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INNEHÅLL:
Elektronisk livpod, spelplan, 4 levnadshistoriekort, 4 livskartor,
12 spelpjäser (4 skateboarder, 4 miljöbilar och 4 sportbilar), 84 livshändelsekort,
12 vändbara karriärkort, 4 påminnelsekort och 20 pilklämmor.
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INNEHÅLL
Innan du börjar spela
Förberedelser
Så här spelar du
Referensavsnitt
Korten

3
4-5
6-7
8

• Livshändelsekort
• Karriärkort
Spelplanen
Spelplansrutor i alla sektioner
• Startrutor
• Livshändelserutor
• Bilrutor
• Husrutor
• Lotterirutor
Kunskap-rutor
• Fil. kand.-ruta
• Fil. dr-ruta
• Byt karriär
Kapital-rutor
• Befordranrutor
• Affärssatsningsrutor
Kärleks-rutor
• Bröllops-/bröllopsdagsruta
• Barnrutor
• Skaffa barn-ruta
Kickar-rutor
• Kasinorutor
Livpoden
Felsökning
Batteriinformation
Påminnelseregler
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INNAN DU BÖRJAR SPELA
FÖRSTA GÅNGEN NI SPELAR SPELET:
1 Läs hela den här sidan högt för
alla spelare.
2 På sidan 4–5 ser du hur man ställer i
ordning spelet.

3 Börja spela och läs Spelets gång på sidan
6–7 för alla spelare.

4 Övriga regler används som referens.

TESTA LIVET INNAN DU LEVER DET!

KÄRLEK

Spela Game of Life Twists & Turns och lev igen och
igen! Fatta nya beslut varje gång du spelar och var
vem du vill. Ta risker, prova en ny karriär, utforska
olika brädsektioner (Kunskap, Kapital, Kärlek och
Kickar) och lev det liv du alltid har drömt om. Det
går upp och ner med ständiga överraskningar, men
sån’t är livet! Varje spelomgång är unik, så fatta
beslut och ta risker och se vad livet ger dig i utbyte!

Släkt och vänner! Gift dig och skaffa barn för att
få massor av livspoäng (men se upp, de små
monstren kostar pengar varje år). Du kan vinna
många livspoäng här och kanske även lite kontanter.

KICKAR
Här handlar allt om spänning! Prova på forsränning
eller bungee-jumping och lev livet till det yttersta!
Du tjänar nog inte så mycket pengar i den här
sektionen, men det finns gott om livspoäng!

SPELETS MÅL
Att få flest livspoäng (LP) på din väg runt
spelplanen.
Samla livspoäng för alla fantastiska upplevelser i
ditt liv och försök tjäna pengar samtidigt – de
motsvarar också livspoäng i slutändan. Besök
spelplanens fyra sektioner för skiftande upplevelser.

VARDAGSLIV!
I alla spelplanens sektioner kan du
• Spela på lotteri och hoppas på jackpott.
• Köpa ett hus och se hur det ökar i värde varje år.
• Köpa en bil för att komma runt spelplanen
snabbare – men bilen kan sjunka i värde
med tiden.
Du kan alltid låna pengar av livpoden, men får
betala 10 procent ränta på övertrasseringar. Har du
råd att sätta dig i skuld?
Livpoden omvandlar alla dina pengar och ägodelar
till livspoäng när spelet är över.
Spelaren med flest livspoäng vinner!

KUNSKAP
Använd huvudet! I den här sektionen får du en fil.
kand. eller fil. dr och vinner livspoäng för att få ökad
kapitalförmåga – det lönar sig! Du kan vinna eller
förlora många livspoäng i den här sektionen.

ò KAPITAL
Mot framgångarna! Bli befordrad och höj din lön
eller investera i en affärssatsning. Du kan vinna eller
förlora mycket pengar i den här sektionen.
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UPPSTÄLLNING
PILKLÄMMA

4 PÅMINNELSEKORT

84 LIVSHÄNDELSEKORT

LIV

SE S

12 KARRIÄRKORT
Bli befordrad för att
klättra på karriärstegen
och höja din lön.

FIL. DR
FIL. KAND.

4 SKATEBOARDER

4 LIVSKARTOR

1 Lägg spelplanen på plant underlag.
2 Varje spelare får ett påminnelsekort och fem

6 Blanda livshändelsekorten och lägg dem med
framsidan nedåt i en hög nära spelplanen.
Det här är draghögen. När ett kort är använt
läggs det med framsidan uppåt i en kasthög.
Om korten tar slut under spelets gång, blanda
kasthögen och skapa en ny draghög.
7 Sätt på livpoden med knappen undertill. Siffran
10 blinkar för att påminna dig om att ange hur
många omgångar (år) ni vill spela.
Om ni spelar för första gången, spela
minst 10 omgångar för att få kläm på
spelet. 10 omgångar tar ungefär en timme
(för fyra spelare), men det kan ta lite längre
tid första gången.

pilklämmor.
3 Blanda de vändbara karriärkorten och dela
slumpmässigt ut två till varje spelare. Överblivna kort läggs i en hög nära spelplanen.
4 Välj en av de fyra karriärer som du har fått
och sätt en klämma på det kortet, med den
valda karriären uppåt, på livskartan. Sätt en
pilklämma på livskartan, så att den pekar på
lönenivå 1 längst ner på karriärkortet.
(Du behöver en befordran för att klättra på
karriärstegen och höja din lön.)
5 När alla har valt karriär läggs överblivna karriärkort tillbaka i högen bredvid spelplanen.

