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Große Geschäfte/Mall World 
Een Spel voor 3-5 Paradijs-Planners van Andrea Meyer 
 

Dankwoord 
Graag bedank ik in het bijzonder voor de illustraties Sebastian Wagner en Stefan Balogh en 
voor het schrijven van de regels en het testlezen daarvan Hartmut Kommerell, Alan R. Moon 
en Jay Tummelson. Voor vele testsessies en goede ideeën bedank ik Stefan Brück uit 
Bernau/Chiemsee, Tommy Braun, Hartmut Kommerell, Martina Hellmich, Torsten Gimmler, 
Heli Barthen, Günter Cornett, Holger Marckwardt en Steffi Mayer uit Berlin,  Christian 
Hildenbrand en Henning Kröpke uit München, Mik Svellov uit Kopenhagen, Christine 
Biancheria, James Miller en alle anderen van de Gathering of Friends, de Bielefelders en 
Friedemann Friese, Wolfgang Panning, Daniel Limpert, Frank Strüßmann, Bernward 
Nüttgens, Rita Rassenhövel, Karsten Lobodda en Volker Tietze uit Drübber en omgeving. 
Voor mijn vader. Dank voor de creativiteit! 
 
Dit spel verschijnt tegelijk in het Engels onder de titel „Mall World“ bij Rio Grande Games, 
USA. 
 

Het spel: 
Na lang wikken en wegen is de beslissing eindelijk genomen: Het nieuwe winkelcentrum 
„Mall World“ wordt gebouwd. Maar ook tijdens het geruzie om de toekomstige bestemming 
van de winkelruimtes en de verhuur daarvan valt nog veel geld te verdienen – als men, zoals 
de spelers en speelsters, invloed heeft op de besluitvorming. En zoals in het echte leven 
staat aan het einde de persoon vooraan, die op meer of minder legale wijze het meeste geld 
verdiend heeft… 
 
Ik vermoed dat alle speelsters zich ook door het hier gebruikte woord „speler“ aangesproken voelen. Als dat niet 

zo is, stuur dan aub een mail naar info@bewitched-spiele.de. 

Inhoud: 

• Spelbord: Deze toont 36 winkelruimtes in aanbouw, een tellerstand voor de Zwitserse 
bankrekeningen van de spelers, de lobby met 4 plaatsen voor opdrachtbemiddeling en 
het Centrum-bureau waar contracten getekend worden. 

• 1 Zwarte Kas 
• 36 Branchefiches (9 groene Levensmiddelwinkels, 9 paarse Kledingwinkels, 9 rode 

Hobbywinkels en 9 blauwe Sportwinkels). 
• Een Dump 
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• Een WC  
• 32 Doelgroepfiches (8 groene Vrouwen, 8 paarse Mannen, 8 rode Tieners en 8 blauwe 

kinderen) 
• 40 Uitvoerkaarten 
• 22 Opdrachten  (10x Bestemming, rood en 12x Verhuur, groen)   
• 6 Speciale Opdrachten (blauw) 
• 10 Smeergeldfiches (Waarde: +4.000, +4.000, +3.000, +2.000, +1.000, -1.000, -2.000, -

2.000, -3.000, -3.000) 
• Liquide Middelen (25 Houten munten met waarde 1) 
• 5 x 2 Speelfiguren in de Speelkleuren 
• 5 Overzichtskaarten (Voorkant Duits, achterkant Engels) 
• Spelregels 

Voorbereiding: 
Opmerking: Met 3 spelers zijn er enkele andere regels, die in de spelregels te vinden zijn en 
aan het einde nogmaals worden samengevat. 

• Leg het spelbord klaar. Bedek bij 3-4 spelers 3 winkelruimtes met het fiche „Lager“ 
(Dump), bij 3 spelers bedek je bovendien nog eens 3 winkelruimtes met „WC's“. Alle 
overige winkelruimtes moeten nu nog horizontaal of vertikaal met elkaar verbonden zijn  

• De zwarte kas naast het bord leggen. 

