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Matkusta eteenpäin laudalla ostaen niin monta ihmeellistä matkakohdetta kuin
mahdollista ja kerää rahaa muilta pelaajilta, kun nämä osuvat omistamiisi kohteisiin.

Jos tämä on ensimmäinen Monopoly-pelisi, löydät perussäännöt tämän vihkosen
sivulta 5 ("Pelin idea"). Niissä kuvataan pelin kulku sellaisena kuin sitä on pelattu
sukupolvien ajan.

Jos Monopoly on sinulle tuttu peli, tutustu kohdissa "Mikä on samaa?" ja "Mikä on
uutta?" oleviin maailman ihmeitä koskeviin sääntöihin, joiden avulla voit pelata tätä
maailman suosituinta peliä tutkimusmatkailijana!

PELIN TAVOITE
Pelin voittaa se pelaaja, jolla on eniten rahaa, kun peli päättyy. Peli päättyy, kun joku pelaajista
on käynyt kaikissa 22 ihmeessä ja merkinnyt ne passiinsa.

Ensimmäinen pelikerta
Irrota passit pahvilevystä ja taita ne keskeltä.

PELIIN VALMISTAUTUMINEN
Anna kullekin pelaajalle passi ja aseta kynät siten, että ne ovat kaikkien ulottuvilla.

Sisältö:
Pelilauta, 8 pelinappulaa, 28 kpl lainhuudatustodistuksia, 16 Sattuma-korttia, 16 Yhteismaa-
korttia, Pankin lokero, 1 nippu MONOPOLY-rahaa, 32 kpl vierastaloja, 12 kpl hotelleja, 
2 arpakuutiota, 6 passia, 1 pyyhinliina ja 2 huopakynää (poispyyhittävä tussi).

Mikä on samaa?
Peli on sama kuin se perinteinen peli, jota ihmiset ovat pelanneet yli 60 vuoden ajan.
Perussäännöt eivät ole muuttuneet. Mutta kaikki muu on!

Mikä on erilaista?
Aika: Maailman ihmeet -versio Monopoly-pelistä kestää paljon lyhyemmän aikaa kuin peruspeli.

Pelinappulat: Valittavissa on 8 erilaista matkustustapaa, joista jokainen edustaa yhtä
kuljetustekniikan edistysaskelta (katso sivu 4).

Pelilauta: Ruudut edustavat maailman ihmeitä. Jos käyt niissä kaikissa, saat 1500 euron
bonuksen ja voitat pelin. Pelilaudan keskustassa näkyy kunkin ihmeen maantieteellinen
sijainti (kun saavut johonkin ruutuun, voit etsiä kartasta ruudun numeroa vastaavan numeron).

Lainhuudatustodistukset: Näissä korteissa on lisätietoja ihmeistä.
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Passilla varustauduttuasi
sinulla on vain yksi tavoite…

Vierasmajat ja hotellit: Voit rakentaa näitä omistamillesi tonteille. (Ne vastaavat peruspelin
taloja ja hotelleja.)

Lentokentät: Asemien asemesta pelilaudalla on neljä Euroopan kiireisintä lentokenttää.
Voit ostaa ne samoin kuin tavalliset asemat ja periä niistä vuokraa. Sinun ei kuitenkaan
tarvitse merkitä niitä passiisi. Kun osut jonkin lentokentän kohdalle, voit ottaa "ilmaisen
lennon" johonkin ihmeistä (riippumatta siitä, omistaako joku kentän). Tällöin pysyttelet
lentokentällä, mutta voit merkitä jonkin ihmeen, jossa et ole vielä käynyt, omaan passiisi
käydyksi matkakohteeksi. Huomautus: Koska et siirry lentokentältä pois, et voi ostaa
matkakohdetta tai joudu maksamaan siitä vuokraa. Merkitset sen vain passiisi.

