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c Hraða fasteignaspilið cBYGGINGAR HJÁLP! ÉG GET EKKI BORGAÐ!
Virki byggð
Um leið og þú hefur fengið litasett geturðu byrjað að kaupa 
virki (þú þarft ekki að bíða þar til röðin kemur að þér). 
Greiddu verðið sem gefið er upp á afsalsbréfinu („Title 
Deed“) til konunglegu fjárhirslunnar og settu virki á staðinn.
Þú verður að byggja jafnt og þétt. Þú mátt ekki byggja 
annað virki á stað fyrr en þú hefur byggt eitt virki á 
hverjum stað í settinu. Aðeins er hægt að byggja fjögur 
virki á hverjum stað. 

Reyndu að afla fjár.
Ef þú skuldar peninga og getur ekki borgað 
geturðu reynt að afla peninganna með því að selja 
fjárhirslunni aftur byggingar og/eða veðsetja eignir.

SAMNINGAR 
OG SKIPTI

Hægt er að kaupa, selja eða 
skiptast á eignum við aðra 
leikmenn hvenær sem er. 
Þú verður að selja konunglegu 
fjárhirslunni allar byggingarnar 
í litasettinu áður en hægt er að 
selja eða skipta á stað. Ekki 
er hægt að selja eða skiptast 
á byggingum við annan 
leikmann.
Hægt er að skipta út eignum 
fyrir mynt, aðrar eignir og/
eða spjöldin „Kemst frítt 
úr fangelsi“. Upphæðin er 
ákveðin af leikmönnunum sem 
gera samninginn.
Hægt er að selja öðrum 
leikmanni veðsettar eignir fyrir 
hvaða umsamda verð sem er.
Nýi eigandinn getur 
endurgreitt veðið (greitt 
konunglegu fjárhirslunni 
kostnaðinn við að aflétta 
veðinu) hvenær sem er.

Ekki er hægt að rukka leigu af veðsettum 
eignum. Þó er hægt að rukka hækkaða leigu af 
óveðsettum stöðum í litasetti.

Rukka má hækkaða leigu á óveðsettum 
trúarbrögðum og reglum á sama hátt.
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Byggingar seldar
Seldu konunglegu fjárhirslunni kastala fyrir sama 
verð og skiptu þeim undireins út fyrir fjögur virki.  

Seldu konunglegu fjárhirslunni virki fyrir helming 
kostnaðarverðs. Námundið upp ef þörf krefur. Virki 
verður að selja jafnt innan hvers litasetts.

Eign veðsett
Til að veðsetja eign þarftu fyrst að selja 
konunglegu fjárhirslunni allar byggingar í 
litasettinu fyrir helming kostnaðarverðs. 
Námundið upp ef þörf krefur.

Til að veðsetja snýrðu afsalsbréfinu („Title Deed“) 
niður og færð veðsetningarvirði eignarinnar, sem 
fram kemur á bakhlið þess, frá fjárhirslunni.  

Til að endurgreiða veð borgarðu fjárhirslunni 
kostnaðinn við að aflétta veðinu og snýrð svo 
framhlið spjaldsins upp.
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INNIHALD
Leikborð
6 leikpeð
28 afsalsbréf („Title Deed“)
Haldari fyrir spjöld á járnhásæti 
með tónlistarstandi
32 áhættuspjöld („Chance“)
32 virki
12 kastalar
2 teningar
95 pappapeningar (42 
gulldrekar, 53 silfurhirtir)
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Kastalar reistir
Þegar þú hefur byggt fjögur virki á öllum stöðum í litasetti 
geturðu keypt kastala.

Borgaðu verð kastalans sem gefið er upp á afsalsbréfinu 
(„Title Deed“), skilaðu öllum virkjunum fjórum til 
konunglegu fjárhirslunnar og settu kastala á staðinn.

Aðeins er hægt að reisa einn kastala á hverjum stað.  
Ekki er hægt að bæta við fleiri virkjum.

Þú mátt ekki byggja á stað ef einhver staður í því litasetti 
er veðsettur. 