• De doelgroepfiches en de branchefiches worden gesorteerd en open klaargelegd. 

• Van elke kleur wordt 1 branchefiche willekeurig ergens op het spelbord gelegd, maar zo 
dat ze niet aan elkaar grenzen. Wie het spel voor het eerst speelt, kan het beste de 
fiches leggen zoals staat aangegeven in de illustratie. 

• De geschudde uitvoerkaarten worden in een gesloten stapel naast het bord gelegd. De 
bovenste 4 kaarten worden van de stapel genomen en open naast elkaar gelegd.  

• Ook van de opdrachtkaarten wordt een gesloten stapel gevormd. Doe dit door eerst de 
opdrachten ‚Verhuur’ te schudden en op tafel te leggen en daarop de geschudde 
‚Bestemming’ kaarten te leggen. Bij 3 spelers worden eerst uit beide stapeltjes 3 kaarten 
genomen en terug in de doos gelegd. 

• De volledige stapel wordt gesloten op de Lobby-ingang gelegd. De bovenste 4 
opdrachten worden open op de daarvoor geschikte plaatsen in de lobby gelegd. 

• De smeergeldfiches worden geschud. Zonder de waarde te kunnen zien, wordt 
willekeurig een aantal fiches getrokken gelijk aan het aantal spelers +1. De getrokken 
fiches worden open in het Centrum-bureau gelegd. De overige smeergeldfiches worden 
gesloten opzij gelegd. Deze zijn pas later nodig. 
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• Elke speler ontvangt 2 speelfiguren van zijn kleur. Met de ene markeert hij een Saldo 
van 20.000 CHF in de bank, de andere dient als weergave van de kleur van deze speler. 
Daarnaast ontvangt ieder 5 munten, 1 overzichtskaart, 1 gesloten willekeurig getrokken 
speciale opdracht en 4 uitvoerkaarten van de stapel.  

• Overige speelfiguren, munten, overzichten en speciale opdrachten (zonder deze te 
bekijken) worden terug in de doos gelegd. Zij zijn niet meer nodig. 

• Alle verkregen kaarten nemen de spelers in de hand. Let op dat ze niet gezien kunnen 
worden door de andere spelers. Het aantal munten – de liquide middelen van de speler 
– mag men ook geheim houden. 

• Er wordt een startspeler gekozen. 

Hoe functioneert Mall World? 

De Spelers verdienen geld voor hun Zwitserse bankrekening, als in winkelcentrum „Mall 
World“ aan het einde van een ronde bepaalde combinaties aanwezig zijn, die zij vooraf 
contractueel toegezegd (=uitgespeeld) hebben. Eerst gaat dit om contracten die de 
bestemming van aangrenzende winkelruimtes bepalen, later over de concrete verhuur van 
winkelruimtes, door branchefiches in combinatie met doelgroepfiches. 

De spelers hebben invloed op de opbouw van het bord en door de uitvoerkaarten. Deze 
kaarten staan bepaalde combinaties van branchefiches toe, maar ook concrete huurders. 
Door het goed inzetten van kaarten kunnen ook ‘toevallig’ combinaties ontstaan. 

Het contante geld van de spelers dient alleen voor de handel met uitvoerkaarten. Alle andere 
zaken (aanname van opdrachten, smeergeld en uitbetalingen voor vervulde opdrachten) 
worden verrekend op het saldo van de Zwitserse bankrekening. 

 

Het spelverloop 

Mall World wordt in 3 ronden gespeeld. Een ronde is afgelopen als in het Centrum-bureau 
geen smeergeldfiches meer liggen. De spelers zijn om de beurt aan zet. 