Sattuma- ja Yhteismaa-kortit: Nostamalla näitä kortteja päädyt eri kohteisiin, saat lisää
käyttörahaa tai joudut maksamaan joitakin maksuja.

Passit: Merkitse kaikki paikat, joissa käyt, omaan passiisi (lentokenttiä ja palvelupisteitä
lukuun ottamatta) pelin mukana toimitetuilla kynillä. Varo hankaamasta merkintöjä pois
vahingossa pelin kuluessa. Pelaaja, joka ensimmäisenä on käynyt kaikissa 22 ihmeessä,
voittaa pelin ja saa 1500 euron bonuksen. Huomautus: Älä unohda merkitä huutokaupassa
voittamaasi omaisuutta sekä sinulle pelin aikana jaettuja omaisuutta (katso sivulla 11 olevaa
kohtaa "Säännöt lyhyempää peliversiota varten").

Puhdistusliina: Kun peli on päättynyt, pyyhi passit puhtaaksi tällä liinalla. Liinan saa pestä
vain käsipesussa.

Merkitse käymäsi paikat 
omaan passiisi.
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MONOPOLY-PELIN 
PERUSSÄÄNNÖT

PELIN IDEA
MONOPOLY on kiinteistöpeli, jossa raha ratkaisee. Pelissä ostetaan, vuokrataan ja myydään
omaisuutta. Varakkain pelaaja on voittaja. Pelaajat lähtevät liikkeelle "LÄHTÖ"-ruudusta,
heittävät noppia ja siirtävät pelinappulaansa silmäluvun mukaisesti nuolen osoittamaan
suuntaan. Mikäli pelaaja tulee kadulle, joka ei ole kenenkään omistama, hän saa ostaa sen
pankilta. Ellei hän halua ostaa kyseistä katua, katu huutokaupataan. Korkeimman huudon
tehnyt saa kadun itselleen. Kun pelaaja tulee jonkun toisen omistamalle kadulle, hän maksaa
vuokraa. Vuokrat ovat korkeammat, mikäli kadulla on taloja tai hotelli. Rakentaminen on siis
kannattavaa. Mikäli rahat ovat lopussa, pankilta saa lainaa lainhuudatustodistusta vastaan.

Pelaajien pitää noudattaa Sattuma- ja Yhteismaa-korteissa annettuja ohjeita. Toisinaan pelaaja
voi joutua vankilaan.

MONOPOLY on terävien liikemiesten ja -naisten hauska ja jännittävä kiinteistöpeli!

PELIN PÄÄMÄÄRÄ
Olla ainoa pelaaja, joka ei joudu konkurssiin.

PELIN VALMISTELUT
1. Järjestä talot, hotellit, lainhuudatustodistukset ja rahat (arvojärjestyksessä) omille paikoilleen.

2. Erottele Sattuma- ja Yhteismaa-kortit. Sekoita ne ja aseta ne pelilaudalle merkittyihin
kohtiin selkäpuoli ylöspäin.

3. Pelaajat valitsevat itsellensä pelinappulan ja asettavat sen "LÄHTÖ"-ruutuun.

4. Pankkiiri ja pankki
Pelaajat valitsevat keskuudestaan hyvämaineisen pankkiirin. Jos pelaajia on enemmän
kuin viisi, pankkiiri voi erikoistua vain pankkiirina toimimiseen.

Pankkiiri jakaa jokaiselle pelaajalle 1.500 euron arvosta pelirahaa seuraavasti:
2 x 500 € 4 x 100 € 1 x 50 € 1 x 20 €
2 x 10 € 1 x 5 € 5 x 1 €

