
F4007

8+
2-4

VEIKSMO LAUKELIAI

Šansas
Iš šanso krūvelės 
paimkite viršutinę 
kortelę, garsiai 
perskaitykite ir 
iškart vykdykite jos 
nurodymus. Kai 

baigsite, kortelę padėkite 
į krūvelės apačią. Jei 
laukelį EIK praėjote 
pasinaudoję šanso kortele, 
200 a negaunate, nebent 
kortelėje nurodyta kitaip. 

Kelionių žurnalas 
Paimkite viršutinę kortelę iš kelionių žurnalo krūvelės.  
Garsiai perskaitykite ir iškart vykdykite jos nurodymus. Kai baigsite, kortelę 
padėkite į krūvelės apačią. 
Kelionių žurnalo kortelėse nurodyta jose padėti antspaudus, o kiekvienoje 
yra tam tikras antspauduojamų vietų skaičius. Antspaudą ant kortelės  
galite padėti tik tada, jei yra laisva vieta. 

EIK 
Praėję laukelį EIK ar ant jo atsistoję, iš 
banko pasiimkite 200 a.

Esi tik lankytojas 
Nesijaudinkite. Jei atsistojote čia, 
padėkite savo figūrėlę į laukelio dalį 
„Esi tik lankytojas“.

Eik į kalėjimą 
Savo figūrėlę iškart perkelkite į laukelį 
Kalėjimas! Net ir praėję laukelį EIK, 200   
a negaunate. Jūsų ėjimas baigtas. 
Kol esate kalėjime, vis tiek galite imti 
ekskursijos mokestį, laikytis taisyklių, 
nurodytų kelionių žurnalo kortelėse, 
statyti per aukcionus ir mainytis. 

Nemokama stovėjimo 
aikštelė ir auksinis  
kelionės bilietas
Žaidimo pradžioje auksinis kelionės bilietas 
padedamas ant nemokamos stovėjimo 
aikštelės laukelio. Žaidėjas, kuris pirmasis 
atsistos ant šio laukelio, galės pasiimti bilietą 
ir jį pasilikti, kol bus pasirengęs jį panaudoti. 
Jei turite bilietą, galite nukeliauti į bet kurią 
kelionės tikslo vietą žaidimo lentoje bet 
kuriuo metu, kai yra jūsų ėjimas! Panaudoję 
bilietą, padėkite jį į šalį. Žaidžiant toliau bet 
kuriam žaidėjui atsistojus ant nemokamos 
stovėjimo aikštelės laukelio, nieko daryti 
nereikia. Tiesiog pailsėkite!

Kelionių draudimo ir  
kelionių gido mokesčiai
Sumokėkite bankui sumą, nurodytą  
ant laukelio.

Kitaip nei antspaudai ant lentos, ant kortelių antspaudai lieka visam laikui ir turi įtakos 
vėlesniems žaidimams! Kuo daugiau žaisite, tuo labiau užpildysite šias korteles ir tuo  
daugiau turėsite prisiminimų apie ankstesnius žaidimus!

Štai pavyzdys: 
Ančiukas ištraukia toliau parodytą kortelę ir garsiai ją perskaito. Hazel per 
ankstesnį žaidimą padėjo antspaudą ant pirmo laukelio. Tuomet ančiukas 
padeda antspaudą ant laisvo laukelio. Kadangi ir ančiukas, ir Hazel yra 
padėję po antspaudą ant šios kortelės, jie abu iš banko pasiima po 100 a. 
Dabar kortelė pilna ir nė vienas žaidėjas nebegali dėti antspaudų.

Atviras laukelis Nėra atvirų laukelių
PAKUOTĖS TURINYS
Sausai nuvaloma žaidimo lenta
4  figūrėlės su  

rašaliniais antspaudais
22 kelionės tikslo kortelės 
10 šanso kortelių
10 kelionių žurnalo kortelių
2 kauliukai
Kartoniniai pinigai 

44 po dešimt, 45 po dvidešimt,  
30 po penkiasdešimt, 21 po šimtą,  
14 po penkis šimtus 

Kaip prižiūrėti antspaudus ir žaidimo lentą
 1. Figūrėlių antspaudų dangteliai tiesiog užsimauna ir nusimauna. Jų sukti nereikia.