Een spelbeurt bestaat uit 4 acties, waarvan een deel niet uitgevoerd hoeft te worden. De 
acties zijn: 

1. Opdracht aannemen 

2. Vooruitgang (Uitvoerkaarten inzetten of opdracht bevestigen) 

3. Uitvoerkaarten afleggen en nieuwe trekken 

4. Zwarte Kas verdelen 

Bij alle acties moeten de spelers erop letten dat de speler maximaal 8 kaarten 
(uitvoerkaarten, opdrachten, speciale opdrachten) in zijn hand heeft. Heeft een speler toch 
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meer kaarten, dan trekt zijn rechter buurman kaarten uit zijn hand, totdat er nog maar 8 over 
zijn. Getrokken uitvoerkaarten gaan op de aflegstapel, getrokken opdrachten gaan uit het 
spel terug in de doos. 

De Acties: 
1. Opdracht aannemen (optioneel) 

De speler neemt een opdracht uit de Lobby in zijn hand en betaalt uit zijn Saldo het in de 
Lobby aangegeven bedrag. De Lobby wordt aansluitend weer opgevuld door de duurdere 
opdrachten in de richting van het ontstane gat te verschuiven en een nieuwe opdracht op 
plaats 7 (7.000 CHF) te leggen. (Zie illustratie) 
Belangrijk: Zolang op de Lobby-ingang nog Opdrachten op de stapel liggen, moet een 
speler die geen opdracht wil of kan (omdat hij al 8 kaarten in zijn hand heeft) nemen, zijn 
speelfiguur in de Lobby zetten. De speler die een opdracht aanneemt, neemt alle 
speelfiguren uit de Lobby.  
Let op: Zodra voor de eerste keer een opdracht ‘Verhuur’ wordt aangenomen, worden 
alle overgebleven opdrachten ‘Bestemming’ uit de Lobby genomen. De gaten worden, 
zoals eerder beschreven, opgevuld.  
Let op: Als aan het begin van een spelbeurt de speelfiguren van alle spelers in de Lobby 
staan en er zijn nog opdrachten op de stapel, dan wordt de goedkoopste opdracht uit het 
spel genomen. Het gat wordt opgevuld, zoals eerder beschreven. Pas daarna beslist de 
speler die aan de beurt is, of hij een opdracht wil aannemen. (Zie voorbeeld 1 en 
illustratie) 

 
Voorbeeld 1: Martina, Tommy, Harmut en Andrea hebben geen van allen in hun vorige 
spelbeurt een opdracht aangenomen – alle speelfiguren staan in de Lobby. Daarom 
neemt Martina nu voor haar beurt de goedkoopste opdracht uit het spel, verschuift de 
andere opdrachten naar rechts en legt een nieuwe opdracht van de stapel op de open 
plek. Deze is zo gunstig voor haar, dat ze gelijk de 7.000 CHF daarvoor betaalt. Hierna 
geeft ze aan alle speler hun speelfiguur uit de Lobby terug en neemt natuurlijk ook 
haar eigen spelfiguur weer bij zich. 
 
2. Vooruitgang (verplicht) 

De speler moet als vooruitgang precies 1 van onderstaande acties uitvoeren: 
a) Handel met uitvoerkaarten  
of  
b) Bevestig 1 opdracht.  
Belangrijk: In de derde ronde mogen beide opdrachten in dezelfde spelbeurt uitgevoerd 
worden. Deze afwijkende regel geldt ALLEEN voor de derde ronde! 
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a) Handel met uitvoerkaarten 
De actieve speler kiest uit zijn hand 1-3 uitvoerkaarten die op het spelbord 
verwezenlijkt moeten worden. Hij legt deze open voor zich neer.  
Als slechts 1 uitvoerkaart aangeboden wordt, dan voert de aanbieder deze zelf uit en 
betaalt daarvoor een munt aan de zwarte kas. 
Als meer dan 1 uitvoerkaart wordt aangeboden, dan mogen alle medespelers 
tegelijkertijd door contant geld in hun vuist te nemen, bieden om het voorstel uit te 
voeren. Alleen in een spel met 3 spelers mag ook de aanbieder meebieden. Spelers 
die niets willen bieden, nemen niet aan de veiling deel. Als alle spelers hun vuist 
vooruit houden, dan maken ze gelijktijdig hun bod bekend. Wie het hoogste bod doet, 
mag als eerste een uitvoerkaart uitzoeken en meteen uitvoeren. Indien er 3 kaarten 
aangeboden werden, dan mag de speler met het op-1-na hoogste bod nog kiezen. 
Bieden meerdere spelers evenveel geld, dan heeft de speler die (met de klok mee) 
het dichtste bij de actieve speler zit het hoogste bod. In het spel met 3 heeft de 
aanbieder in geval van gelijk bod het hoogste. De laatst overgebleven uitvoerkaart 
moet de aanbieder altijd zelf uitvoeren. 
 