Rahojen lisäksi pankki hallitsee lainhuudatustodistuskortteja, taloja ja hotelleja, ennen kuin
se myy ja luovuttaa niitä pelaajien käyttöön. Pankki maksaa ja kerää palkkiot pelaajilta. Pankki
myy omaisuutta ja järjestää omaisuuden huutokauppoja, luovuttaa lainhuudatustodistuskortit,
myy talot ja hotellit sekä lainaa rahaa vakuuksia vastaan. Pankki kerää kaikki verot, sakot,
lainat ja korot sekä maksut suoraan tai huutokaupalla myymästään omaisuudesta.
Huutokaupassa pankkiiri toimii meklarina. Pankki ei voi mennä vararikkoon. Jos pankilta
loppuvat rahat, se kirjoittaa velkakirjan. Paperille kirjoitetaan "velkakirja" ja rahasumma.
Pelaaja voi vaihtaa velkakirjansa käteiseksi heti, kun pankilla on rahaa.

5. Pelaajat heittävät noppia aloitusvuorosta. Korkeimman silmäluvun saanut aloittaa.
Vuorot vaihtuvat myötäpäivään.

Vaunut
Muinaisessa Roomassa kilpa-ajot olivat yksi vanhimmista ja suosituimmista
ajanvietteistä, ja niitä järjestettiin jo 500-luvulla eKr. Kilpa-ajovaunut, toisin
kuin sotavaunut, olivat keveitä ja pienikokoisia ja niitä veti yleensä neljän
hevosen valjakko.

Kanootti
Pohjois-Amerikan intiaanit tekivät tuhansien vuosien ajan kanootteja
kaivertamalla puunrunkoja ontoiksi. Vuoteen 1750 mennessä kanooteista
oli tullut turkiskauppiaiden suosituin kulkuväline, ja ensimmäinen
tunnettu kanoottitehdas rakennettiin Quebeciin, Kanadaan. 

Kuumailmapallo
Historian ensimmäiset kuumailmapallon matkustajat (ankka, kukko ja lammas!)
nousivat Ranskan taivaalle 19. syyskuuta 1783. Tästä päivästä lähtien
kuumailmapalloilu on kasvanut kansainvälisesti suosituksi urheiluharrastukseksi.

Polkupyörä
Ensimmäisessä  polkupyörässä, jonka keksi paroni von Drais vuonna 1817,
ei ollut lainkaan polkimia ja se oli tehty puusta!. Sitä täytyi potkia
jaloilla eteenpäin!

Höyryveturi
Yksi kaikkein varhaisimmista (ja kuuluisimmista) höyryvetureista oli George
Stephensonin vuonna 1829 suunnittelema "Raketti" (Rocket). Se voitti
Rainhill-kilvan, kilpailun, jossa pyrittiin löytämään veturi ja juna, jotka
pystyvät kuljettamaan rahtia matkustajien lisäksi.

Purjelaiva
Klippereitä eli nopeita purjealuksia rakennettiin Amerikassa vuosina
1845 – 1859 ja ne olivat niin kaappareiden kuin merirosvojenkin suosiossa!
Myöhemmin laivan malli levisi Yhdysvaltojen ulkopuolellekin. Ainoa
jäljellä oleva teen kuljetukseen käytetty klipperi, Cutty Sark, on nähtävillä
Greenwichissä Englannissa.

Kaksitaso
17. joulukuuta 1903 Orville Wright teki ensimmäisen hallitun lennon
moottoroidulla lentokoneella, jonka hän ja hänen veljensä Wilbur
olivat suunnitelleet. Wrightin veljesten ideat ovat vaikuttaneet koko
ilmailuteollisuuteen.

Auto
Ensimmäinen massatuotantona valmistettu moottoroitu auto oli Fordin
T-malli. Vuosien 1909 ja 1927 välillä niitä tehtiin 17 miljoonaa kappaletta!
Ennen niitä autoja valmistettiin käsityönä, ja niihin oli varaa vain
kaikkein rikkaimmilla.
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PELIN KULKU
Vuorollasi heitä noppia ja siirrä pelinappulaasi silmäluvun verran nuolen osoittamaan
suuntaan. Pelaajan toiminta riippuu ruudusta, johon hän joutuu. Samassa ruudussa saa
olla useampia nappuloita. Ruudussa pelaaja voi: 

● ostaa tontteja tai muuta omaisuutta

● joutua maksamaan vuokraa (jos joku toinen omistaa tontin)

● joutua maksamaan veroja

● nostaa Sattuma- tai Yhteismaa-kortin

● joutua vankilaan

● pysäköidä ilmaiseksi

● saada 200 € palkkaa.

