BYGNINGER
Befæstninger
Så snart du har samlet en komplet farvegruppe, kan
du begynde at købe befæstninger (du behøver ikke
vente på, at det bliver din tur). Betal den viste pris
på ejendomskortet (“Title Deed”) til det kongelige
skatkammer, og anbring en befæstning på beliggenheden.
Du skal bygge jævnt. Du kan ikke bygge befæstning
nummer 2 på en beliggenhed, før du har bygget en på
hver af beliggenhederne i farvegruppen. Der kan højst
stå 4 befæstninger på en beliggenhed.

Borge
Når du har 4 befæstninger på hver beliggenhed i en
farvegruppe, kan du opgradere til en borg mod betaling.
Betal den pris, der står på borgens ejendomskort (“Title
Deed”), giv alle 4 befæstninger tilbage til det kongelige
skatkammer, og anbring en borg på beliggenheden.
Der kan højst stå 1 borg på en beliggenhed. Du kan
ikke tilføje flere befæstninger.
Du kan ikke bygge på en beliggenhed, hvis en af
beliggenhederne i farvegruppen er pantsat.

Ikke nok bygninger?
Hvis flere spillere ønsker at købe den sidste befæstning eller borg,
skal skatmesteren sætte den på auktion. Buddene starter ved 1,
og alle kan overbyde med 1 eller mere. I behøver ikke at overholde
turrækkefølgen. Der betales til det kongelige skatkammer.

Ingen bygninger tilbage?
Du kan i så fald ikke købe bygninger, før en anden
spiller sælger sine tilbage.

HANDLER OG
BYTTEHANDLER
Du kan når som helst købe,
sælge eller bytte ejendomme
med andre spillere.

HJÆLP! JEG KAN IKKE BETALE!
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Forsøg at skaffe penge.
Hvis du skylder penge og ikke kan betale, så prøv at
skaffe penge ved at sælge bygninger tilbage til det
kongelige skatkammer og/eller pantsætte ejendomme.

Du skal sælge alle bygninger
fra en farvegruppe tilbage til
det kongelige skatkammer,
før du kan sælge eller bytte
en beliggenhed. Det er ikke
tilladt at handle bygninger
med en anden spiller.

Salg af bygninger

Ejendomme kan byttes for
kontanter, anden ejendom
og/eller Du løslades uden
omkostninger-kort. Prisen
afgøres af de spillere, der
indgår handlen.

Pantsætning af ejendomme

Pantsatte ejendomme kan
byttes for en hvilken som
helst aftalt pris.

For at pantsætte skal du lægge ejendomskortet
(“Title Deed”) med forsiden nedad og indkassere
den pantsætningsværdi, der er anført på bagsiden,
fra det kongelige skatkammer.

Den nye ejer kan til hver
en tid indfri pantet (ved at
betale pantprisen til det
kongelige skatkammer).

Sælg borge til det kongelige skatkammer for
købsprisen, og byt dem øjeblikkelig til 4 befæstninger.
Sælg befæstninger til det kongelige skatkammer for
halvdelen af købsprisen. Rund op om nødvendigt.
Befæstninger skal sælges jævnt i hver enkelt farvegruppe.

For at pantsætte en ejendom skal du først sælge
alle bygninger i den pågældende farvegruppe til det
kongelige skatkammer for halvdelen af købsprisen.
Rund op om nødvendigt.

For at indfri et pant skal du betale prisen for at
indfri pantet til det kongelige skatkammer og vende
ejendomskortet (“Title Deed”) om igen.
Du kan ikke opkræve leje for pantsatte ejendomme.
Forhøjet leje kan dog stadig opkræves på de
upantsatte beliggenheder i din farvegruppe.
Forhøjet leje på upantsatte trosretninger og
broderskaber kan opkræves på samme måde.
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Hvis du stadig skylder penge,
er du fallit og ude af spillet!
Skylder du en anden spiller penge?

Giv vedkommende alle dine pantsatte
ejendomme og alle Du løslades uden
omkostninger-kort. Den nye ejer kan til hver en
tid indfri pantet (ved at betale pantprisen til
det kongelige skatkammer).

Skylder du penge til det kongelige
skatkammer?
Giv alle dine ejendomme tilbage til det kongelige
skatkammer. Alle pantsætninger ophæves.
Alle dine ejendomme skal øjeblikkeligt sættes
på auktion.
Læg alle de Du løslades uden omkostninger-kort,
du måtte have, nederst i bunken.

De tilbageværende spillere fortsætter spillet,
indtil der kun er én person tilbage.
Denne person vinder spillet!