Om du
1. Tryc
2. Tryc
3. Tryc
Nu kan ni
8 Alla vä
av spe
boarde
spelpla
ruta. Ta
som ha

NU KAN S
Den yngste
motsols. Nä
vidare till n
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4 LEVNADSHISTORIEKORT
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LIVPOD
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längre

4 MILJÖBILAR

4 SPORTBILAR

Om du vill spela 10 spelomgångar:
1. Tryck på 10 (ÅR)
2. Tryck på 1 och 0
3. Tryck på RETUR
Nu kan ni börja!
8 Alla väljer en skateboard och vilken sektion
av spelplanen ni vill utforska. Sätt skateboarden på startrutan för vald sektion mitt på
spelplanen. Flera spelare kan starta på samma
ruta. Ta livskartan och levnadshistoriekortet
som har samma färg som din skateboard.
NU KAN SPELET BÖRJA!
Den yngste spelaren börjar och sedan går turen
motsols. När du är klar skickar du livpoden
vidare till nästa spelare.
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BÖRJA SPELA

SÅ HÄR SPELAR DU

Börja spela nu!
Om du spelar för första gången, läs instruktionerna
högt under den första omgången.
De första omgångarna kan ta lite längre tid eftersom ni
lär er spelet, men ni kommer i gång på nolltid!

FGBCC

ANGE
1. Tryc
2. Tryc
dra
3. Ang
4. Tryc
6 Turen g
livpod

Röda rutor betyder STOPP, även om du
har steg kvar! Följ anvisningarna och
avsluta sedan din tur.

Om du hamnar på en grön ruta, följ
anvisningarna. Om du passerar en grön
589BE7E4A ruta, följ anvisningarna för denna innan
du avslutar din tur.

2x

NÄR DET ÄR DIN TUR
1 Sätt levnadshistoriekortet i livpoden.

Om det står något på rutan, följ
och titta på
?BGGXE< anvisningarna
referenssidorna för mer
5X:ETI7 information om vad du
F>TGG
ska göra.

2 Tryck på SNURRA . Löning! Livpoden betalar ut din
lön innan snurran får fart.
Alla har en ingångslön på €5 000. Under
senare omgångar betalar livpoden hyran och
räkningarna, ger dig livspoäng för händelser i
ditt liv och beräknar dessutom värdet på dina
hus och bilar.
Tips! Snurran lyser i 60 sekunder.
Missa inte din tur!

+€200000

OMGÅNG

Turas om at
omgången

SPELET
Om du ser ett ? kan du välja att följa
anvisningarna för rutan eller se den
som en livshändelseruta.

Viktigt! Tryck alltid på SNURRA en gång när det blir din
tur. Om du inte trycker på SNURRA får du ingen lön!

Livshändelseruta

Var noga med att spela i tur och ordning. Om
en spelare sätter i sitt kort vid fel tillfälle, kan
livpoden börja räkna ner åren för snabbt och
andra spelare kan missa sin tur.

Om rutan saknar anvisningar ber du
någon dra ett livshändelsekort och läsa
upp livshändelsen för den aktuella sektionen. Lägg sedan livshändelsekortet
med framsidan uppåt i kasthögen.

Fortsätt spe
den första s
SNURRA unde
Låt kortet

Se referenssidorna 8–13 för information om olika rutor.
Se Innehåll på sidan 2. När du har lärt dig spelet, använd
påminnelsekortet som snabbreferens.

3 Vilken siffra stannade snurran på? Flytta lika
många steg på spelplanen.
Följ pilarnas riktning.
Ibland kan du välja mellan flera vägar.
Senare under spelet kan du välja att hoppa till
valfri startruta och ta en ny väg i stället för att
flytta det antal steg som snurran visar. Var noga
med att sätta i kortet och trycka på SNURRA först,
annars får du ingen lön!

5 Ange vad du har vunnit (eller förlorat) i
livpoden och se hur ditt kontosaldo ändras.
Gör allt i tur och ordning:
ANGE PENGAR:
1. Tryck på knappen € (PENGAR)
2. Tryck på + för att lägga till och – för att
dra ifrån
3. Ange belopp (t.ex. 1 • 0 • 0 • 0 • 0 )
4. Tryck på RETUR

4 Följ anvisningarna för den ruta du hamnar på.
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SÅ HÄR SPELAR DU
ANGE LIVSPOÄNG (LP):
1. Tryck på LIVSPOÄNG
2. Tryck på + för att lägga till och – för att
dra ifrån
3. Ange belopp (t.ex. 5 • 0 • 0 )
4. Tryck på RETUR
6 Turen går vidare. Ta ur ditt kort och skicka
livpoden till spelaren till vänster.

