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Innhold: 
Spillebrett, Herr Monopol i bil, bane (i 4 deler), lekepenger, grønne byggeklosser, 

6 røde tak, 6 gule tak, 6 rosa tak, 6 sorte tak og 4 “gulltak”.  

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 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.

8.  Som med alle mindre gjenstander, må batterier holdes unna små barn. 
Om de svelges, må lege oppsøkes umiddelbart.
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 11   Bruk gulltaket ditt bare når du har 
brukt opp alle de 5 fargede takene 
dine. Da trykker du Herr Monopol på 
hodet raskt tre ganger. 

22  Hvis alle de fargede feltene har en 
fullstendig bygning, men ingen har 

klart å bruke gulltaket sitt, vinner den 
spilleren som har fl est byggeklosser 
på brettet. (Du vet hvilke klosser 
som er dine, for de har takene dine 
på toppen!) Trykk Herr Monopol på 
hodet raskt tre ganger.

AVANSERTE REGLERAVANSERTE REGLER
11   Spill som vanlig, men på slutten av 

spillet teller du opp antall klosser 
som tilhører deg på brettet. (Husk at 
du vet hvilke klosser som er dine, for 
de har dine tak på toppen!)

22  Legg dette beløpet til pengene 
du har.

33   Spilleren med høyest tall vinner.  

Dette produktet og batteriene til dette må du levere 
inn separat på et mottak for resirkulering. De skal 
ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
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TRYKK PÅ HODET TIL HERR MONOPOL I TRE SEKUNDER FOR 
Å HØRE EN RASK GJENNOMGANG AV REGLENE.  

NÅR HAN SIER AT DU SKAL GJØRE NOE, TAR HAN EN PAUSE 
SÅ DU FÅR TID TIL Å GJØRE SOM HAN SIER.  

NÅR DU ER KLAR TIL Å FORTSETTE, TRYKKER DU BARE PÅ HODET HANS IGJEN.

Hvert farget felt rundt i byen har et tall. 
Dette er antallet grønne byggeklosser 
som må settes opp på dette feltet. Hvis 
for eksempel feltet har tallet 2, trenger det 
2 byggeklosser før du eier det.   

11   Når du lander på et farget felt, 
plasserer du ÉN av de grønne 
byggeklossene på det. 

 •  På de fi re fargede feltene som har 
tallet 1, plasserer du også et av de 
fargede takene på toppen. Dette 
betyr at bygningen tilhører deg. 
Hvis noen lander på den, må de 
betale deg leie!  

• Hvis du for de tolv andre feltene 
er den spilleren som har plassert 
den siste grønne byggeklossen 
på feltet (for eksempel hvis feltet 
har tallet 2, og du har plassert den 
andre byggeklossen), plasserer du 
også ett av de fargede takene på 
toppen.  Dette betyr at bygningen 
tilhører deg. Hvis noen lander på 
den, må de betale deg leie!    

22  Hvis du slipper opp for grønne 
byggeklosser, kan du kjøpe fl ere fra 
banken. De koster 1 krone for hver.      

33   Spar gulltaket ditt til sist – det er 
vinnerbrikken!

Velg en til banksjef (helst en voksen) som passer 
på pengene og byggeklossene. 

Gi til hver spiller:

Byggeklosser
x 10

Tak x 5
(av samme farge – hvert sett 

med tak har en reserve)

Gulltak
x 1

Pengeseddel
x 6

Hvis du lander på en annen spillers 
bygning, må du betale leie til ham 
eller henne.

Leien er den samme som antallet 
klosser i bygningen. Hvis bygningen har 
3 klosser, er leien kr 3.

11  Den yngste spilleren begynner. 
La spillet gå mot venstre, trykk på 
hodet til Herr Monopol, og følg 
beskjedene hans.  

22  Hvis du lander på…

… ET FARGET FELT, bygger 
du eiendom som beskrevet 
ovenfor.

 
… EN ANNEN SPILLERS 
BYGNING, må du betale 
leie til ham eller henne.

… PÅ ET SJANSEFELT, 
trykker du Herr Monopol 
på hodet og følger 
beskjeden hans.

… GRATIS PARKERING, 
trenger du ikke gjøre noe 
– men du slipper da å 
betale leie!

… ELLER PASSERER START. 
Da får ALLE spillere kr 2 fra 
banken.

BANKSJEFENBANKSJEFEN

REGLERREGLER

BETALE LEIEBETALE LEIE

BYGGEBYGGEMONTERINGMONTERING

11  Sett Herr Monopol inn på veien på 
et av de fi re banestykkene. Herr 
Monopol ser mot HØYRE. 

22  Sett sammen banen som 
et puslespill.

33   Fest spillebrettet på foten til 
banen, og pass på å matche 
START-pilen på spillebrettet med 
START-pilen på banen. 

44   Skyv Herr Monopol til 
START-feltet.

55   Skyv rattet til Herr Monopol 
mot høyre for å få ham fra 
prøveinnstilling til spilleinnstilling. 
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