GODE RÅD

Hvis I gerne vil holde spillet kort og overskueligt,
så undlad at bruge hjemmelavede regler!
Afhold altid auktion, når en spiller ikke ønsker at købe
den ejendom, han eller hun er landet på.
Lån aldrig penge til andre spillere, og lav ikke aftaler om
ikke at opkræve leje hos hinanden.
Læg aldrig kontanter midt på brættet. Der er ingen bonus
for at lande på Gratis parkering (“Free Parking”)!
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SÅDAN UDSKIFTES
BATTERIERNE

ALKALINEBATTERIER KRÆVES
DEMOBATTERIER INKLUDERET

VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER

Gem venligst denne information som fremtidig reference. Batterierne bør udskiftes af en voksen.

c Spillet, hvor du kan gøre hurtige ejendomshandler c

Erstat demobatterierne med
alkalinebatterier.
Brug en stjerneskruetrækker
(medfølger ikke).

ADVARSEL

1. Følg altid instruktionerne nøje. Brug kun batterier af den specificerede type, og sørg for, at polerne (+ og –) sidder rigtigt.
2. Bland aldrig nye og gamle batterier eller standard- med alkalinebatterier.
3. Fjern altid flade eller brugte batterier fra produktet.
4. Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal anvendes i en længere periode.
5. Sørg for ikke at kortslutte forsyningsterminalerne.
6. Flyt produktet et andet sted hen, hvis det forårsager lokale elektriske forstyrrelser eller påvirkes heraf. Nulstil om nødvendigt
(ved at slukke og tænde igen eller ved at fjerne batterierne og sætte dem i igen).
7. GENOPLADELIGE BATTERIER: Må ikke blandes med andre typer batterier. Genopladelige batterier tages ud af produktet,
inden du genoplader dem. Genopladning skal foregå under opsyn af en voksen. FORSØG ALDRIG AT GENOPLADE ANDRE
TYPER BATTERIER.
Dette produkt og dets batterier skal smides særskilt væk på den lokale aﬀalds- og genbrugsstation.
De må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaﬀald.
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INDHOLD
Spillebræt
6 brikker
28 ejendomskort (“Title Deed”)
Kortholder i form af Jerntrone med
musikstativ
32 chancekort (“Chance”)
32 befæstninger
12 borge
2 terninger
95 papmønter (42 gulddrager,
53 sølvkronhjorte)
E3278

VOKSNE
2-6 SPILLERE

FORBEREDELSER
1

Udnævn en skatmester.
Skatmesteren holder styr på:
• pengene i det kongelige skatkammer
• befæstninger
• borge
• skøder “Title Deed”
• auktioner
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Stil Jerntronen oven på
musikstativet her. Tryk
på knappen for at afspille
temasangen fra Game of Thrones!
Tryk på knappen igen for at
stoppe musikken.

4

5

Skatmesteren må gerne spille med, men
skal holde sine egne penge adskilt fra det
kongelige skatkammer.

2

Bland chancekortene
(“Chance”), og anbring
dem i Jerntronen.

SÅDAN SPILLER I
Sådan vinder du

Hver spiller
vælger en brik
og stiller den
på START
(“GO”).

Skatmesteren tildeler hver spiller:

Hvem starter?
Den spiller, der sidst har set et afsnit af Game of
Thrones, begynder. Turen går derefter mod venstre.

Når det bliver din tur

5 gulddrager (værdi
5 pr. stk.)

1.

Kast begge terninger.

2.

Flyt din brik det antal felter, som terningerne
viser, med uret.

3.

Hvor landede du? Følg instruktionen på det
pågældende felt. Se FELTER PÅ BRÆTTET.
Slog du 2 ens? Kast terningerne igen, og
ryk en gang til.

5 sølvkronhjorte
(værdi 1 pr. stk.)

I alt = 30
Opbevar resten
af mønterne
i boksen, der
fungerer som
det kongelige
skatkammer.

Flyt brikken rundt på brættet, og køb så mange
ejendomme som muligt. Jo mere du ejer, jo mere
leje kan du opkræve af de andre spillere. Hvis du er
den sidste spiller, der har penge tilbage, når alle de
andre spillere er gået fallit, vinder du!

Pas på! Hvis du slår 2 ens 3 gange i træk,
skal du i fængsel med det samme! Du må
ikke rykke en 3. gang.
4. Din tur er slut. Giv terningerne til spilleren til
venstre for dig.
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Læg terningerne ved siden af spillebrættet.