Tuplat
Jos heitit kummallakin nopalla saman silmäluvun, siirrä nappulaasi ja toimi saavuttamasi ruudun
mukaisesti. Tämän jälkeen saat uuden vuoron eli heitä noppia uudelleen. Jos heität tuplat
vielä kolmannellakin kerralla, sinun pitää siirtyä suoraan vankilaan ja vuoro päättyy tähän.

Lähtöruudun ohittaminen
Aina, kun tulet lähtöruutuun tai ohitat sen, saat pankilta pelirahaa 200 €. Saman vuoron
aikana on mahdollista saada tämä raha kaksi kertaa, jos esim. ohitat lähtöruudun ja menet
Sattuma-ruutuun. Seuraavaksi nostat kortin, jossa käsketään menemään suoraan lähtöruutuun.

Vapaat tontit
Kun tulet vapaalle tontille (lainhuudatustodistus ei ole kenenkään hallussa), saat ostaa sen pankilta
pelilaudassa ilmoitetulla hinnalla. Jos päätät ostaa tontin, maksa pankille kyseinen summa ja
saat lainhuudatustodistuksen osoituksena omistusoikeudestasi. Aseta lainhuudatustodistus eteesi.
Jos et halua ostaa tonttia, pankkiiri pitää välittömästi huutokaupan. Korkeimman tarjouksen
tehnyt maksaa tarjoamansa summan pankille ja saa lainhuudatustodistuksen. Kaikki pelaajat
saavat osallistua huutokauppaan, myös sinä. Tarjoukset saavat alkaa mistä summasta tahansa.

Omaisuuden omistaminen
Tonttien omistaminen antaa oikeuden periä vuokraa muilta ruutuun pysähtyviltä pelaajilta.
Vuokra on merkitty lainhuudatustodistukseen. Pelaajan on omistettava saman väriryhmän
kaikki tontit, ennen kuin hän voi rakentaa tonteille. Kannattaa siis omistaa monopoli.

Omistetut tontit
Kun pelaaja joutuu toisen omistamalle tontille, hänen on maksettava vuokraa omistajalle. Vuokra
on merkitty lainhuudatustodistukseen. Jos omistaja unohtaa pyytää vuokraa ennen kuin seuraava
pelaaja on heittänyt, kyseisen kierroksen vuokraa ei tarvitse maksaa. Rakennetulla tontilla
vuokra on korkeampi kuin rakentamattomalla. Saman väriset tontit muodostavat tonttiryhmän.
Mikäli pelaaja omistaa tonttiryhmän, hän saa periä vuokran kaksinkertaisena, yksikään tonteista
ei kuitenkaan saa olla kiinnitetty. Jos tontilla on taloja tai hotelli, vuokra on korkeampi ja se
on merkitty lainhuudatustodistukseen. Jos tontti on kiinnitetty, vuokraa ei tarvitse maksaa.
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Laitokset
Jos pysähdyt laitosruutuun ja se ei ole vielä kenenkään toisen omistama, voit ostaa sen
pankilta. Maksa pankille laitoksen hinta. Jos laitoksen omistaa joku toinen, maksamasi vuokra
riippuu juuri heittämiesi noppien silmäluvusta. Mikäli sama pelaaja omistaa vain toisen
laitoksen, vuokra on 4 kertaa noppien silmäluku. Jos sama pelaaja omistaa molemmat
laitokset, sinun on maksettava noppien silmäluku 10-kertaisena. Jos tulit laitosruutuun
Sattuma- tai Yhteismaa-kortin lähettämänä, heitä noppia maksun määrittämiseksi.