ven om du
arna och

ta, följ
rar en grön
enna innan

RÄKNA POÄNG
1 Nu konverterar livpoden allt på den första
spelarens kort till livspoäng (med ny växelkurs
för varje spelomgång). Låt kortet sitta kvar i
livpoden tills summan av livspoäng blinkar på
skärmen. Ta ur kortet och kom ihåg summan!
2 Sedan gör alla andra spelare samma sak.
3 Jämför era summor. Spelaren med flest
livspoäng vinner. Efter 30 sekunder visar
livpoden vinnarens nummer på skärmen!
Tips! Om du vill se din summa igen kan du
sätta i kortet i livpoden igen när som helst.

följ

mer
du

OMGÅNGAR
Turas om att spela. När alla har spelat en gång är
omgången slut och livpoden räknar ner ett år.

SPELET ÄR ÖVER!

att följa
se den
uta.

BÖRJA SPELA

Nedan kommer mer detaljerad information
om spelet. Se Innehåll på sidan 2 för att hitta det
avsnitt du letar efter.

Fortsätt spela tills antalet år är 00. Det händer när
den första spelaren sätter in sitt kort och trycker på
SNURRA under sista omgången.
Låt kortet sitta kvar i livpoden.

ber du
rt och läsa
tuella sekelsekortet
ögen.

olika rutor.
let, använd

t) i
ndras.

)

–

för att
0 • 0)
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KORTEN

REFERENSSIDOR
KVALIFIKATIONER

LIVSHÄNDELSEKORT

SPELPLA

KARRIÄRKORT

Det finns fyra livshändelser per kort – ett för varje
sektion på spelplanen.

PROFESSOR
FIL. DR

Pierca dig (och berätta var någonstans). Tryck på

2

Snurran på 0/1: Alla älskar det! Vinn 250 LP.
Snurran på 2: Det blir infekterat. Betala €15 000 till sjukhuset.

KARRIÄR

.

Skapa en ny galen webbplats som är större än MySpace.
ò Vinn €60 000 och berätta för alla spelare vad den heter.
Klipp din brorsdotters hår. Ge henne A. en ny cool frisyr eller
B. en enkel page. Svara A. eller B. nu!
[A. Hon ser fantastisk ut! Vinn 300 LP. B. Hon ser ut som morbror Bert. Böta 300 LP.]

Bila i USA på minimal budget.
Betala €1 500 och vinn 600 LP.

LÖN

7 Professor

600 000

6 Lektor

500 000

5 Huvudlärare

400 000

4 Rektor

150 000

3 Lärare

100 000

2 Vikarie

30 000

1 Lärarassistent
© 2007 Hasbro

KREATIVITET
Vid vissa livshändelser ska du hitta på roliga detaljer
att berätta för alla spelare. Du måste inte göra det,
men det blir jättekul.

5 000

FIL.DR

FIL.KAND

INTE FIL. DR?
Du får stanna
här tills du
är fil. dr.
INTE FIL.
KAND.?
Du får stanna
här tills du har
en fil. kand.

Välj vilken s
skateboard
spelare kan
Om du ham
fungerar de
du hoppar
fungerar de

LIVSHÄND
Om rutan s
kort och läs
sektionen.

Du behöver en fil. kand. eller fil. dr för att nå
toppen av vissa karriärstegar. Om du inte har rätt
kvalifikationer kan du fastna på nivån under

ALTERNATIV
Om det finns två alternativ på kortet måste du välja
innan du får veta vad du kan vinna eller förlora.
Fatta ett beslut och chansa. Sån’t är livet! Om det är
du som läser kortet, be spelaren välja innan du läser
upp resultatet av de olika alternativen.

eller FIL.DR – om du inte går tillbaka till
sektionen KUNSKAP och slutför studierna eller
byter karriär.
FIL.KAND

SPELPLANEN
KARRIÄRKORT

Spelplanens olika sektioner tar dig till olika
områden av livet, där du kan göra olika saker för
att tjäna pengar eller livspoäng (LP). I KUNSKAP
studerar du, i KAPITAL gör du karriär, KÄRLEK
handlar om släkt och vänner och KICKAR om fritid
och nöjen). Ju längre du går i en sektion, desto
större belöningar kan du skörda.

Alla karriärvägar går från nybörjare till expert och
du blir allt mer kapitalstark när du klättrar uppför
stegen. Det finns sju nivåer i varje karriär. Alla börjar
på nivå 1 och jobbar sig uppåt.
När du blir befordrad flyttar du pilklämman uppför
karriärstegen och anger din nya lön i livpoden.
(Se Befordran på sidan 12).

spelplanen
ett steg på
sportbil). M
varje omgå
Om du int
den som e

KÖPA BIL:
1 Tryck p
2 Tryck p
och se
3 Tryck p
Livpod
på skä
4 Ta en s
miljö- e
och sät
skatebo
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REFERENSSIDOR

SPELPLANEN
(alla sektioner)

SPELPLANSRUTOR I ALLA SEKTIONER

E FIL. DR?
u får stanna
här tills du
är fil. dr.