Start spillet!
Dette er alt, du behøver at vide. Lad din rejse
begynde. Læs om felterne, efterhånden som du
lander på dem.

FELTER PÅ BRÆTTET
EJENDOMME

Der findes 3 slags ejendomme: beliggenheder (delt op i farvegrupper), trosretninger og broderskaber.

Ledige ejendomme

Når du lander på en ejendom i form af en beliggenhed, en trosretning eller et broderskab, som ingen ejer, skal du
enten købe den eller sætte den på auktion.

Vil du købe den?

Vil du ikke købe den?

Af nogle kort fremgår det, at
du kan vente med at bruge det.
Læg i så fald først kortet tilbage
i bunken, når du har brugt det.

Når du ejer samtlige beliggenheder i en farvegruppe:
• Du kan fordoble lejen for disse beliggenheder!
• Du kan bygge befæstninger og borge og derved
opkræve en højere leje. Se BYGNINGER.

Der er 4 felter for trosretninger:
The Old Gods, The Many-Faced God,
The Lord of Light og The Seven.
Betal leje, afhængigt af hvor mange trosretninger ejeren råder over.
Trosretninger: 1 2 3 4
1 2 4 8
Leje:

Gå i fængsel
(“Go To Jail”)
Flyt din brik hen på fængselsfeltet
med det samme! Du får ikke 2 for
at passere START (“GO”). Dermed er
din tur slut. Selv om du er i fængsel,
kan du stadig opkræve leje, byde
på auktioner, købe befæstninger og
borge, pantsætte og handle.

Læs kortet højt, og udfør
straks den givne handling. Læg
derefter kortet tilbage i bunken.

Saml farvegrupper!

Trosretninger

Bare rolig. Hvis du lander her,
skal du bare stille din brik på
På besøg (“Just Visiting”).

Modtag 2 fra det
kongelige skatkammer,
når du passerer eller
lander på START (“GO”).

Tag det øverste kort fra
Jerntronen.

Skatmesteren skal sætte den på auktion. Buddene starter ved 1, og alle kan
overbyde med 1 eller mere. I behøver ikke at overholde turrækkefølgen,
og skatmesteren afslutter auktionen, når ingen ønsker at overbyde. Den
højest bydende betaler til det kongelige skatkammer. Det er helt fint,
hvis ingen ønsker at byde på ejendommen. Ingen betaler noget, og det
kongelige skatkammer beholder ejendomskortet (“Title Deed”).

Når du lander på en anden spillers ejendom, skal ejeren
opkræve leje af dig. I så fald skal du betale. Hvis ejeren
ikke når at opkræve leje, før den næste spiller kaster
terningerne, behøver du ikke at betale!

START (“GO”)

Chancekort
(“Chance”)

Betal den pris, der fremgår af feltet, og overtag ejendomskortet (“Title Deed”)
fra det kongelige skatkammer.

Ejede ejendomme

På besøg
(“Just Visiting”)

HANDLINGSFELTER

Hvordan slipper jeg ud
af fængslet?
Du har 3 muligheder:

Beliggenheder
Betal den leje, der fremgår af
ejendomskortet (“Title Deed”)
for beliggenheden.

Broderskaber
Der er 2 felter for broderskaber:
Citadel of Maesters og Castle Black.
Kast begge terninger for at afgøre lejen.
Hvis ejeren råder over 1 broderskab, betales
halvdelen af det, øjnene viser. Rund tallet
op om nødvendigt. Hvis ejeren råder over 2
broderskaber, betales det, øjnene viser.

Skatterne på
Dothraki Tribute
og Iron Bank

1.

Betal 5 i starten af din næste tur. Kast derefter
terningerne, og flyt brikken som normalt.

2.

Brug et Du løslades uden omkostninger-kort i
starten af din næste tur, hvis du har et (eller køb
et af en anden spiller). Læg kortet nederst i den
relevante bunke. Kast derefter terningerne, og
flyt brikken.

3.

Slå 2 ens, næste gang det er din tur. Gør du det,
er du fri! Ryk det antal felter, som terningerne
viser, og lad turen gå videre til næste spiller.

Betal det kongelige
skatkammer det beløb,
der står på feltet.

Gratis parkering
(“Free Parking”)
Bare rolig!
Der sker ikke noget.

Du kan bruge op til 3 ture til at forsøge at slå
2 ens. Hvis du ikke slår 2 ens med dit 3. kast,
når du er i fængsel, skal du betale 5 og derefter
rykke det antal felter, som terningerne viser.