Asemat
Asemaruudussa voit ostaa aseman, jos sitä ei vielä kukaan omista. Pankki huutokauppaa
aseman, jos et halua ostaa sitä. 

Kaikki pelaajat saavat osallistua huutokauppaan. Jos asema on jo jonkun omistuksessa,
sinun on maksettava lainhuudatustodistukseen merkitty summa. Maksettava summa riippuu
kilpailijasi omistamien asemien määrästä.

Sattuma- ja Yhteismaa-ruudut
Kun pelaaja pysähtyy näihin ruutuihin, hän ottaa päällimmäisen kortin kyseisestä pakasta.

Voit: 

● joutua siirtämään pelinappulaasi

● joutua maksamaan rahaa – esim. veroja

● saada rahaa

● outua vankilaan

● päästä ilmaiseksi vankilasta.

Kortin ohjeita ja määräyksiä on noudatettava välittömästi. Käytön jälkeen kortti pannaan
pakan alimmaiseksi.

Pelaaja saa kuitenkin pitää "VAPAUDUT VANKILASTA"-korttia, kunnes sitä tarvitsee. Pelaaja
saa myydä kortin kenelle tahansa sovitusta summasta. Käytön jälkeen kortti on pantava
pakan alimmaiseksi. 

Huomaa: Kortti voi määrätä siirtymään toiseen ruutuun. Jos ohitat lähtöruudun matkalla,
nosta 200 €. Vankilaan joutuessasi et ohita lähtöruutua.

Veroruudut
Näissä ruuduissa maksa vaadittu summa pankille.

Vapaa pysäköinti -ruutu
Kun pelaaja saapuu "Vapaa pysäköinti"-ruutuun, hän ei joudu maksamaan mitään maksuja.
Se on todella "vapaa" lepopaikka. Voit kuitenkin rakentaa omistamillesi tonteille, periä
vuokraa, jne.
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Vankila
Joudut vankilaan, jos

● pysähdyt "Mene vankilaan"-ruutuun tai
● nostat "Mene vankilaan"-kortin tai
● heität tuplat kolme kertaa peräkkäin.

Vaikka pelaaja kulkisi "LÄHTÖ"-ruudun kautta vankilaan, hän ei saa pankilta 200:aa €. 

Vapaudut vankilasta, jos:

● maksat 50 €:n sakon ennen noppien heittämistä tai
● ostat "Vapaudut vankilasta"-kortin toiselta pelaajalta sovitulla summalla ja käytät sen tai
● käytät "Vapaudut vankilasta"-kortin tai
● odotat kolme vuoroa heittäen kuitenkin vuorollasi noppia. Jos onnistut saamaan tuplat

vapaudut vankilasta. Siirrä nappulaasi heti silmälukujen mukaisesti.

Jos et vielä kolmannellakaan vankilakierroksella saanut tuplia, sinun pitää maksaa 50 €:n
sakko ja siirtää nappulaasi kolmannen heiton silmäluvun mukaisesti. Vankilassakin pelaaja
saa periä vuokria, ostaa ja myydä omaisuutta muiden pelaajien tavoin.

Jos pelaaja pysähtyy "Vankilassa käynti"-ruutuun, hän vierailee vankilassa ja jatkaa matkaansa
seuraavalla vuorollaan.

Talot
Sinun pitää omistaa saman väriryhmän kaikki tontit ennen kuin voit ostaa ja asettaa taloja
tonteillesi. Talojen hinnat on ilmoitettu lainhuudatustodistuskorteissa. Saat suorittaa ostoja
omalla vuorollasi tai toisten pelaajien vuorojen välissä.

Taloja pitää sijoittaa tonteille tasaisesti. Et saa asettaa toista taloa tontille ennen kuin
kaikilla muilla tonteilla on yksi talo. Talojen myyminen pitää tapahtua myös tasaisesti.