Verworven uitvoerkaarten moeten meteen na het verkrijgen op het bord uitgevoerd 
worden (hoogste bieder eerst, aanbieder al laatste). Het bod gaat volgens de 
volgende tabel naar de aanbieder of wordt in de zwarte kas gestopt. 
 
 Aantal aangeboden uitvoerkaarten 

Kaart   3 2 1 

Uitvoering Hoogste bieder Hoogste bieder Aanbieder 1 
Geld  Aan Aanbieder In Zwarte Kas 1 munt in Zwarte Kas 

Uitvoering 1-na-hoogste bod Aanbieder 2 
Geld  In Zwarte Kas Gratis 

Uitvoering Aanbieder 3 
Geld  Gratis 

 
Worden 2 of 3 uitvoerkaarten aangeboden, maar niemand is geinteresseerd, dan moeten de 
kaarten die niet geveild konden worden, door de aanbieder (gratis) uitgevoerd worden. 
Voorbeeld 2a: Hartmut heeft 3 uitvoerkaarten aangeboden en open voor zich gelegd. 
Martina biedt 3 munten, Andrea biedt niets en Tommy biedt 1 munt. Martina geeft de 3 
munten aan Hartmut en mag daarvoor 1 uitvoerkaart uitzoeken en meteen uitvoeren. 
Tommy kiest 1 van de 2 overgebleven kaarten, voert deze uit en betaalt een munt aan 
de zwarte kas. Hartmut mag de overgebleven kaart gratis uitvoeren. 
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Voorbeeld 2b: Hartmut, Martina en Tommy spelen met z’n drieën. Hartmut heeft 3 
uitvoerkaarten aangeboden en open voor zich gelegd. Martina biedt 3 munten, 
Hartmut en Tommy elk 2 munten. Martina geeft de 3 munten aan Hartmut Hartmut en 
mag daarvoor 1 uitvoerkaart uitzoeken en meteen uitvoeren. Hartmut, als de speler 
met het 1-na-hoogste bod voert 1 van de overgebleven kaarten uit en betaalt 2 munten 
aan de zwarte kas. Bovendien mag Hartmut als aanbieder de laatste kaart nog een 
gratis uitvoeren. Tommy houdt zijn geld. 

 
De uitvoerkaart kan als volgt op het bord uitgevoerd worden: 
OF er wordt een branchefiche in 1 van de 2 kleuren in een vrije winkelruimte 

horizontaal of verticaal naast een branchefiche van de tweede kleur gelegd,  
OF een doelgroepfiche in 1 van de 2 kleuren wordt op een vrij branchefiche van de 

tweede kleur gelegd, zoals op de uitvoerkaart afgebeeld. Dit is toegestaan, als 
een speler een verhuuropdracht heeft aangenomen of de tweede ronde is 
begonnen. Op Dumps en WC’s mogen geen doelgroepfiches gelegd worden. Er 
mogen ook verhuren plaatsvinden die niet op de kaart afgebeeld zijn. 

Uitgevoerde uitvoerkaarten worden open op een aflegstapel naast de trekstapel 
gelegd. 