Of fáar byggingar?
Ef margir leikmenn vilja kaupa síðasta virkið eða kastalann verður 
féhirðirinn að bjóða þau upp. Upphafsboð er 1  og allir leikmenn geta 
hækkað boðið um 1 , að lágmarki. Ekki þarf að fylgja kaströðinni. 
Greiðslan fer í konunglegu fjárhirsluna. 

Eru allar byggingar búnar? 
Þá er ekki hægt að kaupa byggingar fyrr en einhver selur sínar.  
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GÓÐ RÁÐ
Til að hafa spilið stutt og laggott skal ekki notast við 

heimatilbúnar reglur.
Ef einhver vill ekki kaupa eignina sem hann lendir á skal alltaf 

halda uppboð.
Lánið öðrum leikmönnum aldrei peninga eða semjið um að 

rukka ekki hvert annað um leigu. 
Setjið aldrei peninga á miðju leikborðsins; enginn bónus er 

gefinn fyrir að lenda á fríu stæði („Free Parking“)!

Ef þú skuldar meira en þú átt  
þrátt fyrir þetta ertu gjaldþrota  
og úr leik!

Gefðu honum allar veðsettar eignir sem þú átt og 
spjöldin „Kemst frítt úr fangelsi“. Nýi eigandinn getur 
endurgreitt veðið (greitt konunglegu fjárhirslunni 
kostnaðinn við að aflétta veðinu) hvenær sem er.

Afhentu fjárhirslunni allar eignir þínar. Þá falla öll veð niður.

Allar eignirnar þínar skulu settar á uppboð undireins. 

Skilaðu öllum „Kemst frítt úr fangelsi“-spjöldum“ neðst í 
viðeigandi bunka.

Ertu í skuld við annan leikmann?

Ertu í skuld við konunglegu fjárhirsluna?

Leikmennirnir sem eftir eru halda áfram að 
spila þar til aðeins einn leikmaður er eftir í 
leiknum. Sá leikmaður er sigurvegari leiksins!

FYRIR  
FULLORÐNA 
2-6 LEIKMENN

MIKILVÆGT: UPPLÝSINGAR UM RAFHLÖÐUR 
Vinsamlega geymið þessar leiðbeiningar.  Aðeins fullorðnir ættu að skipta um rafhlöður.

  VARÚÐ: 
1. Fylgið alltaf leiðbeiningunum vandlega. Notið aðeins þá gerð af rafhlöðum sem tilgreind er og gætið þess að koma þeim fyrir 

á réttan hátt þannig að + og – skaut þeirra snúi að samsvarandi skautum í hólfinu.
2. Notið ekki gamlar og nýjar rafhlöður samtímis, eða hefðbundnar (sink-kolefnisrafhlöður) samhliða alkaline-rafhlöðum. 
3. Fjarlægið tómar eða ónýtar rafhlöður úr tækinu. 
4. Fjarlægið rafhlöðurnar ef ekki á að nota tækið í lengri tíma. 
5. Valdið ekki skammhlaupi á milli skautanna. 
6. Ef tækið veldur rafmagnstruflunum eða verður fyrir áhrifum af rafmagnstruflunum skal færa það frá öðrum rafbúnaði. 

Endurræsið (með því að slökkva og kveikja eða fjarlægja rafhlöðurnar og setja þær í aftur) ef þörf krefur. 
7. HLEÐSLURAFHLÖÐUR: Ekki má nota slíkar rafhlöður samhliða öðrum rafhlöðugerðum. Fjarlægið rafhlöðuna alltaf úr tækinu 

áður en hún er endurhlaðin. Börn ættu ekki að endurhlaða rafhlöður án handleiðslu fullorðinna. ENDURHLAÐIÐ EKKI AÐRAR 
GERÐIR AF RAFHLÖÐUM.

Tækinu og rafhlöðum þess skal skila á endurvinnslustöðvar.  
Ekki skal fleygja þeim með öðru heimilissorpi.