INTE FIL.
KAND.?
u får stanna
tills du har
en fil. kand.

nå
har rätt
der
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a eller
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ker för
NSKAP
LEK
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desto

SÄLJA BIL:
1 Tryck på 6 (BIL).
2 Tryck på – för att bläddra bland bilarna och
se värdet.
3 Tryck på RETUR på den bil du vill sälja. Livpoden
betalar dig aktuellt värde för bilen.
4 Om du inte har några bilar kvar, ta bort
bilspelpjäsen från skateboarden.
Det finns två bilar till salu:

STARTRUTOR
Det finns fyra startrutor mitt på
spelplanen, en för varje sektion av
spelplanen.
Välj vilken sektion du vill utforska och sätt
skateboarden på motsvarande startruta. Flera
spelare kan starta på samma ruta.
Om du hamnar på en startruta under spelet
fungerar den precis som en livshändelseruta. Om
du hoppar hit från en annan sektion på spelplanen,
fungerar den som en livshändelseruta.

BILHANDLARE

LIVSHÄNDELSERUTOR
Om rutan saknar anvisningar, be någon dra ett
kort och läsa upp livshändelsen för den aktuella
sektionen.

MILJÖBIL
€10000
Livpoden lägger
automatiskt till
1 steg på snurran
100 LP
varje år
Varje år minskar bilen i värde med €1000.
Efter 10 år körs den gamla rishögen till skroten
och försvinner från skärmen. Sedan fungerar
snurran som vanligt igen.

BILRUTOR (VALFRITT)
Du kan köpa eller sälja en bil när du
hamnar här – om du vill. Samla
livspoäng och gå snabbare runt
spelplanen (livpoden lägger automatiskt till
ett steg på snurran för miljöbil och två steg för
sportbil). Men se upp, bilen kan sjunka i värde för
varje omgång.
Om du inte vill köpa eller sälja en bil fungerar
den som en livshändelseruta.

SPORTBIL
€50000
Livpoden lägger
automatiskt till
2 steg på snurran
200 LP
varje år
Bilen sjunker i värde med €5000 per år under de
åtta första åren. Efter 15 år blir den en veteranbil
och stiger i värde med €5000 per år.

KÖPA BIL:
1 Tryck på 6 (BIL). Bilikoner blinkar på skärmen.
2 Tryck på + för att bläddra bland bilarna
och se priserna.
3 Tryck på RETUR på en bil för att köpa den.
Livpoden tar betalt för bilen och markerar bilen
på skärmen.
4 Ta en spelpjäs med en
miljö- eller sportbil
och sätt den ovanpå
skateboarden.

Om du äger både miljö- och sportbilen i din
färg lägger livpoden automatiskt till två steg
på snurran.
Om du vill hur mycket din(a) bil(ar) och tillgångar är
värda, sätt kortet i livpoden i 10 sekunder.

1

1

2

2
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SPELPLANEN
(alla sektioner)

REFERENSSIDOR

HUSRUTOR (VALFRITT)
Du kan köpa eller sälja hus när du
hamnar
här – om du vill. Hus stiger i värde med
6 procent per år. Du kan låna pengar till
hus, men livpoden tar ut 10 procent ränta på alla lån!
Är det värt det? Det bestämmer du.
Om du inte vill köpa eller sälja ett hus fungerar
den som en livshändelseruta.
KÖPA HUS:
1 Tryck på 5 (HUS). Husikoner blinkar på skärmen.
2 Tryck på + för att bläddra bland husen och
se priserna.
3 Tryck på RETUR på ett hus för att köpa det.
Livpoden tar betalt för huset och markerar det
på skärmen.
SÄLJA HUS:
1 Tryck på 5 (HUS).
2 Tryck på – för att bläddra bland husen och se
värdet.
3 Tryck på RETUR på det hus du vill sälja. Livpoden
betalar dig aktuellt värde för huset.
Du får äga flera hus samtidigt. Om du vill hur mycket
hus och tillgångar är värda, sätt kortet i livpoden i
10 sekunder.

Det finns tre typer av hus på marknaden:

FASTIGHETSNYTT
Litet hus med solterrass: €200 000
Läge: Exklusiv fastighet nära
gasverket.
Nyrenoverat. Parkering och
trädgård saknas.
Perfekt för förstagångsköpare!

KUNSKA

Hallå Einste
bra utbildn
livspoäng o

9<?!>Ta7

+4 000 L

på nivån un
kvalificerad

1 Om du

Förortsradhus: €500 000
Läge: Bra läge nära
grönområde.
Ljust och luftigt.
Trädgård och inbyggt
garage.
Utmärkt alternativ för växande familj!

passe
på livs

2 Ange a

När du
ja till e
mellan

Lyxvilla: €1 000 000
Läge: Gräddhyllan, en
timme från centrum.
Trädgård på 30 ha med
swimmingpool, takterrass
och elstängsel.
Exklusiv egendom för
krävande kunder!

9\_!WE

+4 500 L

BEFORDRAN

1 Om du

?BGGXE<

rutan,
på livsk

LOTTERIRUTOR
Bara spel!
Vem ska vinna jackpotten?