Pelaajalla on oikeus ostaa ja myydä vuorollaan niin monta taloa kuin haluaa ja pystyy
maksamaan. Pelaaja ei saa rakentaa tontille, mikäli yksikin tonttiryhmän tonteista on kiinnitetty.

Saat periä kaksinkertaista vuokraa tonttiryhmän rakentamattomista tonteista.

Hotellit
Sinulla pitää olla rakennettuna tonttiryhmän jokaiselle tontille neljä taloa, ennen kuin voit
ostaa hotellin. Hotelli maksaa lainhuudatus-todistukseen merkityn hinnan ja tontilla olevat
neljä taloa. Saat asettaa hotellin jollekin ryhmän kaduista. Kyseisen kadun talot poistetaan
ja annetaan pankille.

Kullekin tontille saa rakentaa vain yhden hotellin.

9

Talojen loppuminen
Jos rakentaminen on kuumeista, talot saattavat loppua pankilta. Tällöin ne, jotka haluavat
rakentaa, joutuvat odottamaan, kunnes pankilla on jälleen taloja. Sama sääntö koskee
hotellien ostamista. 

Jos halukkaita ostajia on enemmän kuin pankilla on mahdollisuus myydä, pankki myy talot
huutokaupalla korkeimman tarjouksen tehneelle. Huutokaupan lähtöhinta on
lainhuudatustodistukseen merkitty alin summa.

Omaisuuden myyminen
Rakentamattomat tontit, asemat sekä sähkö– ja vesijohtolaitos voidaan myydä sovitulla
hinnalla milloin tahansa halukkaalle ostajalle. Pelaaja ei saa kuitenkaan myydä tonttia, jos
jollakin ryhmän tonteista on rakennuksia. Rakennukset pitää myydä ensin pankille, ja vasta
sitten tontin voi myydä. Hotelleja ja taloja ei saa myydä suoraan toiselle pelaajalle.

Jos pelaaja myy talojaan pois, hänen on purettava talot tasaisesti kaikilta tonteilta
rakennusperiaatteen mukaisesti (katso kohtaa TALOT).

Pelaajat saavat myydä taloja ja hotelleja pankille milloin tahansa. Pankki maksaa ostamistaan
taloista ja hotelleista puolet niiden ostohinnasta. Yksi hotelli vastaa viittä taloa. Hotellia
myytäessä pankki siis maksaa pelaajalle summan joka vastaa puolta viiden talon hinnasta.
Ryhmän kaikki hotellit voidaan myydä samalla kerralla. Hotellin voi myös vaihtaa takaisin
taloiksi. Tällöin pankki antaa takaisin viisi taloa yhtä hotellia vastaan. 

Kiinnitettyä omaisuutta ei voida myydä pankille, vaan ainoastaan pelaajille.

Kiinnelainat
Rakentamattomia tontteja voidaan kiinnittää milloin tahansa. Ennen yhdenkin tontin
kiinnelainan ottoa, pitää kaikki väriryhmän tonteilla olevat rakennukset myydä. Tontin
kiinnitysarvo näkyy lainhuudatustodistuksen takapuolella. Kiinnitetty kortti käännetään
väärin päin. Kun haluat purkaa kiinnityksen, maksa kiinnityssumma takaisin ja 10 %:n korko.
Kiinnitetystä omaisuudesta ei voi periä vuokraa, mutta samaan tonttiryhmään kuuluvasta
kiinnittämättömästä tontista vuokran voi periä normaalisti. Saat halutessasi myydä kiinnitetyn
tontin toiselle pelaajalle sopimastanne hinnasta. Jos kiinnitetty tontti myydään, uusi omistaja
voi maksaa lainan heti takaisin. Hän joutuu maksamaan myös 10 %:n korko. Vaikka uusi omistaja
ei maksaisikaan lainaa heti takaisin, hänen on maksettava pankille välittömästi 10 %:n korko.
Kun hän myöhemmin maksaa lainan takaisin, hän joutuu maksamaan uuden 10 %:n korko.
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Konkurssi
Jos et pysty maksamaan pankille velkojasi, vaikka myisit rakennuksesi ja kiinnittäisit omaisuutesi,
teet konkurssin ja joudut poistumaan pelistä.

