnleggende
u Du kan bygge under hver tur 

u Kjøp bolig- og/eller industribygninger for 
å øke leieverdien for distriktene dine.

u Boliger er billigere, men pass på! Hvis 
noen bygger et risikobygg (for eksempel 
et kloakkanlegg eller et avfallsdeponi) i 
ditt distrikt, blir boligenheter verdt null! 
Industribygninger koster mer, men de er 
en sikrere investering. 

u Beskytt distriktene dine ved å bygge 
skoler, vanntårn og andre bonusbygg.    

Ekstra
u Kjøp to distrikter av samme farge, og unn 

deg et stadion for å øke honoraret ditt.

u Kjøp alle distriktene i en fargegruppe, så 
du kan bygge en skyskraper og 
umiddelbart doble leieverdien for alle 
disse distriktene.  

u Kjøp alle distriktene i to fargegrupper,  
så kan Monopoly-tårnet, som dobler 
leieverdien for alle distriktene dine,  
bli ditt!

SLIK VINNER DU

Les gjennom hele heftet før du begynner, 
for det er noen viktige forskjeller fra standard 
Monopol! Prøv en øvingsrunde, og få tak  
på spillet. 

De fargekodete sidene forteller deg alt du 
trenger for å komme i gang, og resten av 
heftet gir deg detaljene.

HVA DREIER SPILLET SEG OM?  
(DE VIKTIGSTE DELENE)FØRSTE GANG DU SPILLER? 

Gå inn i Monopoly Citys spennende verden!
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HVORDAN KLARGJØR 
JEG SPILLET?

Ikke legg NOE midt på brettet. 
Det er der du bygger byen din!
1. Legg spillebrettet midt i 

spilleområdet på en plan overflate.
2. Skill slippe leie-kortet fra 

sjansekortene, og legg det ved 
siden av gratis parkering-feltet.  

3. Gi et påminnelseskort til  
hver spiller.

4. Bland sjansekortene, og legg dem  
i en bunke med forsiden ned ved 
siden av brettet. 

5. Alle velger en spillebrikke og setter 
den på START-feltet.

6. Bestem hvem som skal  
være banksjef.

BANKSJEFEN
Du passer på pengene, 
distriktskortene, bygningene og 
auksjonene under spillet. Før dere 
begynner å spille:
u Del distriktskortene i 

fargegrupper, og legg dem  
i rommene i plastbrettet. 

u Del bygningene i fargegrupper, 
og sett dem ved siden av 
spillebrettet.  

HVA INNEHOLDER SPILLET?

1 enhet 2 enheter 3 enheter 1 enhet 2 enheter 3 enheter Stasjoner Stadioner Skyskrapere Monopoly-tårnet Bonusbygg og risikobygg Handelsenhet

Handelsenhet

Boliger Industribygning

PÅ/AV-bryter

Byggeknapp
Trykk på denne når du ønsker å 
kjøpe bygninger for å finne ut 
om du kan kjøpe 1, 2 eller 3 
enheter eller bygge en stasjon. 
Se side 8.

Auksjonsknapp
Banksjefen trykker på denne knappen 
for å styre tiden for en auksjon når en 
spiller lander på en eiendom ingen 
eier, og ikke ønsker å kjøpe den til 
fastsatt pris. Se side 8.

01790i107.indd   4-5 2/4/09   19:47:44
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1.  BESTEM HVOR LENGE DERE SKAL SPILLE
 u  Til alle spillere unntatt én er gått konkurs 

(ca. 2 timer avhengig av antallet spillere) 
ELLER
 u  En viss tid (for eksempel én eller to 

timer). Handelsenheten forteller deg 
når det er gått en time.

2.  Skru handelsenheten på med bryteren på 
undersiden.

3.  Alle kaster terningene. Den som får høyest 
tall, begynner, og spillet går videre med 
klokken. TIPS! Kast terningene i lokket til 
esken, så velter du ikke noen bygninger! 

4. Utfør disse tre trinnene under HVER tur:

 A. KAST TERNINGENE 
 og flytt dette antallet felt rundt på brettet. 

 B.  SJEKK HVOR DU HAR 
LANDET

 C.  BYGG EIENDOMMER 
HVIS DU ØNSKER DET

 Du kan bygge i hvilket som helst av 
distriktene dine under turen din.  
(Se side 8.)

5. Hvis du fikk to like, får du en ny tur. Du 
kaster igjen og gjentar trinn B og C.  
(Du kan bygge etter hvert terningkast). 
Turen din er over. Spillet fortsetter  
med klokken.

     SPILLET ER SLUTT

u  Når dere har spilt i nesten én time, piper 
handelsenheten hyppigere. For å fortsette 
å spille skrur du enheten av og på igjen for 
å begynne å telle ned en ny time.

u Legg sammen alle pengene og verdien av 
eiendommene (se side 16). Den rikeste 
spilleren vinner!