5 Tryck på SNURRA. Den person vars nummer
1 Ta ut kortet ur livpoden.
2 Tryck på 1 (LOTTERI). På skärmen ser du hur

kommer upp har vunnit jackpotten!
6 Om numret som visas inte har valts av någon,
vinner ingen! Jackpotten blir ännu större!
7 Fortsätt snurra tills någon vinner!
8 Om du vinner jackpotten, sätt i kortet i
livpoden. Vinsten sätts in automatiskt. Tänk
på att sedan skicka livpoden till rätt spelare.

mycket pengar du kan vinna.
3 Välj tre lyckonummer (från 1 till 10) och
berätta för alla vilka de är.
4 Övriga spelare väljer ett nummer var bland
återstående nummer.

2 Ange a
3 Flytta

ange d
När du
alla job
Tips! Du ka
hur många
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på marknaden:

YTT

s: €200 000
nära

och

öpare!

BYTA KARRIÄR (VALFRITT!)
Om du hamnar på eller passerar
rutan kan du byta karriärkort
OM DU VILL
om du vill.
Genom att byta karriärkort kan du få högre lön,
men se till att du har rätt kvalifikationer. Om du
inte vill byta karriär fungerar detta som en vanlig
livshändelseruta.

5LG
>TEE<|E

KUNSKAPS-RUTOR
Hallå Einstein! Särskilda rutor hjälper dig till en
bra utbildning. Satsa på hjärnan, samla massor av
livspoäng och få bättre karriäralternativ i framtiden.
FIL. KAND.-RUTOR
Ta examen och vinn massor av
livspoäng! Om du inte har rätt
+4 000 LP
kvalifikationer kan du fastna
på nivån under FIL.KAND. eller FIL.DR tills du är
kvalificerad.

9<?!>Ta7!

SÅ HÄR BYTER DU KARRIÄR:
1 Be en medspelare att blanda högen med
karriärkort bredvid spelplanen.

2 Dra två kort utan att titta på dem.
3 Välj vilken karriär du vill ha (eller behåll din

1 Om du hamnar på den här rutan eller

€500 000
ära

passerar den, sätt en pilklämma bredvid FIL.KAND.
på livskartan.

gamla). Fäst kortet med vald karriär uppåt
på livskartan.

2 Ange antalet livspoäng (LP) som visas.

byggt

När du har tagit en fil. kand. kan du tacka
ja till en befordran till valfri karriärnivå
mellan FIL.KAND. och FIL.DR .

000 000
hyllan, en
entrum.
30 ha med
ol, takterrass
el.
ndom för
nder!

Viktigt! Se till att du har rätt kvalifikationer
innan du väljer karriär. Om du vill ha en karriär
som kräver fil. kand. eller fil. dr och du saknar det,
är det precis som i verkligheten – du kan inte
välja den! Det kanske är dags att börja plugga
till en fil. kand.?

RUTAN FIL. DR
Grattis till doktorshatten, Einstein!
+4 500 LP Du blir omgående befordrad och får
massor av livspoäng när du blir fil. dr.

9\_!WE

4 Behåll pilklämman på samma karriärnivå som
förut. Om din lön har ändrats, ange den nya
lönen i livpoden. Du får den här lönen när det
är din tur nästa gång.

1 Om du hamnar på eller passerar den här
rutan, flytta pilklämman från FIL.KAND. till
på livskartan.

mmer

av någon,
törre!

SPELPLANEN
(Kunskap)

FIL.DR

5 Lägg tillbaka alla oanvända karriärkort i högen.

2 Ange antalet livspoäng (LP) som visas.
3 Flytta upp pilklämman ett karriärsteg och
ange din nya lön. Se Befordranrutor på sidan 12.
När du har blivit fil. dr är du kvalificerad för
alla jobb!
Tips! Du kan cirkla runt i sektionen Kunskap och ta
hur många fil. kand. eller fil. dr du vill!

et i
kt. Tänk
spelare.
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(Kapital, Kärlek)
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KAPITAL-RUTOR

ò

3 Om du får:

För dig som älskar pengar och framgång är det
här rätt ställe!
På särskilda rutor kan du klättra på karriärstegen
och göra affärer. Pengar är inte allt – men visst
underlättar de!

1x

589BE7E4A

1 Tryck p
2 Tryck p

• 0: Du förlorar! Dra beloppet från ditt konto.
• 1: Du går jämnt upp. Gör ingenting.
• 2: Du vinner! Lägg till beloppet på kontot.

OBS! D
på skä

3 När du

KÄRLEKS-RUTOR
Satsa på kärlek från släkt och vänner. I vissa rutor
kan du gifta dig och skaffa barn och samla massor
av livspoäng.

BEFORDRANRUTOR
Om du hamnar på eller
passerar rutan känner du
framgångens vindar!

FGBCC
Skaffa
barn

BRÖLLOPS-/BRÖLLOPSDAGSRUTA
Fira din stora dag eller en bröllopsdag.
Livpoden ger dig omgående 3 500 LP.
Bröllop Dessutom får alla medspelare ge dig
€1 000 var i bröllopspresent (livpoden
sköter detta automatiskt)! Från och med nu kan du se
fram emot 1 500 livspoäng extra varje år.