Voorbeeld 3: Hartmut heeft 3 uitvoerkaarten aangeboden en ze open voor zich gelegd. 
Martina heeft 3 munten geboden en mag dus als eerste haar uitvoerkaart uitvoeren. Ze 
besluit een levensmiddelenwinkel naast een hobbywinkel te bouwen. Omdat Andrea 
en Tommy niets hebben geboden, moet Hartmut nu nog de beide andere 
uitvoerkaarten uitvoeren. Hij kiest er voor een filiaal van Lovis (Tieners op kleiding) en 
een Game Lobby (Vrouwen op Hobby) in te richten – daarvoor zal zijn opdrachtgever 
hem danken. 

 
b) Bevestigen van een opdracht 

Hiervoor legt een speler een opdracht- of speciale opdrachtkaart uit zijn hand open 
voor zich en neemt een smeergeldfiche naar keuze uit het Centrum-bureau. Hierbij 
betekenen positieve fiches, dat de speler geld ontvangt, bij negatieve fiches moet de 
speler smeergeld betalen, om de opdracht te mogen bevestigen. De betalingen 
worden op het Saldo van de speler verwerkt. Bevestigde opdrachten worden alleen 
eenmaal afgerekend en wel aan het einde van de waarin de op tafel worden gelegd. 

 
3. Uitvoerkaarten afleggen en nieuwe trekken (optioneel) 

 De speler mag achtereenvolgens 
- Uitvoerkaarten uit zijn hand en van de open kaarten uit het spel nemen, als deze 

kaarten niet meer gebruikt kunnen worden. Open gaten worden meteen vanuit de 
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stapel aangevuld. Dit wordt net zolang herhaald totdat er alleen nog bruikbare 
kaarten liggen.  

- zo vaak hij wil tegen betaling van telkens 2 munten aan de zwarte kas alle open 
uitvoerkaarten op de aflegstapel leggen en 4 nieuwe open aanleggen. Worden 
daarbij niet bruikbare kaarten open gelegd, dan worden ze direct uit het spel 
genomen, de gaten worden opgevuld. 

-  1 of 2 van de open uitvoerkaarten in zijn hand nemen, als daarmee de limiet van 8 
handkaarten niet wordt overschreden. Ontstane gaten worden opgevuld als de 
speler al zijn kaarten genomen heeft. Ook nu worden niet bruikbare uitvoerkaarten 
meteen weer uit het spel genomen totdat alle gaten opgevuld zijn. 

Als tijdens deze actie de trekstapel op raakt, schud dan de aflegstapel en vorm hier een 
nieuwe trekstapel van.  

 
Voorbeeld 4: Andrea ziet, dat de uitvoerkaart Kleding/Kleding niet meer uit te 

voeren is, omdat er geen branchefiches ‘kleding’ meer zijn, en alle op het bord 
aanwezige kledingwinkelruimtes al verhuurd zijn. Ze neemt deze kaart uit het 
spel en trekt een nieuwe uitvoerkaart. Daarnaast legt ze een Kleding/Kleding-
kaart uit haar hand af – ook deze gaat uit het spel. Omdat Andrea geen van de 
open liggende kaarten kan gebruiken, betaalt ze 2 munten aan de zwarte kas, 
legt alle uitvoerkaarten op de aflegstapel en trekt 4 nieuwe kaarten. Van deze 4 
neemt ze er 2 in haar hand. De ontstane gaten worden weer opgevuld door 
kaarten van de trekstapel. 

 
4. Zwarte Kas verdelen (verplicht) 

Als er in de Zwarte Kas tenminste evenveel munten zitten als er spelers aan het spel 
deelnemen, worden de munten gelijkmatig over de spelers verdeeld. Niet verdeelbare 
restanten blijven in het fonds.  

Voorbeeld 5: In de Zwarte Kas zit aan het einde van de beurt van Tommy 7 munten. Hij 
geeft elke speler 1 munt; 3 munten blijven in het fonds. 

