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FÖRBEREDELSER

BANKEN
◆ har hand om alla pengar* 

och lagfartskort som inte tillhör 
någon annan spelare

◆ betalar ut lön och bonus till spelarna

◆ inkasserar skatter och avgifter från spelarna

◆ säljer och auktionerar ut egendomar

◆ säljer hus och hotell

◆ lånar ut pengar till spelare som tecknar in sin egendom.

Banken kan aldrig bli pank. Om bankens pengar tar slut kan bankiren 
ge ut så mycket pengar som behövs genom att skriva på ett vanligt papper.

* a1 = 1 MONOPOL-dollar.

BANKIREN
Välj en spelare som ska vara bankir och sköta 
banken och auktionerna.

Den som sköter banken måste noga skilja sina 
egna pengar och tillgångar från bankens.

Alla spelare väljer en spelpjäs 
och placerar den på platsen GÅ.

Blanda ALLMÄNNING-korten 
och lägg dem i en hög med 

framsidan nedåt.

Varje spelare 
börjar spela med:

© 1935, 2008 Hasbro. Med ensamrätt.

Distribueras i Norden av Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Danmark.
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VILL DU SPELA SNABBT?
SNABBTÄRNING
Så här spelar du snabbare …

1. I början av spelet får alla spelare a1000 extra.

2. Använd inte snabbtärningen förrän du har 
passerat GÅ första gången.

3. Slå snabbtärningen tillsammans 
med de två vita tärningarna när 
det blir din tur. Beroende på vad 
du slog ska du sedan göra något 
av följande:

 ◆  1, 2 eller 3: Lägg till siffran till summan du slog 
med de två vita tärningarna. 

 ◆  Buss: Du kan välja mellan att fl ytta det antal steg 
som en eller båda av de vita tärningarna visar. 
Om du slog 1 och 5 får du alltså fl ytta 1, 5 eller 
6 steg.

 ◆  Monopolgubben: Flytta som vanligt det antal 
steg som de vita tärningarna visar och gör det 
du ska på den platsen. Gå sedan vidare till 
nästa egendom som ingen äger och köp den 
eller låt den auktioneras ut. Om alla egendomar 
är uppköpta går du vidare till nästa egendom 
som en annan spelare äger och betalar hyra.

Fler regler?
Endast de vita tärningarna räknas när du slår lika.

Om alla tre tärningarna visar samma siffra får du fl ytta 
spelpjäsen till vilken plats du vill på spelplanen.

Om du blir skickad i fängelse när det är din tur går 
turen över till nästa person. Du får inte utnyttja 
snabbtärningsresultatet.

När du försöker komma ut ur 
fängelset får du bara använda de 
vita tärningarna.

Slå alla tre tärningar när du ska 
bestämma hyran för en egendom. 
Bussen och monopolgubben 
räknas som noll.

INNEHÅLL

Spelplan, 8 spelpjäser, 
28 lagfartskort,
16 Chans-kort,

16 Allmänning-kort, 
1 paket med 

MONOPOL-pengar, 
32 gröna hus, 12 röda 
hotell, 2 tärningar och 

1 snabbtärning.

Blanda CHANS-korten 
och lägg dem i en hög 
med framsidan nedåt.

C Spelet där du gör snabba fastighetsaffärer C

SPELA RÄTT!
Många spelare vill gärna hitta på egna Monopol-regler. Det 

får man gärna, men det medför ofta att det tar längre tid att 

spela färdigt. Enligt de offi ciella reglerna får spelare aldrig 

låna pengar av varandra eller ingå pakter med varandra 

om att inte ta ut hyra m.m. Alla skatter och straffavgifter ska 

betalas direkt till banken – de ska inte läggas under platsen 

Fri parkering eller på något annat ställe!

Om du är en van 

MONOPOL-spelare och 

vill spela snabbare kan du prova 

att spela efter reglerna på baksidan!
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If a player owns all the sites of any colour group,

the rent is doubled on unimproved sites in that group.

TITLE DEEDS

OXFORD STREET

RENT b26

With 1 House 
A130

With 2 Houses
A390

With 3 Houses
A900

With 4 Houses A1100

With HOTEL 
A1275

Mortgage Value b150

Houses cost A200 each

Hotels, A200 each

plus 4 houses
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5) Om du slog lika får du slå om och 

fl ytta en gång till (steg 1–4). 
Men se upp! Om du slår 
lika tre gånger i rad 
måste du gå i fängelse.

6) När du har fl yttat färdigt 
och gjort det du ska ger du 
tärningarna till spelaren till 
vänster om dig.

1) PÅ EN LEDIG EGENDOM
Det fi nns tre slags egendomar:

 Tomter  Stationer  Statliga verk

 (färggrupper)

Du kan köpa egendomen du hamnar på för det begärda 

priset som anges på spelplanen.

Betala till banken och lägg sedan det aktuella lagfartskortet 

bredvid dig med framsidan uppåt.

Om du inte vill köpa egendomen för 

det begärda priset ska egendomen 

auktioneras ut.