HVORDAN SPILLER JEG? HVOR LANDET JEG?
I et distrikt ingen eier:
 u	 	Kjøp det for beløpet som står på 

feltet. Betal til banksjefen, og ta det 
matchende distriktskortet.  

ELLER
	 u	 	Få det auksjonert bort. (Hvis du ikke 

ønsker å kjøpe det, MÅ det 
auksjoneres bort.)   

I et distrikt en annen spiller eier:
Betal denne spilleren leie avhengig av antall 
bygninger i dette distriktet. (Se side 13.)

I et distrikt du eier:
Ikke gjør noe, hvis det ikke er en stasjon der. 
Hvis det er en stasjon der, kan du flytte til 
hvilket som helst annet distrikt som har en 
stasjon, og kjøpe det eller få det auksjonert 
bort (hvis ingen eier det) eller betale leie 
(hvis det tilhører en annen spiller).

Et AUKSJON-felt:  
Få hvilket som helst distrikt ingen eier, solgt 
på auksjon. (Se side 8.)

Et INDUSTRISKATT-felt:
Betal banken det oppgitte beløpet hvis du 
eier industribygninger. Hvis du ikke eier noen, 
gjør du ingenting.

Et BYGGETILLATELSE-felt:
Bygg et risikobygg ELLER en bonusbygg  
(se side 11).

GRATIS PARKERING:
Ta slippe leie-kortet. Du kan bruke det senere 
(se side 15).  

Et felt med h
Ta et sjansekort, og gjør det som står på det.

GÅ I FENGSEL:
Gå i fengsel. Du får ingen penger hvis du 
passerer START (se side 15).
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BYGG INNTIL 8 ENHETER I HVERT DISTRIKT FOR Å  
ØKE LEIEVERDIEN   
Det kan være boliger, industribygninger eller en kombinasjon av disse.  

Når du skal bygge, trykker du på byggeknappen på handelsenheten for å finne ut om  
du kan kjøpe 1, 2 eller 3 enheter eller bygge en stasjon.

BOLIGER (GRÅ)

u Boliger er billigere enn 
industribygninger.  

u Hvis en annen spiller bygger et 
risikobygg i ditt distrikt, blir boliger  
i dette distriktet verdiløse og teller  
ikke når det gjelder leieverdi.  
(Se “Risikobygg”.) 

1 enhet 2 enheter 3 enheter

INDUSTRIBYGNINGER (LYS BLÅ)

u Industribygninger er dyrere å kjøpe  
enn boliger.  

u Industribygninger er trygge i forhold til 
risikobygg. Hvis en annen spiller bygger 
et risikobygg i ditt distrikt, teller alle 
industribygninger i dette distriktet 
fortsatt når det gjelder leieverdi.

1 enhet 2 enheter 3 enheter

STASJONER

Hvis dette ikonet blinker 
under din tur når du trykker 
på byggeknappen, kan du 
bygge en stasjon i hvilket 
som helst distrikt gratis.  

Plasser stasjoner i den ytre banen på 
brettet, ikke i midten.

Bruk stasjoner for å passere START og få 
honorar, for å komme deg til en del av 
brettet der du håper å kjøpe og for å unngå 
ekle områder med høy leie!

u Når du lander i et distrikt med en stasjon, 
kan du under denne turen hoppe til 
hvilket som helst annet distrikt som 
har en stasjon.  

u Du må lande på en stasjon under turen 
din for å kunne bruke den. Hvis du 
starter turen din i et distrikt med en 
stasjon, kaster du og flytter som normalt.  

u Hvis du bruker en stasjon i et distrikt 
som en annen spiller eier, må du betale 
leie før du drar! 

Tips! 
Hvis det er tett med bygninger i et distrikt, bytter dere bygninger med 1 eller 2 
enheter med tårn på 3 enheter for å spare plass.

SLIK SKJER EN AUKSJON 

SLIK BYGGER DU 

BYGNINGER
u Banksjefen trykker på auksjonsknappen på 

handelsenheten for å starte tidsuret. Hver 
auksjon varer inntil 50 sekunder.

u Spilleren som bestemte seg for auksjon, 
starter budgivningen på hvilken som helst 
verdi fra a10k og oppover.

u Hvilken som helst spiller kan rope ut et 
bud når som helst, inkludert spilleren som 
bestemte at distriktet skulle på auksjon.

u Når du hører en lyd og det røde lyset 
blinker fortere, har du 5 sekunder på å 
avslutte auksjonen!  

u Den som har det høyeste budet når det 
røde lyset slukner, får distriktet og betaler 
denne prisen til banken.  

