BYGGNADER
Bygg fästningar
Så fort du samlat ihop en färggrupp kan du börja köpa
fästningar (du måste inte vänta tills det är din tur).
Betala kostnaden på lagfartskortet (”Title Deed”) till
skattkammaren och placera en fästning på platsen.
Du måste bygga jämnt. Du kan inte bygga en andra
fästning på någon plats förrän du har byggt en fästning
på var och en av de övriga platserna i färggruppen. Det
går bara att ha 4 fästningar på varje plats.

Bygg slott
När du har 4 fästningar på varje plats i en färggrupp
kan du betala för att uppgradera fästningarna på
någon av platserna till ett slott.
Betala kostnaden för ett slott enligt lagfartskortet
(”Title Deed”), lämna tillbaka alla 4 fästningarna till
skattkammaren och placera ett slott på platsen.
Det går bara att ha 1 slott på varje plats. Du kan inte
lägga till fler fästningar.
Du kan inte bygga på en plats om någon av platserna
i samma färggrupp är intecknad.

För få byggnader?
Om flera spelare vill köpa den sista fästningen eller det sista slottet
måste myntmästaren auktionera ut det. Budgivningen startar från 1
och vem som helst kan höja budet med minst 1 . Ni behöver inte följa
turordningen. Betalning görs till den kungliga skattkammaren.

Finns det inga byggnader kvar?
Du kan inte köpa någon förrän en annan spelare säljer tillbaka sina.

AFFÄRER OCH
UPPGÖRELSER
Du kan köpa, sälja och
byta egendomar med andra
spelare när som helst.
Du måste sälja alla
byggnader i en färggrupp till
den kungliga skattkammaren
innan du kan sälja eller byta
en plats. Spelare kan inte
sälja eller byta byggnader
med varandra.

HJÄLP! JAG KAN INTE BETALA!
1

Försök skaffa fram pengar.
Om du är skyldig pengar och inte kan betala kan du
försöka skaffa pengar genom att sälja tillbaka byggnader
till skattkammaren och/eller inteckna egendomar.

Sälj byggnader
Sälj slott till skattkammaren för inköpspriset, och byt
omedelbart ut dem mot 4 fästningar.
Sälj fästningar till skattkammaren för halva
inköpspriset. Avrunda uppåt om det behövs. Fästningar
måste säljas av jämnt över hela färggruppen.

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

Inteckna egendom

Intecknad egendom kan
säljas eller bytas till
överenskommet pris.

Om du ska inteckna en egendom vänder du
lagfartskortet (”Title Deed”) upp och ned och
inkasserar det inteckningsbelopp som står på kortets
baksida från skattkammaren.

Den nya ägaren kan när som
helst betala tillbaka lånet
(betala inlösningskostnaden
till den kungliga
skattkammaren).

För att återbetala ett lån, betala inlösningskostnaden
till skattkammaren och vänd lagfartskortet (”Title
Deed”) med framsidan upp.

Om du vill inteckna en egendom måste du först
sälja alla byggnader i den aktuella färggruppen till
skattkammaren för hälften av inköpspriset. Avrunda
uppåt om det behövs.

Du kan inte begära in hyra för intecknade
egendomar. Däremot kan den högre hyresnivån
inkasseras på ointecknade platser i samma
färggrupp.
Den högre hyran kan inkasseras på samma sätt
för trosläror och ordnar som inte är intecknade.
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Om du fortfarande har skulder
har du gått i konkurs och är
ute ur spelet!
Är du skyldig en annan spelare pengar?
Ge dem alla dina intecknade egendomar och eventuella
Du slipper ut ur fängelset gratis-kort. Den nya ägaren
kan när som helst betala tillbaka lånet (betala
inlösningskostnaden till den kungliga skattkammaren).

Är du skyldig skattkammaren pengar?
Lämna tillbaka alla dina egendomar till
skattkammaren. Eventuella inteckningar upphör.
Alla dina egendomar måste genast auktioneras ut.
Lägg tillbaka alla Du slipper ut ur fängelset
gratis-kort underst i högen.

De övriga spelarna fortsätter spela tills
det bara finns en spelare kvar.
Den spelaren vinner!