När du köper egendom är det bra 

att satsa på olika grupper. Om du 

till exempel köper en grön tomt ska 

du försöka köpa de två andra gröna 

tomterna under spelets gång. När du 

äger en hel grupp kan du ta mer i hyra 

när andra spelare hamnar på dem. 

Du kan även bygga på tomterna 

och tjäna ännu mer.

VÄNTA INTE PÅ TÄRNINGARNA!
Om du är skyldig banken eller en annan spelare mer 
pengar än du har kan du försöka skaffa pengar genom 
att sälja byggnader och/eller teckna in egendomar.

Om du ändå är skyldig mer pengar än du har, har du 
gått i KONKURS och är ute ur spelet. 

◆ Betala den summa pengar som du kan skaffa fram.

◆ Om du är skyldig en annan spelare pengar ger du 
honom eller henne alla intecknade egendomar och 
eventuella Du slipper ut ur fängelset gratis-kort som 
du har. Spelaren måste betala 10 % i ränta på alla 
intecknade egendomar, även om han eller hon inte 
vill betala tillbaka dem just nu.

◆ Om du är skyldig banken pengar ska dina intecknade 
egendomar auktioneras ut. De säljs då utan att vara 
intecknade (d.v.s. med framsidan upp). Lägg tillbaka 
alla Du slipper ut ur fängelset gratis-kort underst 
i rätt hög.

2) EN EGENDOM SOM ÄGS AV EN ANNAN SPELARE
Om du hamnar på en annan spelares egendom ska du betala hyra till 

ägaren enligt vad som står på lagfartskortet. Du ska inte betala hyra om 

egendomen är intecknad (lagfartskortet ligger med framsidan nedåt).

Viktigt! Ägaren måste begära att du betalar hyra innan spelaren till 

vänster om dig slår tärningarna. Om ägaren inte frågar behöver du 

inte betala!

Tomt
Hyran för en obebyggd tomt anges på det aktuella lagfartskortet. 

Om en spelare äger alla tomter i en viss färggrupp och ingen av 

dem är intecknad är hyran den dubbla.

Om tomten är bebyggd med hus eller hotell är hyran mycket högre – 

se lagfartskortet.

Station
Hyran bestäms av hur många stationer spelaren äger.

Stationer 1 2 3 4

Hyra a25 a50 a100 a200

Statligt verk
Slå tärningarna och multiplicera resultatet med 

4 för att ta reda på vilken hyra du ska betala.

Om ägaren har båda statliga verken ska 

resultatet multipliceras med 10!

3) CHANS eller ALLMÄNNING
Ta det översta kortet i den aktuella högen, följ 

anvisningarna på kortet direkt och lägg det sedan 

underst i högen med framsidan nedåt.

Om du får ett Du slipper ut ur fängelset gratis-kort får 

du behålla det tills du behöver det eller säljer det till 

en annan spelare.

4) INKOMSTSKATT/
LYXSKATT
Om du hamnar på någon av de här 

platserna ska du ta betala den 

angivna summan till banken.

5) GÅ I FÄNGELSE
Om du hamnar på den här platsen måste 

du fl ytta din spelpjäs till platsen Fängelse 

omedelbart.

Viktigt! Du inkasserar inte M200 för att du 

passerar GÅ när du skickas i fängelse. När 

du skickas i fängelse är din tur över – det är 

bara 

att lämna över tärningarna.

Fler sätt att hamna i fängelse …
◆ Dra ett Chans- eller Allmänning-kort 

där det står Gå i fängelse.

◆ Slå lika tre gånger i rad under 

samma omgång.

F: Hur kommer jag ut ur fängelset? 
S: Det fi nns tre sätt!
i) Betala a50 nästa gång det blir din tur. Slå sedan tärningarna och 

gå som vanligt.

ii) Använd ett Du slipper ut ur fängelset gratis-kort om du har ett 

eller köp ett från en annan spelare. Lägg kortet underst i rätt hög, 

slå sedan tärningarna och fl ytta.

iii) Vänta tre rundor. Varje gång det blir din tur får du slå tärningarna. 

Om du får lika slipper du ut ur fängelset och får fl ytta det antal steg 

som tärningarna visar. Om du inte får lika tredje gången måste du 

betala a50 till banken. Flytta därefter det antal steg som 

tärningarna visar.

6) FÄNGELSE (BARA PÅ BESÖK)
Ingen fara! Om du hamnar på platsen Fängelse 

när du fl yttar som vanligt händer ingenting. 

Men var noggrann med att ställa 

spelpjäsen på BESÖKSOMRÅDET.

7) FRI PARKERING
Ta det lugnt! Varken något 

bra eller dåligt händer här.

8) EN EGENDOM SOM 
DU SJÄLV ÄGER

Ingenting händer. Men du tjänar inte 

heller några pengar!

