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AIKUISILLE 
2-6 PELAAJAA

c Nopean sijoittajan kiinteistöpeli cRAKENNUKSET APUA, EN PYSTY MAKSAMAAN!
Tornien rakentaminen
Voit alkaa hankkia torneja heti, kun olet kerännyt 
väriryhmän (sinun ei tarvitse odottaa omaa 
pelivuoroasi). Maksa kuninkaalliselle aarrekammiolle 
lainhuudatustodistuksessa (“Title Deed”) mainittu 
summa ja aseta torni sijaintiin.

Rakenna tasaisesti. Voit rakentaa toisen tornin 
samaan sijaintiin vasta, kun olet rakentanut yhden 
tornin väriryhmän jokaiseen sijaintiin. Yhteen sijaintiin 
voi rakentaa enintään neljä tornia. 

Yritä hankkia rahaa.
Jos et pysty maksamaan velkaasi, yritä hankkia rahaa 
myymällä rakennuksia takaisin kuninkaalliselle 
aarrekammiolle ja/tai kiinnittämällä tiluksia.

KAUPANKÄYNTI
Voit ostaa, myydä tai vaihtaa 
kiinteistöjä muiden pelaajien 
kanssa milloin tahansa. 

Sijainnin voi myydä tai 
vaihtaa vasta, kun olet 
myynyt väriryhmän kaikki 
rakennukset kuninkaalliselle 
aarrekammiolle. Rakennusten 
myyminen muille pelaajille tai 
vaihtaminen muiden pelaajien 
kanssa ei ole sallittua.

Tiluksia voi myydä kolikoilla 
tai vaihtaa muihin tiluksiin 
ja/tai Vapaudut vankilasta 
ilmaiseksi -kortteihin. 
Kaupantekoon osallistuvat 
pelaajat päättävät itse 
kauppasumman.

Kiinnitettyjä tiluksia voi 
myydä millä tahansa sovitulla 
summalla.

Uusi omistaja voi maksaa 
uudelleen kiinnityssumman 
(eli maksaa kuninkaalliselle 
aarrekammiolle kiinnityksen 
poistamisesta) milloin 
tahansa.

Kiinnitetyistä tiluksista ei voi periä vuokraa. 
Väriryhmän kiinnittämättömistä sijainneista 
voi kuitenkin periä korotettua vuokraa.

Kiinnittämättömistä uskontokunnista ja 
järjestöistä voi periä korotettua vuokraa 
samalla tavoin.
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Rakennusten myyminen
Myy linnoja kuninkaalliselle aarrekammiolle samaan 
hintaan, ja vaihda ne välittömästi neljään torniin. 

Myy torneja kuninkaalliselle aarrekammiolle puoleen 
hintaan. Pyöristä summa tarvittaessa ylöspäin.  
Tornit on myytävä tasaisesti koko väriryhmästä.

Tiluksien kiinnittäminen
Voit kiinnittää tilukset vasta, kun olet myynyt kyseisen 
väriryhmän kaikki rakennukset kuninkaalliselle 
aarrekammiolle puoleen hintaan niiden ostohinnasta. 
Pyöristä summa tarvittaessa ylöspäin.

Kiinnitä tilukset kääntämällä lainhuudatustodistus 
(“Title Deed”) tietopuoli alaspäin ja perimällä kortin 
takana mainittu kiinnitysarvo kuninkaalliselta 
aarrekammiolta. 

Maksa kiinnitys takaisin maksamalla 
kuninkaalliselle aarrekammiolle lunastussumma. 
Käännä sitten lainhuudatustodistus (“Title Deed”) 
tietopuoli ylöspäin.
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SISÄLTÖ
Pelilauta
6 pelinappulaa
28 lainhuudatustodistusta 
(“Title Deed”)
Rautavaltaistuin-korttipidike  
ja musiikkia soittava koroke
32 Sattuma (“Chance”) -korttia
32 tornia
12 linnaa
2 noppaa
95 pahvista kolikkoa (42 
kultaista lohikäärmettä ja 53 
hopeahirveä)
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Linnojen rakentaminen
Kun väriryhmän jokaisessa sijainnissa on neljä tornia, 
voit hankkia linnan.