TIPS

Spelet blir snabbare och enklare om ni inte
använder egna regler!
Auktionera alltid ut egendomar som en spelare hamnat
på men inte vill ha.
Låna inte ut pengar till andra spelare och kom inte
överens om att ni inte ska ta ut hyra av varandra.
Placera inga mynt på spelplanens mitt. Du får ingen
bonus när du hamnar på Fri parkering (”Free Parking”)!
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BYTA BATTERIER

ALKALISKA BATTERIER KRÄVS
DEMOBATTERIER INGÅR

VIKTIGT: INFORMATION OM BATTERIERNA

Behåll den här informationen för framtida bruk. Batterierna bör alltid bytas ut av en vuxen person.

c Spelet där du gör snabba fastighetsaffärer c

Byt ut demobatterierna mot
alkaliska batterier.
En stjärnskruvmejsel (medföljer
inte) behövs för att sätta i
batterierna.

VARNING:

1. Följ alltid instruktionerna noggrant. Använd enbart de batterier som anges och se till att du sätter i dem på rätt sätt så att +
och – polerna 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. ÅTERUPPLADDNINGSBARA BATTERIER: Blanda aldrig denna typ med andra sorters batterier. Ta alltid bort
återuppladdningsbara batterier från produkten före återuppladdning. Ladda alltid batterierna under överinseende
av en vuxen person. FÖRSÖK ALDRIG ATT ÅTERUPPLADDA ANDRA SORTERS BATTERIER ÄN DE SOM ÄR AVSEDDA FÖR
ÅTERUPPLADDNING.
Den här produkten och dess batterier ska avfallshanteras separat på din lokala återvinningscentral.
Kasta dem inte i hushållsavfallet.
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INNEHÅLL
Spelplan
6 spelpjäser
28 lagfartskort (”Title Deed”)
Korthållare i form av järntron
med musikspelande bas
32 Chans-kort (”Chance”)
32 fästningar
12 slott
2 tärningar
95 kartongmynt
(42 gulddrakar, 54 silverhjortar)
E3278

VUXNA
2-6 SPELARE

FÖRBEREDELSER!
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Välj vem som ska vara myntmästare.
Myntmästaren tar hand om:
• Pengarna i den kungliga skattkammaren
• Fästningar
• Slott
• Lagfartskort (”Title Deed”)
• Auktioner
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Placera järntronen ovanpå
den musikspelande basen här.
Tryck på knappen för att spela
signaturmelodin till Game of
Thrones! Tryck på knappen igen
för att stänga av musiken.

4

5

Myntmästaren kan också delta i spelet men
måste hålla sina egna pengar separata från
den kungliga skattkammaren.
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Blanda Chans-korten
(”Chance”) och placera
korthögen på järntronen.

Alla spelare
väljer en
spelpjäs och
placerar den
på GÅ (”GO”).

Myntmästaren ger varje spelare:

SPELA!

Så här vinner man

Flytta runt på spelplanen och köp så många
egendomar som möjligt. Ju mer du äger, desto mer
hyra kan du inkassera från de andra spelarna. Om
du har pengar kvar när alla de andra spelarna gått i
konkurs så vinner du!

Vem börjar?
Den person som senast tittade på ett avsnitt av
Game of Thrones börjar. Spelordningen går till vänster.

När det är din tur
1.

Slå båda tärningarna.

2.

Flytta fram din spelpjäs medsols så många
rutor som tärningarna visar.

3.

Var hamnade du? Följ reglerna för den rutan.
Se RUTOR PÅ SPELPLANEN.

5 gulddrakar (värda 5 styck)

Slog du lika med tärningarna? Det är din
tur en gång till så slå tärningarna igen.

5 silverhjortar
(värda 1 styck)

Se upp! Om du slår lika tre gånger i rad
måste du gå i fängelse direkt! Avsluta inte
ditt tredje kast.

Sammanlagt = 30
Låt resten av
mynten ligga
kvar i lådan som
blir den kungliga
skattkammaren.

4. Din tur är slut. Skicka tärningarna
åt vänster.
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Lägg tärningarna vid spelplanen.

Börja spela!
Det här är allt du behöver veta, så det är dags att
sätta igång. Läs mer om rutorna i takt med att du
hamnar på dem.