 2. Kai figūrėlių antspaudų nenaudojate, laikykite juos su uždėtais dangteliais. 

 3. Kiekvieno žaidimo pabaigoje švaria šluoste nuo lentos nušluostykite rašalą.

 4.  Žaidime esantys antspaudai yra su sausai nuvalomu rašalu. Ant žaidimo lentos naudokite  
tik sausai nuvalomą rašalą. 

ĮSPĖJIMAS DĖL DĖMIŲ. Rašalas gali ištepti drabužius, baldus ir kitus paviršius.  
Rekomenduojama naudoti prižiūrint suaugusiesiems.

Kaip išeiti iš kalėjimo?
Yra 3 būdai:
1. Prieš kitą savo ėjimą sumokėkite 50 b, 
tada ridenkite kauliukus ir eikite įprastai.

2. Jei turite nemokamo išėjimo iš kalėjimo 
kortelę, panaudokite ją pradėję kitą savo 
ėjimą (taip pat kortelę galite nusipirkti iš 
kito žaidėjo). Padėkite kortelę į atitinkamos 
krūvelės apačią, tada ridenkite ir paeikite.

3. Per kitą ėjimą išridenkite du vienodus 
skaičius. Jei pavyks, būsite laisvas! Paeikite 

tiek, kiek išridenote. Jūsų ėjimas baigtas. 
Mėginti išridenti du vienodus skaičius 
galite per tris bandymus. Jei būdami 

kalėjime iš trečio karto neišridenote 
dviejų vienodų skaičių, sumokėkite 
50 a ir paeikite tiek, kiek išridenote 
paskutinį kartą.

Vietiniai 
skrydžiai 
Galite sumokėti  
100 a, o tada 
nukeliauti į bet kurią 
vietą iki kito  
skrydžio laukelio. 

Skrydžio laukeliai 
Skrydžio laukeliai yra dviejų tipų: vietinių ir tolimųjų skrydžių. 
  Tolimieji skrydžiai 

Galite sumokėti 200 a, o tada 
nukeliauti į bet kurią lentos vietą! 

Jei laukelį EIK praėjote 
pasinaudoję skrydžio laukeliu,  
200 a negaunate.
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HASBRO GAMING ir MONOPOLY pavadinimai bei logotipai, išskirtinis žaidimo lentos dizainas, keturi kampiniai kvadratai, MR. 
MONOPOLY vardas ir personažas, taip pat visi išskirtiniai žaidimo lentos elementai ir žaidimo dalys yra „Hasbro, Inc.“ prekių 
ženklai, naudojami kelionės tikslo vietų prekybos žaidimui ir žaidimo įrangai. © 1935, 2022 „Hasbro“.

Bet kada galite pirkti, parduoti ar su kitais 
žaidėjais mainytis kelionės tikslo kortelėmis. 

Kelionės tikslo korteles galima keisti į 
pinigus, kitas kelionės tikslo korteles ir (arba) 
nemokamo išėjimo iš kalėjimo korteles. 
Sumą nustato sandorį sudarantys žaidėjai.

Per vieną žaidimą bet kurioje kelionės tikslo 
vietoje antspaudą gali padėti tik vienas 
žaidėjas. Pavyzdžiui, jei jums priklauso Čičen 
Ica, o kaip kelionės uždavinį antspaudavote 
Ankor Vatą, išmainius Čičen Icą su kitu 
žaidėju, tas žaidėjas nebegali antspauduoti 
Ankor Vato kaip savo kelionės uždavinio. 

SANDORIAI IR 
MAINAI

PADĖKITE! NEGALIU 
SUMOKĖTI!
Jei esate skolingi ekskursijos mokestį 
arba sumą, nurodytą šanso ar kelionių 
žurnalo kortelėje, bet negalite susimokėti, 
sumokėkite tiek, kiek galite. Tuomet tiesiog 
laikykitės ir nepasiduokite! Šiame žaidime 
nebankrutuojama. 

ŽAIDIMO PABAIGA
Žaidimas baigiasi, kai vienas žaidėjas padeda antspaudus ant keturių kelionės uždavinio laukelių.  