u Trykk på byggeknappen på handelsenheten.
u Hvilket tall vises når den stopper? Det er 

det maksimale antallet enheter du kan 
bygge under denne turen. For eksempel 
betyr 3 at du kan bygge inntil 3 enheter. 
Hvis enheten stopper på D, kan du 
bygge en stasjon (se side 9), men ingen 
eiendommer.   

u Bygg boliger, industribygninger eller en 
kombinasjon (se side 9). Kjøp dem fra 
banken til den prisen som står på 
distriktskortet ditt.

u Bygg eiendommer i HVILKE SOM HELST 
distrikter du eier. Du kan bygge i mer 
enn ett distrikt under samme tur.

u Du kan bare trykke på byggeknappen  
én gang per tur.

AUKSJONSKNAPP

BYGGEKNAPP

01790i107.indd   8-9 2/4/09   19:47:55
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Når du lander på et BYGGETILLATELSE-felt, 
må du

u bygge en bonusbygg i et distrikt du eier,

ELLER
u bygge et risikobygg i en annen spillers 

distrikt (for å gjøre boligene der 
verdiløse),

ELLER
u bygge en bonusbygg eller et risikobygg  

i et distrikt ingen eier (hvis du planlegger 
å sabotere en annen spillers planer!)

VIKTIG: BONUSBYGG HINDRER AT DET 
BLIR BYGD RISIKOBYGG I ET DISTRIKT,  
OG RISIKOBYGG HINDRER BYGGING AV 
BONUSBYGG!
Hvis du for eksempel har bygd en skole i 
distriktet ditt, kan ikke en annen spiller bygge 
en kraftstasjon der, og omvendt.

Risikobygg og bonusbygg teller ikke i forhold til grensen på 8 bygningsenheter  
per distrikt.

STADIONER

SKYSKRAPERE
og MONOPOLY-TÅRNET

Monopoly-tårnet 
PRIS: a7m

 

Når du eier alle distriktene i to fargegrupper, 
kan du kjøpe Monopoly-tårnet og sette det 
opp i hvilket som helst distrikt i disse 
gruppene. 

Dette fordobler leieverdien for alle 
distriktene du eier!

Skyskrapere og Monopoly-tårnet teller ikke i forhold til grensen på 8 bygningsenheter  
per distrikt.

Skyskrapere

Bygg en skyskraper for å 
fordoble leieverdien for alle 
distriktene i en fargegruppe. 
Prisen på en skyskraper står 
nederst på hvert av 
distriktskortene.

u   Når du eier alle distriktene i en fargegruppe, 
kan du bygge en skyskraper i hvilket som 
helst av dem. Dette fordobler leieverdien 
for alle distriktene med denne fargen. 

u Du kan bygge én skyskraper per 
fargegruppe.

u En skyskraper fordobler straks 
leieverdien for alle distriktene  
i fargegruppen.

Se side 13: Slik krever du inn leie.

Stadioner teller ikke i forhold til grensen på 
8 bygningsenheter per distrikt.

Stadioner

PRIS: a2m

BYGGETILLATELSE
Kjøp et stadion for å øke inntektene dine.  
Det er bare 2 i spillet, så du må være rask!

u Når du eier 2 distrikter med samme 
farge, kan du bygge et stadion i ett  
av dem under turen din.

u Du mottar a1m per stadion du eier hver 
gang du passerer START (i tillegg til 
honoraret ditt)!

u Du kan bare bygge ett stadion i hver 
fargegruppe.

u Stadioner øker ikke leieverdien. 

01790i107.indd   10-11 2/4/09   19:48:04
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Eksempel på leie:  

Du eier Hovedbryggen, Gamlebyen og Havnehøyden. En annen spiller lander på Hovedbryggen.

Du har:

2 boligenheter, som ikke teller, fordi risikobygget (kraftstasjon)  
gjør dem verdiløse. Verdi = a0

4 industrienheter.  Verdi = a3,5m

1 skyskraper på Havnehøyden, som er i samme  
fargegruppe, så leien fordobles. 2 x a3,5m = a7m

TOTAL LEIEVERDI:  a7m

Når en annen spiller lander i et av distriktene dine, sjekker du følgende for å finne ut hvor 
mye han eller hun skylder deg:

Ingen bygninger?  
Krev bare 
“tomteleie”.

Beskytt distriktene dine 
Sett opp bonusbygg i distriktene dine for å hindre andre spillere i å bygge risikobygg der.  

u Hvis en annen spiller bygger et risikobygg 
i et av distriktene dine, blir alle boligene i 
dette distriktet verdiløse og teller ikke når 
det gjelder leieverdien i dette distriktet. 
La dem være på brettet.

u Du kan fjerne risikobygg fra distriktene 
dine ved å betale a500k per enhet til 
banken under din tur.