Även om det inte är din tur – och även om du sitter i fängelse – 
kan du göra följande:

1) INKASSERA HYRA
Om en annan spelare hamnar på någon av dina egendomar (som 
inte är intecknad) kan du kräva in hyra från den spelaren enligt vad 
som står på lagfartskortet – se nedan under Egendomar som ägs 
av en annan spelare.

2) AUKTION
Bankiren håller en auktion när …

◆ en spelare hamnar på en egendom som 
ingen äger och bestämmer sig för att 
inte köpa den för det begärda priset

◆ en spelare går i konkurs och lämnar över alla sina intecknade 
egendomar till banken – varvid de auktioneras ut utan att vara 
intecknade (med framsidan upp)

◆ det inte fi nns tillräckligt med byggnader och fl er än en spelare 
vill köpa samma byggnad.

Vid auktioner går det bara att betala med pengar. Vem som helst 
kan börja budgivningen. Det räcker med att bjuda så lite som a1. 
Om ingen ger ett högre bud måste den som bjöd senast köpa 
egendomen.

3) BYGGA
När du äger alla tomter i en färggrupp kan du köpa hus från banken 
och placera på någon eller några av tomterna.

i)  På tomtens lagfartskort ser du hur mycket 
varje hus kostar.

ii)  Tänk på att du måste bygga jämnt. Du kan 
inte bygga ett andra hus på en tomt förrän du har byggt ett hus 
på var och en av de andra tomterna i den färggruppen.

iii)  Du kan ha högst 4 hus på en och samma tomt.

iv) När du har 4 hus kan du byta ut dem mot ett hotell genom att 
betala det belopp som anges på lagfarten. Du kan bara ha ett 
hotell per tomt och kan inte bygga hus på en tomt med ett 
hotell på.

Viktigt! Du kan inte bygga på en tomt om någon av tomterna i samma 
färggrupp är intecknad.

Brist på byggnader?
Om banken inte har fl er byggnader måste du vänta tills någon 
annan säljer sina innan du kan köpa en. Om det bara fi nns ett 
fåtal byggnader kvar och två eller fl era spelare vill köpa dem 
ska bankiren auktionera ut dem till den som bjuder högst.

4) SÄLJA BYGGNADER
Byggnader kan säljas tillbaka till banken för hälften av det 

begärda priset.

Husen måste säljas i jämn fördelning, på samma sätt som du köpte 
dem. Hotell säljs för hälften av det begärda priset 
och byts ut direkt mot 4 hus. 

5) INTECKNA EGENDOMAR
Om du har dåligt med pengar eller inte har nog 
för att betala en skuld kan du teckna in någon av 
dina obebyggda egendomar. Du måste sälja alla 

SÅ HÄR SPELAR DU
HUR VINNER JAG?
Du vinner om du är den enda spelaren 
kvar i spelet sedan alla andra har gått 
i konkurs.

Det gör du genom att: köpa egendom 
och ta betalt från andra spelare som 

hamnar på din egendom.

Skaffa grupper med egendomar för 
att höja hyran. Sedan kan du bygga 

hus och hotell på dem och öka 
intäkterna markant.

VEM BÖRJAR?
Spelarna kastar de två vita tärningarna. 
Den som slår högst siffra får börja.

NÄR DET ÄR DIN TUR
1) Kasta de två vita tärningarna.

2) Flytta din spelpjäs medurs runt 
spelplanen det antal steg som 
tärningarna visar.

3) Beroende på var du hamnar måste 
du göra vissa saker.

 Läs mer under 
Var hamnade 
du? nedan.

4) Om du gick 
till eller förbi 
platsen GÅ 
inkasserar du 
a200 från banken.

HJÄLP!
JAG HAR SKULDER!

byggnader på färggruppen i fråga till banken innan du kan teckna 
in någon av tomterna i gruppen.

Om du ska teckna in en egendom vänder du först lagfartskortet upp 
och ned och inkasserar det belopp som står på kortets baksida 
från banken. Inteckningen kan återbetalas genom att du betalar 
det begärda priset plus 10 %. Lägg sedan kortet med framsidan 
uppåt. Du kan inte begära in hyra för intecknade egendomar.

6) GÖRA AFFÄRER
Du kan göra affärer med andra spelare genom att köpa eller sälja 
obebyggd egendom. Du måste sälja alla byggnader på färggruppen 
i fråga till banken innan du kan sälja någon av tomterna i gruppen.

Egendomar kan köpas för pengar eller bytas mot andra egendomar 
eller Du slipper ut ur fängelset gratis-kort. Summan bestäms av de 
spelare som gör affären.

Intecknad egendom kan säljas till en annan 
spelare till valfritt pris.När du har köpt en 
intecknad egendom måste du antingen 
betala tillbaka direkt eller betala 10 % i ränta 
på det begärda värdet och behålla kortet med framsidan nedåt. 
Om du senare bestämmer dig för att betala tillbaka inteckningen 
måste du betala 10 % en gång till.

Kom ihåg: målet är inte bara att bli rik. För att vinna måste alla andra 
spelare gå i KONKURS!
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