Tas žaidėjas laimi! 

c Greitų sandorių nekilnojamojo turto prekybos žaidimas c
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KELIAUK
Pasaulinis turas

Gamintojas: Hasbro  SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont, CH. Atstovas:  
Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL. consumator@hasbro.co.uk

MONOPOLY, HASBRO ir visi susiję prekių ženklai bei logotipai yra „Hasbro, Inc.“ prekių ženklai. © 1935, 2022 Hasbro.
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Aplankykite kelionės tikslo vietas, kurias būtina pamatyti! 
Nuosavybės – tai kelionės tikslo vietos iš viso pasaulio! Jei atsistojote ant kelionės tikslo vietos, galite ją 
nusipirkti ir paimti šios kelionės tikslo vietos kortelę. Ant jūsų kelionės tikslo vietos atsistoję kiti žaidėjai 
turi jums sumokėti ekskursijos mokestį, panašiai kaip mokamas nuomos mokestis. 

Norėdami laimėti, įvykdykite kelionių uždavinius, dėdami 
antspaudus ant sausai nuvalomos žaidimo lentos!
Kiekvienoje kelionės tikslo vietos kortelėje nurodytas kelionės  
uždavinys – kita žaidimo lentos vieta, kurioje turite atsidurti 
išridenę tikslų skaičių, kad įvykdytumėte uždavinį. 
Kelionių uždavinius galite įvykdyti:
 • ridendami kauliukus
 • pasinaudoję šanso ar kelionių žurnalo kortelėmis
 •  pasinaudoję auksiniu kelionės bilietu  

(žr. skyrių Nemokama stovėjimo aikštelė ir auksinis 
kelionės bilietas)

Jei atsistojote ant vietos, kuri yra jūsų kelionės uždavinys, 
pasinaudokite figūrėlės spaudu ir padėkite antspaudą  
tame laukelyje, nurodydami, kad čia buvote! 

Pavyzdžiui,   jei jums priklauso Čičen Icos kelionės 
tikslo vietos kortelė, Ankor Vatas yra vienas iš jūsų 
kelionių uždavinių. Atsidūrę ant Ankor Vato lentos 
laukelio, jame padėkite antspaudą!

Kelionės tikslo  
vietos pavadinimas

Ekskursijos  
mokestis

Scottie Tiranozauras Hazel Guminis ančiukas

Kelionės 
tikslas

KUO ŽAIDIMAS „MONOPOLY. KELIAUK. 
PASAULINIS TURAS“ YRA KITOKS?

PASIRUOŠKITE!
Žaisdami pirmą kartą, išspauskite pinigus.

ŽAISKITE!
Kaip laimėti
Keliaukite aplink lentą, lankydamiesi nuostabiose 
vietose! Nusipirkę kelionės tikslo vietą, pasiimkite 
jai skirtą kelionės tikslo kortelę ir tada galėsite 
imti ekskursijos mokestį iš čia apsilankiusių  
kitų žaidėjų. 
Šioje kortelėje nurodytas kelionės uždavinys – 
iššūkis jums nukeliauti į kitą puikią vietą! 
Įvykdę kelionės uždavinius, padėkite antspaudą 
šiose vietose. Laimės pirmasis žaidėjas, padėjęs 
keturis antspaudus! 

Kas pradeda?
Kiekvienas žaidėjas ridena abu kauliukus. 
Pradeda išridenęs didžiausią skaičių, ėjimai 
perduodami į kairę.

Atėjus jūsų eilei
1. Ridenkite abu kauliukus.
2.  Savo figūrėlę pagal laikrodžio rodyklę perkelkite 

per atitinkamą skaičių laukelių.
3.  Kur atsistojote? Vykdykite to lentos laukelio 

nurodymus. Žr. skyrių LENTOS LAUKELIAI.

Išridenote du vienodus 
skaičius? Ridenkite 
kauliukus dar kartą ir 
paeikite iš naujo.  
Atsargiai! Jei 3 kartus 
iš eilės išridensite du 
vienodus skaičius, 
turėsite iškart eiti į 
kalėjimą! Trečiojo  
ėjimo nebaikite.

1 Išrinkite bankininką.  
Bankininkas atsakingas už: 
 Banko pinigus 
 Kelionės tikslo korteles  
 Aukcionus 

Bankininkas irgi gali žaisti, bet savo 
pinigus turi laikyti atskirai nuo banko. 

