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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	skall	kasseras	separat	på	närmaste	
återvinningsstation.	Kassera	dem	inte	tillsammans	
med	hushållsavfallet.

REGLER FÖR ÄLDRE SPELARE
Om	alla	är	överens	om	det	kan	ni	byta	egendomar	
mellan	varandra	under	spelets	gång.			
Gör en god affär! Byt	egendomar	mot	kontanter	
eller	andra	egendomar.	Försök	att	byta	till	dig	
egendomar	av	samma	färg	så	att	du	kan	ta	ut		
dubbel	hyra!

Spelets slut
Spelet	slutar	som	vanligt	när	en	spelare	går	i	
konkurs	eller	när	uttagsautomaten	är	tom.

1.	 Räkna	dina	kontanter.
2.	 	Räkna	värdet	på	dina	egendomar.	

Varje	egendom	är	värd	så	mycket		
som	de	andra	spelarna	måste	betala		
om	de	hamnar	på	den	rutan.

3.	 Lägg	ihop	de	båda	summorna.
4.	 	Den	spelare	som	har	den	högsta	

sammanlagda	summan	vinner.
Du	kan	vinna	även	om	du	inte	har	några		
kontanter	kvar!

c	Spelet där du gör snabba fastighetsaffärer	c

Spelet	är	över	så	snart
•	 uttagsautomaten	är	tom.
ELLER
•	 	en	spelare	inte	har	tillräckligt	med	pengar		

för	att	betala	vad	han/hon	är	skyldig.		
De har gått i konkurs!

•	 	Om	du	går	i	konkurs	ger	du	alla	pengar		
du	har	kvar	till	spelaren	du	är	skyldig		
pengar.	Det	kan	även	vara	banken.

Räkna	dina	kontanter.	Den spelare som 
har mest pengar har vunnit!  

VINNA SPELET

INNEHÅLL
Spelplan,	4	spelpjäser,	
tärning,	paket	med	MONOPOL-pengar	och	

Chans-kort,	16	hus	och		
8	hotell,	16	egendomskort,	
1	uttagsautomat,		2	bankkort	(1	används	

som	reserv).
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1.	 	Placera	spelplanen	
i	mitten	så	att	alla		
spelare	kan	nå	den.			

2.	 	Placera	uttagsautomaten	
och	1	bankkort	nära		
till	hands.			

3.	 	Placera	hus	
och	hotell		
bredvid		
spelplanen.

4.	Ge	varje	spelare:	

5.	 	Blanda	45	a1,	10	a2	och	5	a5	tillsammans	med	alla	Chans-kort.	Blanda 
högen ordentligt!	Placera	högen	i	uttagsautomaten	enligt	anvisningarna.	
Resten	av	pengarna	ska	vara	i	banken.

6.	 	Välj	ut	en	spelare	som	sköter	banken.	Bankiren	ansvarar	för	bankens	
pengar	och	egendomskorten.	Bankiren	måste	hålla	isär	sina	och		
bankens	pengar.

7.	 Alla	väljer	en	spelpjäs	och	ställer	den	på	rutan	GÅ.
8.	 Alla	kastar	tärningen.	Den	som	slår	högst	siffra	får	börja.

1 x a52 x a26 x a1

RUTORNA
Egendom utan ägare  
Du	måste köpa	egendomen	om	
du	har	tillräckligt	med	pengar.
•	 	Ge	pengarna	till	bankiren.	

Egendomens	pris	står	på	spelplanen.
•	 	Lägg	egendomskortet	med	framsidan		

uppåt	framför	dig.
•	 	Placera	ett	hus	på	motsvarande	egendom	på	

spelplanen.	Du	kan	bara	ha	ett	hus	per	egendom.

Egendom med ägare   
Du	betalar	hyra	till	spelaren	
som	äger	egendomen.	På	
egendomskortet	står	det	hur	
mycket	du	ska	betala.
När	någon	hamnar	
på	din	egendom	

måste	du	ropa	
”hyra!”	för	att	få	spelaren	att	betala.		
Den som sitter och sover tjänar inga 
pengar! Så	snart	nästa	spelare	har	kastat	
tärningen	är	det	för	sent	att	kräva	någon	på	hyra!	

Har du några par?
Om	du	äger	två	egendomar	av	samma	
färg	(t.ex.	Hajgatan	och	Blåvalsvägen)	
får	du	ta	ut	dubbel	hyra	när	någon	
hamnar	på	dessa	rutor!