 

 

Einde van de ronde 

Als zich aan het einde van de beurt van een speler geen smeergeldfiches meer in het 
Centrum-bureau bevinden, eindigt meteen de ronde.  

Voor elke speler volgt nu de uitbetaling voor zijn open liggende opdrachten. Hierbij wordt 
geteld, hoe vaak de gevraagde combinatie op het spelbord aanwezig is. Dit aantal wordt met 
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de waarde van de opdracht vermenigvuldigd. Het resultaat wordt bij het saldo van de 
rekening geteld. Uitbetaalde opdrachten worden uit het spel gehaald. 

Uitleg van de opdrachten: 

Bestemmingopdrachten: Geteld wordt hoe vaak de op de opdracht aangegeven branches 
aan elkaar grenzen. Grenst een fiche aan meerdere passende branchefiches, dan wordt elk 
van deze geteld. Al verhuurde winkelruimtes worden echter niet meegeteld. Voorbeeld 6: 
De opdracht “kledingwinkel naast hobbywinkel” is hier 4 keer aanwezig. De met (A) 
aangegeven positie telt niet, omdat de winkelruimte als aan ‘Lovis’ verhuurd is. 

Verhuuropdrachten: Geteld wordt het aantal winkelruimtes met passende huurder, d.w.z. 
de combinatie van doel en doelgroep. Hiervoor wordt het aantal van beide aangegeven 
voorwaarden opgeteld en met de opdrachtwaarde vermenigvuldigd. Voorbeeld 7: Op het 
bord staan 3 filialen van Lovis, Biologic en Fresh Fish, 2 winkels van Girls’ Things, 
Belt & Button en Bananas en 1 winkel van Jump and Gun en van Game Lobby . De 
tabel laat de actuele opdrachtwaarde van de verschillende verhuuropdrachten zien:  
Verhuuropdracht Aantal winkels van beide 

types 

Winst (wordt op het saldo 

bijgeschreven) 

Belt & Button + Skateman 2 + 0 = 2 8.000 CHF 

Belt & Button + Girls’ Things 2 + 2 = 4 16.000 CHF 

Biologic + Lovis 3 + 3 = 6 24.000 CHF 

Biologic + Jump and Gun 3 + 1 = 4 16.000 CHF 

Bananas + Maid of the Mall 2 + 0 = 2 8.000 CHF 

Bananas + Jen’s Got Berries 2 + 0 = 2 8.000 CHF 

You’re a Star + Lovis 0 + 3 = 3 12.000 CHF 

You’re a Star + Fresh Fish 0 + 3 = 3 12.000 CHF 

Game Lobby + Jump and Gun 1 + 1 = 2 8.000 CHF 

Game Lobby + Girls’ Things 1 + 2 = 3 12.000 CHF 

Jen’s Got Berries + Maid of the 

Mall  

0 + 0 = 0 0 CHF 

Fresh Fish + Skateman 3 + 0 = 0 12.000 CHF 

 

Speciale opdrachten: Aantal aan elkaar grenzende aangegeven huurders. 
Voorbeeld 8: Op het spelbord staan aan het einde van de ronde 3 aan elkaar 
grenzende Fresh Fish en Game Lobby filialen evenals 2 aan elkaar grenzende filialen 
van Belt & Button en Jen’s got berries/Biologic en Skateman. Geen van de andere 3 
speciale opdrachten is op het bord uitgevoerd. Wie de eerste speciale opdracht heeft 
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uitgevoerd (Fresh Fish/Game Lobby) kan 36.000 CHF aan zijn saldo toevoegen. Voor 
de andere opdrachten kan men 24.000 CHF verdienen. 