FGBCC

1 Flytta pilen angivet antal steg på karriärstegen
(förutsatt att du har en fil. kand. eller fil. dr om
det behövs).
2 Tryck på 0 (LÖN).
3 Ange din nya lön (t.ex. €200 000).
4 Tryck på RETUR .
(Tryck INTE på € när du anger lönen!)
5 Du får den här lönen när det är din tur
nästa gång.

1 STANN
2 Tryck p

3 Om du

• 0: Ing
• 1: Få
• 2: Tvi

1 STANNA, även om du har steg kvar.
2 Tryck på 3 (ÄKTENSKAP).
3 Tryck på

RETUR

4 Tryck p

BRÖLLOPSDAG
Om du redan är gift när du hamnar här, följer du
stegen för äktenskap. Alla medspelare ger dig €500
för att fira bröllopsdagen (livpoden sköter detta
automatiskt).

Viktigt!
Om du inte har rätt kvalifikationer kan du fastna
på nivån under FIL.KAND eller FIL.DR på karriärkortet
tills du är kvalificerad. Se Karriärkort på sidan 8.

BARNRUTOR
Grattis!
en pojke, flicka eller
XaCB=>X tvillingar.DuFörfårvarje
barn tilldelas
du genast 350 livpoäng av livpoden.
Du får sedan ytterligare 350 LP per
barn varje år.
Barn kostar dock pengar. Varje år får du lägga
10–40 procent av din lön på barnen, beroende på
hur många små sötnosar du har. När de fyller 18
behöver du inte betala för dem längre.

AFFÄRSSATSNINGSRUTOR
T99|EFFTGFa<a: Investera i en affärssatsning om du
vill. Du kan förlora pengarna, gå
jämnt upp eller dubbla insatsen.
Sätt fart på affärerna.
Om du inte vill investera fungerar detta som en
vanlig livshändelseruta.
SÅ HÄR INVESTERAR DU:
1 Ropa ut hur mycket du vill investera
(€10 000 – €100 000).
2 Tryck på 2 (SLUMPEN).

lägga t
två ba
OBS! D
på skä

.

5 När du

Du kan få h
din livstid.

Om du reda
barnruta e
tillräckligt s
livshändels

Viktigt!
Se till att d
på skärme
Du kan int
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1 Tryck på
2 Tryck på

t konto.

7

KICKAR-RUTOR

(BARN).

+ för att lägga till ett barn.
OBS! Det sammanlagda antalet barn visas
på skärmen.

kontot.

3 När du har rätt antal barn, tryck på

sa rutor
a massor

RETUR

Adrenalinälskare, här börjar äventyret! Särskilda
rutor tar dig med på semester, erbjuder livspoäng
och kontanter och låter dig spela på kasino.

.

KASINORUTOR
Ta chansen och satsa lite kulor på
kasinot om du vill. Du kan förlora
pengarna, gå jämnt upp eller dubbla
insatsen. Har du turen med dig?
Om du inte vill spela fungerar detta som en
vanlig livshändelseruta.

SKAFFA BARN-RUTA
Kommer lyckan med storken?

FGBCC
Skaffa

>TF<AB

barn

AGSRUTA
röllopsdag.
e 3 500 LP.
re ge dig
t (livpoden
an du se

1 STANNA, även om du har steg kvar.
2 Tryck på 2 (SLUMPEN).

SÅ HÄR SPELAR DU:
1 Ropa ut hur mycket du vill satsa
(€10 000 – €100 000).

3 Om du får:
• 0: Inga barn den här gången.
• 1: Få ett barn.
• 2: Tvillingar!

4 Tryck på

2 Tryck på 2 (SLUMPEN).
3 Om du får:

(BARN) och sedan på + för att
lägga till ett barn eller + + för att lägga till
två barn.
OBS! Det sammanlagda antalet barn visas
på skärmen.

öljer du
r dig €500
r detta

SPELPLANEN
(Kickar)

7

5 När du har rätt antal barn, trycker du på

• 0: Du förlorar! Dra beloppet från ditt konto.
• 1: Du går jämnt upp. Gör ingenting.
• 2: Du vinner! Lägg till beloppet på kontot.

ENTER .

Du kan få högst två barn per år och högst nio under
din livstid.

icka eller
illdelas
v livpoden.
50 LP per

Om du redan har nio barn när du hamnar på en
barnruta eller skaffa barn-ruta, är familjen
tillräckligt stor! Då blir detta en vanlig
livshändelseruta.

gga
ende på
yller 18

Viktigt!
Se till att du har rätt SAMMANLAGT antal barn
på skärmen innan du trycker på RETUR .
Du kan inte ”ta bort” barn från livpoden.
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LIVPODEN

REFERENSSIDOR

Den automatiska livpoden sköter alla
vardagsgöromål.
Den sköter snurran, betalar ut din lön, drar hyra
och håller ordning på allt du har. När ditt kort sitter
i livpoden kan du titta på skärmen för att se hur
mycket pengar och livpoäng du har, om du är gift
eller har barn och vilka hus eller bilar du äger. Se
hur saldot förändras när du sätter in pengar eller
livspoäng. Livpoden räknar till och med ner
omgångarna och meddelar när spelet är över.
Varje gång du spelar används en ny växelkurs för
att beräkna hur många livspoäng (LP) dina pengar
är värda. En livspoäng kan vara värd allt mellan
€80 och €120, men du vet inte värdet under spelets
gång. På så sätt blir varje spelomgång unik.