SKIPT UM 
RAFHLÖÐUR
Skiptið prufurafhlöðunum út 
fyrir alkaline-rafhlöður. 
Notið Phillips-skrúfjárn/
stjörnuskrúfjárn  
(fylgir ekki með). 
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ALKALINE-RAFHLÖÐUR ÞARF
PRUFURAFHLÖÐUR FYLGJA MEÐ



GERÐU ALLT KLÁRT! SPILIÐ LEIKINN! REITIRNIR Á BORÐINU AÐGERÐAREITIR

1 Skipið féhirði.  
Féhirðirinn hefur umsjón með: 

3 Setjið járnhásætið á 
tónlistarstandinn. Ekki gleyma 
að ýta á hnappinn til að hlusta á 
þemalag Krúnuleikanna! Ýtið aftur 
á hnappinn til að stöðva tónlistina.

4 Stokkið áhættuspjöldin 
(„Chance“) og setjið þau í 
járnhásætið.  

5 Hver leikmaður 
velur sér leikpeð 
og setur það á 
byrjunarreitinn 
(„GO“).

6 Hafið teningana við hlið leikborðsins. 

2 Féhirðirinn gefur hverjum leikmanni:

Féhirðirinn getur spilað með en hann verður 
að halda sínum peningum aðskildum frá 
peningum konunglegu fjárhirslunnar. 

1. Kastaðu báðum teningunum.
2. Færðu leikpeðið réttsælis eftir reitunum á 

borðinu í samræmi við tölurnar á teningunum.
3. Hvar lentir þú? Farðu eftir reglunum á þeim reit 

á borðinu. Sjá nánar í REITIRNIR Á BORÐINU. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Þá á næsti leikmaður að gera. Réttu 
leikmanninum vinstra megin við þig teningana.  

Til að vinna
Færið leikpeðin á leikborðinu og kaupið eins margar 
eignir og hægt er. Ef leikmaður á margar eignir getur 
hann fengið hærri leigutekjur frá öðrum leikmönnum. 
Síðasti leikmaðurinn sem á peninga eftir þegar allir 
aðrir eru orðnir gjaldþrota vinnur!

BYRJUN („GO“)
Þegar leikmaður fer yfir eða 
lendir á byrjunarreit („GO“) fær 
hann greitt 2  frá konunglegu 
fjárhirslunni.

Bara í heimsókn 
(„Just Visiting“)
Engar áhyggjur. Ef þú lendir hér, 
settu þá leikpeðið þitt bara í 
hlutann „Bara í heimsókn“  
(„Just Visiting“).

Farðu í fangelsi 
(„Go to Jail“)
Settu leikpeðið þitt beint í fangelsið 
(„In Jail“)! Þú færð ekki 2  fyrir 
að fara fram hjá byrjunarreitnum. 
Þá á næsti leikmaður að gera. Þú 
getur áfram rukkað leigu, tekið þátt 
í uppboðum, keypt virki og kastala, 
veðsett eignir og stundað viðskipti 
þótt þú sért í fangelsi.

Áhættuspjöld 
(„Chance“)
Taktu upp efsta spjaldið á 
járnhásætinu.
Lestu spjaldið upphátt og gerðu það 
sem stendur á því. Settu spjaldið 
neðst í bunkann að því loknu. 
Ef spjaldið segir að þú megir geyma 
það þar til þú vilt nota það skaltu 
fara eftir því. Eftir að þú hefur notað 
spjaldið skaltu setja það neðst í 
bunkann. 

Dothraki-skatturinn og 
Járnbankaskatturinn 
(„Dothraki Tribute“  
og „Iron Bank“)
Greiddu konunglegu fjárhirslunni 
upphæðina sem gefin er upp á 
reitnum.

Frítt stæði  
(„Free Parking“)
Slappaðu af! Ekkert gerist. 

EIGNIR
Til eru þrjár tegundir eigna: Staðir, sem eru merktir með litum, trúarbrögð og reglur.

Eignir sem enginn á
Þegar leikmaður lendir á stað, trúarbrögðum eða reglu sem enginn á verður hann að kaupa eða bjóða hana upp. 

Eignir sem annar leikmaður á
Þegar þú lendir á eign sem annar leikmaður á verður 
eigandinn að biðja þig um að greiða leigugjaldið. Ef hann 
gerir það verðurðu að borga. Ef eigandinn rukkar þig ekki 
um leigu áður en næsti leikmaður kastar teningunum 
þarftu ekki að borga!