Eksempel: 
Hvis du vil fjerne et fengsel (4 enheter) fra 
distriktet ditt, betaler du a2m (4 x a500k)  
til banken og leverer fengselet til banksjefen. 
Du kan nå kreve leie for boligene i dette 
distriktet igjen.      

.

BONUSBYGG 

RISIKOBYGG

SKOLE
VINDKRAFTVERK VANNTÅRN

PARK

Kraftstasjon  
(3 enheter)

Fengsel  
(4 enheter)

Avfallsdeponi 
(2 enheter)

Kloakkanlegg 
(3 enheter)

Boliger og/eller 
industribygning?  
Tell hvor mange 
enheter (ikke 
bygninger) det er, og 
krev den tilsvarende 
leieverdien som står 
på distriktskortet.

Risikobygg? Regn bare med 
industrienhetene. 

Er det en skyskraper i noe distrikt i denne 
fargegruppen, ELLER er Monopoly-tårnet i 
noe distrikt du eier?  

Doble leien! (Hvis du har en skyskraper OG 
Monopoly-tårnet, kan du ikke doble leien  
to ganger.)

Hvis spilleren ikke kan betale leien, må hun 
eller han pantsette et distrikt eller inngå en 
avtale med deg for å skaffe pengene. 

HVORDAN KREVER JEG INN LEIE?
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u Når du ønske å inngå en avtale, trykker  
du på auksjonsknappen for å starte 
tidsuret. Dere må komme til enighet før 
tiden utløper!

u Hvis du bytter/selger et distrikt ved en 
avtale, må alle bygninger som allerede  
er der, bli værende.  

Slippe leie-kort
Slippe leie-kortet gir deg rett til en tur  
uten leie!
u Når du lander på GRATIS PARKERING, tar 

du slippe leie-kortet som ligger ved siden 
av brettet.  

u Bruk dette kortet under en senere tur, da 
du ikke ønsker å betale leie.

u Når du har brukt kortet, legger du det 
tilbake ved siden av GRATIS PARKERING-
feltet.

u Hvis en annen spiller lander på GRATIS 
PARKERING før du har brukt kortet, har 
du mistet sjansen til å bruke det, og må  
gi det til ham eller henne. Beklager!

Gjør avtaler med hverandre for å skaffe penger eller få de distriktene du trenger!  Det koster ikke noe å lande her. Du krever fortsatt inn leie og bygger i distrikter når du 
er på GRATIS PARKERING.

Hvis du ikke har råd til å betale leie, kan du pantsette ett eller flere distrikter du eier for  
å skaffe noen penger.

Slik pantsetter du et distrikt
Pantsettingsverdien er den samme som 
distriktets nåværende leieverdi. Snu 
distriktskortet med forsiden ned foran deg, 
og motta beløpet fra banken. Alle 
bygningene blir værende.

Du kan ikke kreve leie for pantsatte distrikter.

Slik kjøper du tilbake et pantsatt  
distrikt senere
Snu distriktskortet, og betal leieverdien til 
banken, det vil si det beløpet du mottok da 
du pantsatte det.

Du kan nå begynne å kreve leie for distriktet 
og bygge der igjen men én gang.

Hvis du skylder mer penger enn du kan skaffe fra eiendelene dine, blir du erklært konkurs 
og er ute av spillet.

Gjeld til banken
Lever tilbake distriktskortene til banksjefen, 
som auksjonerer bort hver enkelt eiendom til 
den som byr høyest. Legg alle “slippe ut av 
fengsel gratis”-kort tilbake i bunnen av den 
aktuelle bunken.

Gjeld til en annen spiller
Den andre spilleren får alle pengene du har 
igjen, distriktskortene dine og eventuelle 
“slippe ut av fengsel gratis”-kort du har.  

GRATIS PARKERING

FENGSEL

Gå i fengsel hvis
u du lander på “gå i fengsel”-feltet,
u du får et sjansekort som sier “Gå direkte  

i fengsel”, 
u du får to like tre ganger på rad under  

din tur.

Turen din er over når du sendes i fengsel. 
Flytt til fengselsfeltet. Du får ingen penger 
hvis du passerer START.

Mens du er i fengselet, kan du kreve inn leie 
og bygge eiendommer i distrikter, så lenge 
de ikke er pantsatt.

Du kommer deg ut av fengselet ved å…
u betale en bot på a500k og fortsette på 

din neste tur. 
u bruke et “slippe ut av fengsel gratis”-kort.  
u få to like.

Hvis du ikke har fått to like etter tre turer, 
betaler du banken a500k og flytter deretter 
slik terningene viser.

PANTSETTING

KONKURS
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