Voor het begin van de volgende ronde 

Voor het begin van de volgende ronde ontvangen alle spelers hun speelfiguur uit de Lobby 
terug. Daarnaast worden alle 10 smeergeldfiches weer geschud en, volgens onderstaande 
tabel, open in het centrum-bureau gelegd. 
 3 Spelers 4 Spelers 5 Spelers 
 fiches in bureau fiches in bureau fiches in bureau 

2. Ronde 4 5 6 

3. Ronde 6 8 10 

Als voorbereiding op de tweede ronde worden bovendien alle Bestemmingopdrachten die 
zich nog in de Lobby bevinden, uit het spel genomen. De ontstane gaten worden, zoals 
eerder beschreven, vanaf de stapel opgevuld, totdat er alleen nog verhuuropdrachten liggen. 

De volgende ronde begint met de speler die normaal aan de beurt is. 

Einde van het spel 
Het spel eindigt normaal gesproken als de afrekening aan het einde van de derde ronde 
voltooid is. 
Het spel kan echter ook voortijdig eindigen, als voor alle winkelruimtes in het winkelcentrum 
een branche is vastgelegd of als er geen opdrachten meer in de Lobby liggen. In deze 
gevallen zijn alle spelers – behalve de actuele speler – nog eenmaal aan de beurt.  
• Eindigt het spel tijdens deze laatste rondgang op een normale manier, dan is het spel 

meteen afgelopen; ook als alle spelers niet nogmaals aan de beurt zijn geweest.  
• Wordt het spel tijdens de laatste rondgang niet op een normale manier beëindigd, dan 

vindt er aan het einde nog een uitbetaling van openliggende opdrachten plaats. 
Na de laatste uitbetaling tellen alle spelers hun munten en tellen per munt 1.000 CHF bij hun 
saldo op.  
De speler met het hoogste saldo op zijn Zwitserse bankrekening wint het spel. 
 

Wat men graag vergeet 
• Wie een opdracht aanneemt, verwijdert alle speelfiguren uit de Lobby 
• Wie geen opdracht aanneemt in zijn beurt zet zijn speelfiguur in de Lobby. 
• Uitvoerkaarten die men na een veiling wint, neemt men niet in de hand, maar worden 

meteen uitgevoerd en daarna op de aflegstapel gelegd.  
• In de derde ronde mag men uitvoerkaarten verhandelen en opdrachten bevestigen. 
• In de eerste ronde mag men een benutte winkelruimte niet verhuren, behalve als er al 

een verhuuropdracht aangenomen is. 
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• Men mag op elk moment in het spel maximaal 8 kaarten in hand hebben. Ook de 
speciale opdracht telt mee in deze limiet. 

• Verhuurde winkelruimtes leveren bij Bestemmingopdrachten geen inkomen meer. 
• Munten leveren aan het einde nog geld op. 

Tactische Tips 

• De Bestemmingopdrachten spelen meestal alleen in de eerste ronde een rol, omdat 
daarna meestal gelijk met de verhuur begonnen wordt.  

• „Mall World“ is een “Opbouwspel”, d.w.z. het is belangrijk verder dan je huidige beurt 
vooruit te kijken en strategisch te bepalen welke opdrachten later nog (meer) geld 
opleveren. 

Compact: Veranderingen bij 3 spelers 

Voorbereiding: 

• Dump en WC’s op het spelbord plaatsen 
• 3 Verhuur- en 3 Bestemmingopdrachtkaarten uit het spel nemen zonder te 

bekijken 

Bij handel met uitvoerkaarten: 

• Aanbieder biedt mee en heeft bij gelijk bod het eerste recht. 
 

Mall World  – Overzicht van de mogelijk winkels  
 

 Winkels 

Doelgroep Kleding (violet) Levensmiddel (groen) Hobby (rood) Sport (blauw) 

Mannen (violet) Belt & Button  Fresh Fish  NIETS Jump and Gun  

Vrouwen (groen) Maid of the Mall Biologic   Game Lobby  NIETS 

Tieners (rood) Lovis NIETS Bananas  Skateman  

Kinderen (blauw) NIETS Jen’s Got Berries  Girls’ Things  You’re a Star 
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