Safnaðu litasettum! 
Þegar leikmaður hefur eignast alla staðina í litasetti: 

Viltu kaupa? 
Greiddu verðið sem gefið er upp á reitnum og taktu afsalsbréfið („Title Deed“) úr konunglegu fjárhirslunni.  

Staðir
Borgaðu leiguna sem kemur fram á 
afsalsbréfi („Title Deed“) staðarins. 

Reglur
Reglureitirnir eru alls tveir: Citadel of Maesters 
og Castle Black. 
Kastaðu báðum teningunum til að finna 
út hversu háa leigu þú þarft að borga. Ef 
eigandinn á eina reglu borgarðu helming 
upphæðarinnar sem kom upp í kastinu. 
Námundið upp ef þörf krefur. Ef eigandinn  
á tvær reglur borgarðu alla upphæðina sem 
kom upp í kastinu. 

Hver byrjar?
Leikmaðurinn sem sá þátt af Game of Thrones síðast 
byrjar leikinn og leikurinn gengur því næst til vinstri.

Látum leikana hefjast!
Þetta er allt og sumt, nú getið þið lagt af stað og 
byrjað að spila. Flettið upp reitunum sem þið lendið á.

Þegar þú átt leik

Samtals = 30
Geymið 

afganginn af 
peningunum 
í kassanum 

og notið sem 
konunglega 
fjárhirslu.

5 gulldreka (hver að andvirði 5 )

5 silfurhirti (hver að  
andvirði 1) 

• peningum í konunglegu fjárhirslunni
• virkjum
• kastölum
• afsalsbréfum („Title Deeds“)
• uppboðum

Fékkstu samstæðu? Kastaðu teningunum 
aftur og gerðu aftur.  
Passaðu þig! Ef þú færð samstæðu þrisvar 
sinnum í röð ferðu beint í fangelsi, án þess að 
færa þig áfram! 

Viltu ekki kaupa?
Féhirðirinn verður að halda uppboð á eigninni. Upphafsboð er 1  og allir 
leikmenn geta hækkað boðið um 1 , að lágmarki. Ekki þarf að fylgja réttri 
leikmannaröð við uppboð og féhirðirinn lýkur uppboðinu þegar enginn 
leikmaður vill hækka boð sitt. Hæstbjóðandi greiðir fyrir eignina 
til konunglegu fjárhirslunnar. Það er allt í lagi ef enginn vill bjóða í 
eignina. Þá er ekkert greitt og afsalsbréfið („Title Deed“) er áfram í 
vörslu hjá konunglegu fjárhirslunni. 

• getur hann tvöfaldað leiguna á þeim stöðum! 
• getur hann byggt virki og kastala og rukkað enn 

hærri leigu! Sjá BYGGINGAR.

Trúarbrögð
Trúarbragðareitirnir eru alls fjórir: The Old 
Gods, The Many-Faced God, The Lord of 
Light og The Seven. 

Borgaðu leigu eftir því hversu mörg trúarbrögð eigandinn á. 
Trúarbrögð:     1   2   3   4
Leigugjald:   1 2 4 8 

Hvernig kemst ég úr fangelsi?
Þú hefur þrjá möguleika:

1. Borga 5  næst þegar þú átt að gera og kasta 
svo og færa eins og venjulega.

2. Nota spjaldið Kemst frítt úr fangelsi næst 
þegar þú átt að gera, ef þú átt eitt slíkt (eða kaupa 
það af öðrum leikmanni). Skilaðu spjaldinu neðst í 
viðkomandi bunka og kastaðu svo og færðu.

3. Fá samstæðu í næsta kasti. Ef þú gerir það ertu 
laus úr prísundinni! Notaðu kastið til að færa þig 
og svo gerir þú ekki fleira í þeirri umferð.  
 
Þú getur notað allt að þrjár umferðir til að reyna 
að fá samstæðu. Ef þú færð ekki samstæðu í 
þriðja kasti þínu í fangelsi verðurðu að borga 5  
og færa þig um þá reiti sem komu upp í kastinu.