3 Kiekvienas žaidėjas pasirenka figūrėlę ir padeda 
ją ant laukelio EIK.

6 Sumaišykite kelionių žurnalo 
korteles ir užverstas padėkite čia.

7 Sumaišykite šanso 
korteles ir užverstas 
padėkite čia.

5 Auksinį kelionės bilietą 
padėkite ant nemokamos 
stovėjimo aikštelės laukelio. 

8 Kauliukus 
padėkite šalia 
žaidimo lentos.

4 Sausai valomą žaidimo  
lentą būtinai nuvalykite 
švaria šluoste!

LENTOS LAUKELIAI

4.  Jūsų ėjimas baigtas. 
Perduokite kauliukus 
į kairę.

2 Bankininkas kiekvienam  
žaidėjui duoda:

(Iš viso = 1 500 a)
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KELIONĖS TIKSLO VIETOS
Kelionės tikslo vietos – tai vietos iš viso pasaulio, kurias būtina pamatyti. Jos sudaro spalvų grupes. 

Niekam nepriklausančios kelionės tikslo vietos
Kai atsistojate ant niekam nepriklausančios kelionės tikslo vietos, turite ją pirkti arba  
skelbti aukcioną.

Norite pirkti? 
Sumokėkite ant lentos laukelio nurodytą kainą ir pasiimkite 
kelionės tikslo vietos kortelę iš banko. Pasižiūrėkite, koks 
kelionės uždavinys nurodytas šioje kortelėje, ir pabandykite ten 
nukeliauti, kad galėtumėte padėti antspaudą ant to laukelio!

Nenorite pirkti?  Skelbkite aukcioną!
Bankininkas turi skelbti aukcioną. Statymai prasideda nuo 10 a , ir 
bet kas gali padidinti statymą bent po 10 a . Ėjimo eilės laikytis nereikia, 
o bankininkas baigia aukcioną, kai nė vienas žaidėjas nebenori didinti statymo. 
Daugiausia pasiūlęs žaidėjas sumoka bankui. Jei niekas nenori siūlyti pinigų už kelionės 
tikslo vietą, nieko tokio. Niekam nereikia mokėti, o kelionės tikslo kortelė lieka banke. 
Jei turite kelionės tikslo vietos kortelę, kuri kartu yra vienas iš jūsų kelionių uždavinių, kito savo 
ėjimo pradžioje iškart nukeliaukite į vietą, kurią nurodo kelionės uždavinys, ir padėkite antspaudą  
ant to laukelio! Tada eikite įprastai.

  Pavyzdžiui, jums priklauso Ankor Vatas.  
Tada atsistojate ant Čičen Icos ir ją 
nusiperkate. Dabar viena iš jūsų kelionės 
uždavinio vietų yra Ankor Vatas. Kito ėjimo 
pradžioje galite nueiti į Ankor Vatą ir ten 
padėti antspaudą!

 

Rinkite spalvų grupes! 
 
Jei jums priklauso visos kelionės tikslo vietos iš spalvos grupės, galite padvigubinti šių vietų ekskursijos mokestį! 

Kam nors priklausančios kelionės tikslo vietos
Jei atsistojote ant kelionės tikslo vietos, kuri kam nors priklauso, savininkas turi jūsų paprašyti sumokėti ekskursijos mokestį. Jei paprašys, turėsite 
sumokėti ekskursijos mokestį, nurodytą tos kelionės tikslo vietos kortelėje, nebent ta kelionės tikslo vieta būtų vienas iš jūsų kelionių uždavinių.
Ekskursijos mokesčio niekada nereikia mokėti už kelionės tikslo vietas, kurios yra jūsų kelionių uždaviniai! 
Kelionės tikslo vietos savininkas sumokėti ekskursijos mokestį turi paprašyti prieš kauliukus išridenant kitam žaidėjui. Jei nepaprašys, mokėti nereikės!

Fiksuokite prisiminimus kelionių  
žurnalo kortelėse!
Kelionių žurnalo kortelės pakeičia bendruomenės iždo korteles ir 
apibūdina visus nuostabius dalykus, kurie gali nutikti keliaujant. 
Ištraukę kelionių žurnalo kortelę, turite joje padėti antspaudą, 
kuris nenusivalys! Taigi žaisdami kitą kartą vėl galėsite prisiminti 
ankstesnius žaidimus.

Figūrėlės yra rašaliniai antspaudai! Nuimkite dangtelį, 
padėkite antspaudą ir vėl uždenkite dangteliu!
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