Använd siff
ytterligare

BRA ATT VETA

KNAPP

• BATTERIER
Se sidan 17.

0

• SÄTTA PÅ LIVPODEN
Sätt på livpoden med knappen undertill.

LÖN

1

• GLADA PIP
Livpoden piper när du trycker på en knapp eller
sätter in pengar. När något riktigt bra inträffar i
livet spelar den kanske till och med en låt!

LOTTERI

2
SLUMPEN

3

• SURA PIP
Om du försöker göra något som livpoden inte
förstår, piper den två gånger. Ingen fara! Tryck på
ÅNGRA och försök igen. Titta på påminnelsekortet
eller anvisningarna för att se till att du trycker på
rätt knappar.
• VILOLÄGE
Om skärmen blir tom trycker du på
väcka den igen!

ÄKTENSKAP

5
HUS

6
BIL

RETUR

7

för att

BARN

8
VOLYM

SKÄRMEN
Allt du gör i livet visas på skärmen:
Hus

Bilar

10
ÅR

Antal barn
RETUR

Gift/
singel

Pengar

SNURRA

ÅNGRA

Livspoäng

Antal år kvar att spela

LIVSPOÄNG

€
+

Så här sätter du in
kortet i livpoden:

–
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LIVPODEN

Använd sifferknapparna för att ange summor (år, pengar eller livspoäng). De flesta knappar har
ytterligare funktioner.

KNAPP FUNKTION
0
LÖN

ll.

1
LOTTERI

app eller
nträffar i
låt!

12

Spela på lotteri och hoppas på jackpott.
Ta ur alla kort innan du trycker på Lotteri!

10

SLUMPEN

3

Gift dig eller fira bröllopsdag för att få massor av livpoäng.

12

Köp ett hus och se hur det ökar i värde.

10

Köp en miljö- eller sportbil och förflytta dig automatiskt snabbare på
spelplanen. Ta en bilspelpjäs och sätt den ovanpå skateboarden.

9

Du får barn – kanske tvillingar! Det kostar pengar att ha barn, men du kan få
många livspoäng.

12

ÄKTENSKAP

5
HUS

6
BIL

TUR

Du blir befordrad! Ange din nya lön och flytta upp pilklämman ett karriärsteg.
Tips! Tryck inte på € när du anger lönen.

Chansa lite.
Snurra 0, 1 eller 2 för att se hur en livshändelse utvecklas.

2

en inte
a! Tryck på
nelsekortet
trycker på

SE SIDAN

7

för att

BARN

8

Håll knappen nere och bläddra bland volymnivåerna.

VOLYM

10
ÅR

Ange hur många år (omgångar) du vill spela (max. 99 år).
Viktigt! Du kan inte använda 10 -knappen för att ange siffror.
Tryck på 1 och 0 för att ange 10, 100, 1 000 osv.

5

arn
RETUR

Gift/
singel

ela

Tryck på

RETUR

för att bekräfta åtgärder på livpoden.

SNURRA

Tryck på snurran när det är din tur för att få lön, betala räkningar och få veta hur
många steg du ska gå. Snurrans siffra lyser i 60 sekunder.

6

ÅNGRA

Ångra den senaste inmatningen i livpoden.

14

Tryck här för att ange livspoäng (LP).

7

Tryck här för att ange pengar.

6

Tryck här för att be livpoden lägga till/dra pengar eller livpoäng.

6

LIVSPOÄNG

€
+
–
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FELSÖKNING

REFERENSSIDOR

VAD HÄNDE MED MINA PENGAR?
Precis som i verkligheten mår plånboken kanske
inte alltid så bra. Tänk på att du kan behöva pengar
till räkningar, hyra eller barn. Om någon gifter sig
måste du ge dem en bröllopspresent också.

FÖRKORTA SPELET
1
2
3
4

Se till att alla har fått spela under omgången.
Tryck på 10 (ÅR) och ange antalet år till 01.
Tryck på RETUR .
Spelare 1, sätt ditt kort i livpoden och tryck på
SNURRA .
5 Följ stegen för att beräkna poäng på sidan 7.

HUR VET JAG OM LIVPODEN HAR REGISTRERAT
MINA PENGAR/LIVSPOÄNG?
Livpoden piper och saldot förändras när du sätter
in pengar eller livspoäng. Om detta inte har skett,
piper den två gånger och saldot ändras inte. Tryck på
ÅNGRA och försök igen. Använd påminnelsekortet
eller anvisningarna för att se till att du trycker på
rätt knappar.