Slå igen 
Kasta	tärningen	och	flytta	spelpjäsen	
lika	många	steg	som	tärningen	visar.

Gå i fängelse  
Gå	till	rutan	I	FÄNGELSE.	
Har	du	ett	Du slipper ut 

ur fängelset gratis-kort?

•	 	Nej. I slutet av din tur: Nästa	gång	
det	är	din	tur	betalar	du	a2	i	böter	
till	banken.	Slå	sedan	tärningen	och	gå		
som	vanligt.

•	 	Ja.	Lägg	”Du	slipper	ut	ur	fängelset	gratis”-korten	
i	högen	med	Chans-kort	som	har	använts.	Flytta	
spelpjäsen	till	Bara	på	besök.	Nästa	gång	det	är	
din	tur	slår	du	tärningen	och	går	som	vanligt.

Bara på besök
Om	du	hamnar	här	gör	du	ingenting.	
Vinka	gärna	till	de	som	sitter		
i	fängelse.		

Fri parkering
Om	du	hamnar	här	gör	
du	ingenting	–	passa	på		

att	slappa	lite.		

GÅ
Du	får	a2 av	banken	
varje	gång	du passerar	GÅ!

Uttagsautomat
•	 	Sätt	i	bankkortet	i	uttagsautomaten.		
•	 	Uttagsautomaten	spottar	ut		

4	kort	(det	kan	vara	pengar		
eller	Chans-kort).		

•	 Ta	ut	bankkortet	ur	uttagsautomaten.

Vad fick du?
Pengar
Pengarna	är	dina.	Lägg	dem	bland	dina	pengar.

Chans-kort
•	 	Om	du	får	ett	Chans-kort	gör	du	det	som	står		

på	kortet,	t.ex.	”Gå	till	Soliga	gatan”.
•	 	Om	du	får	fler	än	ett	kort,	väljer	du	endast	det	

bästa.	Lägg	övriga	kort	i	högen	med	kort	som	
har	använts.

•	 	Vissa	Chans-kort	innehåller	två	alternativ.		
Gör	ett	av	alternativen.

När	du	har	använt	ett	Chans-kort	lägger	du	det	i	
högen	med	kort	som	har	använts.
Spelet är över när uttagsautomaten är tom.

HUS OCH HOTELL
Varje	gång	du	köper	en	
egendom	får	du	ett		
hus	gratis.	

När	du	har	gått	ett	helt	
varv	runt	spelplanen	
kan	du	betala	för	att	byta	ett	hus	på	någon	av	dina	
egendomar	mot	ett	hotell.	De	andra	spelarna	får	
sedan	betala	mer	i	hyra	om	de	hamnar	på	den	rutan.

•			Ta	bort	huset	från	egendomen	
och	byt	ut	det	mot	ett	hotell.	
Betala	a1	till	banken.

•			Du	kan	bara	bygga	ett	hotell	
per	omgång.

•			Skynda dig! Det	finns	bara	
8	hotell	i	spelet.		

NÄR DET ÄR DIN TUR
1.		 Kasta tärningen och	flytta	spelpjäsen	lika	många	

steg	som	tärningen	visar.	Du	går	runt	spelplanen	i	
pilens	riktning.		

	 •	 	Om	du	hamnar	på	en	egendom	som	ingen	
äger	köper	du	den	och	får ett hus gratis.	

	 •	 	Om	du	hamnar	på	en	uttagsautomat	placerar	
du	kortet	i	uttagsautomaten	och	ser	vad	som	
kommer	ut!			

Under	RUTORNA	kan	du	se	vad	du	ska	göra	när	du	
hamnar	på	en	viss	ruta.

2.	 Byt ett hus mot ett hotell (valfritt).
När du har gått ett varv runt spelplanen	kan	du	
börja	köpa	hotell.	Under	HUS OCH HOTELL kan	du	
läsa	vad	du	ska	göra.
3.	 	Turen går vidare till nästa spelare. Ge	tärningen	

till	spelaren	till	vänster	om	dig.
Turas	om	att	spela	tills	uttagsautomaten	är	tom	
ELLER	en	spelare	har	slut	på	pengar	och	inte	kan	
betala	vad	han/hon	är	skyldig.	Läs	sedan	VINNA 
SPELET	på	baksidan.

FÖRBEREDELSER

SÅ HÄR SPELAR DU

a1

Hus Hotell

Bankkort

Sätt	i	batterierna	i	uttagsautomaten	
enligt	anvisningarna	på	baksidan.