Jos velkasi on pankille, pankki ottaa haltuunsa kaikki rahat ja lainhuudatustodistukset.
Huutokaupalla pankki myy tontit yksitellen korkeimman tarjouksen tehneelle. "Vapaudut
vankilasta" -kortti palautetaan pakkaan. Pelaaja tekee konkurssin, kun hänen velkansa
ylittävät omaisuuden arvon. Hänen on jätettävä koko omaisuutensa velkojilleen. Talot ja
hotellit on myytävä puoleen hintaan pankille ja rahat annettava velkojille. Jos pelaaja
antaa velkojalleen kiinnitettyä omaisuutta, velkojan on maksettava välittömästi 10 % korko
kiinnityksen määrästä. Halutessaan velkoja voi samalla maksaa kiinnelainan tai antaa tontin
olla edelleen kiinnitettynä.

Huomioitavaa
Jos pelaaja ei pysty maksamaan vuokraa käteisellä, hän voi maksaa osan käteisellä ja osan
omaisuudellaan. Velkoja saa määrätä myytävän omaisuuden arvon (saa olla kiinnitettyäkin).
Näin velkoja voi lisätä omaisuuttaan tai estää muita pelaajia hankkimasta kyseistä tonttiryhmää.

Pelaajien pitää muistaa kerätä vuokrat.

Pankki lainaa rahaa vain kiinnitettyä omaisuutta vastaan.

Pelaajat eivät saa lainata rahaa tai omaisuutta toisilleen.

Voittaja
Voittaja on pelaaja, joka on viimeisenä pelissä mukana.
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SÄÄNNÖT LYHYEMPÄÄ PELIVERSIOTA VARTEN
Seuraavassa kolme kohtaa peliajan lyhentämiseksi:

1. ALUSSA pankkiiri sekoittaa lainhuudatustodistukset ja jakaa jokaiselle 2 todistusta.
Pelaajat maksavat korteistaan käyvän hinnan. Peli jatkuu alun jälkeen normaalisti.

2. Tässä versiossa pelaaja tarvitsee tontilleen vain kolme taloa voidakseen ostaa hotellin.
Vuokrat pysyvät ennallaan.

Hotellin myyntihinta pankille on edelleen puolet ostohinnasta, eli tässä tapauksessa
yhtä taloa vähemmän kuin tavallisessa pelissä

3. PELIN LOPETTAMINEN. Ensimmäinen pelaaja tekee konkurssin normaalisti. Kun seuraava
konkurssi tapahtuu, peli päättyy. Konkurssin tehnyt pelaaja antaa kaiken omaisuutensa
velkojalleen. Näin tehdään, olipa velkojana toinen pelaaja tai pankki.

Pelissä mukana olevat pelaajat laskevat omaisuutensa:

1  käteiset rahansa;

2  tontit ja muun omaisuuden pelilautaan merkityin hinnoin;

3  kaikki kiinnitetty omaisuus puolesta arvostaan;

4  talot hankintahinnoin;

5  hotellit täysin hinnoin lisättynä kolmen talon hinnalla.

Rikkain pelaaja on voittaja!

AIKARAJAPELI
Peliä pelataan ennalta sovittu peliaika. Ajan päätyttyä rikkain pelaaja on voittaja. Pelin alussa
pankkiiri sekoittaa lainhuudatustodistukset ja jakaa kullekin pelaajalle kaksi todistusta.
Pelaajat maksavat heti saamansa tontit. Peli jatkuu normaalisti. 
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