FÖRLÄNGA SPELET
Om du vill lägga till år och fortsätta spela, utför steg
1–3, men i stället för att skriva in 01 anger du hur
många år spelet ska vara.
Exempel: Alla spelare har spelat för sista gången.
Året står på 01. Ni vill spela fem extra omgångar.
Ta ur alla kort och ange året till 06 i livpoden.

ÄNDRA SPELETS LÄNGD
Det är enkelt att ändra spelets längd om du vill
avsluta spelet snabbt eller lägga till extra omgångar
och fortsätta spela.

SPELTIDER
Nedan anges ungefär hur lång tid det tar att
spela för fyra personer. Ju färre spelare, desto
snabbare går spelet.
ÅR
5
10
15

SPELET VARAR
35 minuter
1 timme
1 timme 20 minuter

VIKTIG INF
Behåll den
Batterierna
VARNING:
1. Följ allti
enbart d
sätter i d
stämme
2. Blanda a
standard
3. Avlägsna
produkt
4. Avlägsna
under en
5. Kortslut
6. Om prod
elektrisk
annan e
och slå p
om det b
7. ANVÄND
BATTERI
ANDRA S
AVSEDDA

Pro
sep
Kas
hus
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mgången.
r till 01.

h tryck på

idan 7.

, utför steg
er du hur

6

LR
6

att
esto

LR

gången.
gångar.
den.

VIKTIG INFORMATION OM BATTERIERNA
Behåll den här informationen för framtida bruk.
Batterierna ska alltid bytas ut av en vuxen person.
VARNING:
1. Följ alltid instruktionerna noggrant. Använd
enbart de batterier som anges och se till att du
sätter i dem på riktigt sätt så att polerna + och stämmer överens.
2. Blanda aldrig gamla och nya batterier eller
standardbatterier med alkaliska batterier.
3. Avlägsna svaga eller uttjänta batterier från
produkten.
4. Avlägsna batterierna från produkten om du
under en längre tid inte ska leka med den.
5. Kortslut inte batteripolerna.
6. Om produkten orsakar eller påverkas av
elektriska störningar ska den avlägsnas från
annan elektrisk utrustning. Starta om (stäng av
och slå på igen eller ta ur och sätt i batterierna)
om det behövs.
7. ANVÄND INTE ÅTERUPPLADDNINGSBARA
BATTERIER. FÖRSÖK ALDRIG ATT ÅTERUPPLADDA
ANDRA SORTERS BATTERIER ÄN DE SOM ÄR
AVSEDDA FÖR ÅTERUPPLADDNING.

BATTERIER

Produkten och dess batterier skall kasseras
separat på närmaste återvinningsstation.
Kassera dem inte tillsammans med
hushållsavfallet.

r
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PÅMINNELSEREGLER
Om du aldrig har spelat tidigare, läs Så här spelar du
på sidan 6–7.

Livshändelseruta
Om rutan saknar anvisningar, be
någon dra ett kort och läsa upp
livshändelsen för den aktuella
sektionen.

NÄR DET ÄR DIN TUR
1 Sätt levnadshistoriekortet i livpoden.
2 Tryck på SNURRA . Livpoden betalar ut din lön

VEM VIN

Spela tills å
1 Nu kon
till livs

5 Ange vad du har vunnit (eller förlorat) i

2 Alla sp

livpoden och se hur ditt kontosaldo ändras.

innan snurran får fart.

beräkn

6 Turen går vidare. Ta ur ditt kort och skicka

3 Vid vilken siffra stannade snurran? Flytta lika

3 Jämför

livpoden till spelaren till vänster.
Turas om att spela. Under en spelomgång blir
det alla spelares tur en gång och livpoden
räknar ner ett år.

många steg på spelplanen.
Följ pilarnas riktning.
När det är din tur kan du hoppa till valfri startruta och ta en ny väg i stället för att flytta det
antal steg som snurran visar. Då blir startrutan
en vanlig livshändelseruta.

vinne

4 Följ anvisningarna för den ruta du hamnar på.

FGBCC

Röda rutor betyder STOPP, även om du
har steg kvar! Följ anvisningarna och
avsluta sedan din tur.

Om du hamnar på en grön ruta, följ
anvisningarna. Om du passerar en
589BE7E4A grön ruta, följ anvisningarna för denna
innan du avslutar din tur.

2x

Om det står något på rutan, följ
och titta på
?BGGXE< anvisningarna
referenssidorna för mer
5X:ETI7 information om vad du
F>TGG
ska göra.
+€200000

Om du ser ett ? kan du välja att följa
anvisningarna för rutan eller se
den som en livshändelseruta.
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r, be
upp
la

PÅMINNELSEREGLER

VEM VINNER SPELET?
Spela tills åren är slut.
1 Nu konverterar livpoden allt på den första spelarens kort
till livspoäng. Lägg summan på minnet!

t) i
ndras.

2 Alla spelare sätter in sitt kort i livpoden och får summan

kicka

3 Jämför era summor. Spelaren med flest livspoäng

beräknad.
vinner. Livpoden visar vinnarens nummer på skärmen.

gång blir
oden
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