HÄNDELSERUTOR

RUTOR PÅ SPELPLANEN
EGENDOMAR

Det finns tre slags egendomar: Platser, som är indelade i färggrupper, trosläror och ordnar.

Lediga egendomar
När du hamnar på en plats, troslära eller orden som ingen äger måste du köpa egendomen eller auktionera ut den.

Vill du köpa den?

Betala det pris som står på spelplanen och ta lagfartskortet (”Title Deed”) från skattkammaren.

Vill du inte köpa den?

Myntmästaren måste auktionera ut den. Budgivningen startar på 1 och vem
som helst kan höja budet med minst 1 . Ni behöver inte följa turordningen och
myntmästaren avslutar auktionen när ingen vill höja budet mer.
Den som lagt det högsta budet betalar den kungliga skattkammaren.
Om ingen vill bjuda på egendomen gör det inget. Ingen betalar något
och lagfartskortet (”Title Deed”) blir kvar i skattkammaren.

Trosläror

Det finns fyra rutor med trosläror:
The Old Gods, The Many-Faced God,
The Lord of Light och The Seven.
Betala hyra baserat på hur många trosläror spelaren äger.
Trosläror: 1 2 3 4
1 2 4 8
Hyra:

Oroa dig inte. Om du
hamnar här ställer du bara
spelpjäsen på besöksområdet.

När du passerar eller
hamnar på GÅ kan du
inkassera 2 från den
kungliga skattkammaren.

Gå i fängelse
(”Go To Jail”)

Chans-kort
(”Chance”)

Flytta genast din spelpjäs till
fängelserutan! Inkassera inte
2 om du passerar GÅ (”GO”).
Sedan är din tur över. Du kan
fortfarande kräva in hyra,
lägga bud vid auktioner, köpa
fästningar och slott, inteckna
egendomar och göra affärer när
du sitter i fängelse.

Läs högt vad det står på
kortet och följ omedelbart
instruktionerna. Lägg tillbaka
kortet i högen efteråt.
Om det står på kortet att du
kan behålla det tills du är
redo att använda det sparar
du kortet. Lägg tillbaka det i
högen när du har använt det.

När du äger alla platser i en färggrupp kan du:
• Dubblera hyran för platserna!
• Bygga fästningar och slott och ta ut ännu
högre hyra! Se BYGGNADER.

När du hamnar på någon annans egendom är det upp
till ägaren att be om hyra. Om ägaren gör det måste
du betala. Om ägaren inte ber om hyran innan nästa
spelare slår tärningen behöver du inte betala!

GÅ (”GO”)

Tag det översta kortet från
järntronen.

Samla färggrupper!

Egendomar som någon äger

Bara på besök
(”Just Visiting”)

Betala hyran som visas på
platsens lagfartskort
(”Title Deed”).

Skatt (Dothraki
Tribute och Iron
Bank)

Ordnar

Betala det belopp som visas i
rutan till skattkammaren.

Platser

Det finns två rutor med ordnar:
Citadel of Maesters och Castle Black.
Slå båda tärningarna för att avgöra
hyresbeloppet. Om ägaren har 1 orden
betalar du hälften av summan som
tärningarna visar. Avrunda uppåt om det
behövs. Om ägaren har 2 ordnar betalar
du summan som tärningarna visar.

Fri parkering
(”Free Parking”)
Ta det lugnt! Ingenting
händer.

Hur kommer jag ut ur fängelset?
Det finns tre alternativ:
1.

Betala 5 nästa gång det blir din tur. Slå sedan
tärningarna och flytta din spelpjäs som vanligt.

2.

Använd ett Du slipper ut ur fängelset gratis-kort
nästa gång det är din tur om du har ett (eller köp
ett av en annan spelare). Lägg kortet underst i
högen, slå sedan tärningarna och flytta.

3.

Slå lika med tärningarna nästa gång det är din
tur. Om du lyckas med det så är du fri! Använd
kastet för att flytta. Sedan är din tur slut.
Du kan försöka slå lika upp till tre gånger. Om
du inte lyckats slå lika på tre försök när du är i
fängelset måste du betala 5 och sedan flytta
antalet steg som tärningarna visade den sista
gången du slog.