Maksa kuninkaalliselle aarrekammiolle 
lainhuudatustodistuksessa (“Title Deed”) mainittu 
linnan hinta, palauta kaikki neljä tornia kuninkaalliseen 
aarrekammioon ja aseta linna sijaintiin.

Yhteen sijaintiin voi rakentaa enintään yhden linnan. 
Et voi lisätä enempää torneja.

Rakentaminen ei ole sallittua, jos jokin saman 
väriryhmän sijainneista on kiinnitetty. 

Eivätkö rakennukset riitä?
Jos useampi pelaajista haluaa ostaa viimeisen tornin tai linnan, 
rahamestarin on huutokaupattava se. Lähtöhinta on 1  ja pelaajat 
voivat korottaa tarjousta vähintään 1 . Tarjouksia ei tarvitse tehdä 
vuorojärjestyksessä. Maksut ohjataan kuninkaalliselle aarrekammiolle.  

Eikö rakennuksia ole enää jäljellä?  
Voit ostaa rakennuksen vasta, kun joku myy omansa pois. 

Virallinen HBO:n lisensoima tuote. Game of Thrones -sarjan nimi, kuvitus, valokuvat ja pelinappulat © 2018 Home Box Office, Inc. Kaikki oikeudet 
pidätetään. HBO ja sen tavaramerkit ovat Home Box Office Inc:n omaisuutta Hasbro Inc:lle luovutetun lisenssin alla.

HASBRO GAMING- sekä MONOPOLY-nimi ja -logo, pelilaudan ominainen suunnittelu, neljä kulmaruutua, MR. MONOPOLY -nimi ja -hahmo sekä laudan 
kaikki ominaispiirteet ja pelin osat ovat Hasbron kiinteistökauppapelin ja siihen kuuluvien välineiden tavaramerkkejä.

Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten. ©1935, 2018 Hasbro. Kaikki oikeudet pidätetään. Valmistaja: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31,  
2800 Delémont CH. Edustaja: Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL. Hasbro Nordic Consumer Services: Hasbro Nordic, Gladsaxevej 382,  
2860 Søborg, Danmark. (09) 5259 1173 hasbrodk@hasbro.dk 
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HYÖDYLLISIÄ 
VINKKEJÄ

Peli pysyy sopivan lyhyenä,  
kun ette käytä omia sääntöjä!

Järjestä aina huutokauppa, kun pelaaja ei halua ostaa 
tilusruutua, johon hän on pysähtynyt.

Älä lainaa rahaa muille pelaajille tai jätä perimättä 
vuokraa muilta pelaajilta. 

Älä koskaan aseta kolikkoja pelilaudan keskelle. Vapaa 
pysäköinti (“Free Parking”) -ruudusta ei saa bonusta.

Jos olet edelleen velkaa, olet  
konkurssissa ja joudut pois pelistä!

Anna hänelle kaikki kiinnitetyt tiluksesi ja Vapaudut 
vankilasta ilmaiseksi -korttisi. Uusi omistaja voi maksaa 
uudelleen kiinnityssumman (eli maksaa kuninkaalliselle 
aarrekammiolle kiinnityksen poistamisesta)  
milloin tahansa.

Palauta kaikki tiluksesi kuninkaalliselle 
aarrekammiolle. Kaikki kiinnitykset poistetaan.

Kaikki tiluksesi on myytävä heti huutokaupalla. 

Laita mahdolliset Vapaudut vankilasta ilmaiseksi 
-korttisi pakan alimmaiseksi.

Oletko velkaa toiselle pelaajalle?

Oletko velkaa kuninkaalliselle 
aarrekammiolle?

Peli jatkuu, kunnes jäljellä on enää  
yksi pelaaja. 
Jäljelle jäänyt pelaaja on voittanut pelin!

TÄRKEÄÄ: TIETOA PARISTOISTA 
Ole hyvä ja säilytä nämä tiedot tulevaa tarvetta varten. Aikuisen tulee vaihtaa paristot.

  PARISTOJEN KÄYTTÖOHJEET 
1. Noudata aina ohjeita huolellisesti. Käytä vain mainitunlaisia paristoja ja aseta paristot paristokoteloon niin,  

että niiden navat (+) ja (-) ovat oikeinpäin. 
2. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai tavallisia (hiili-sinkki-) paristoja ja alkaliparistoja keskenään. 
3. Poista tyhjät ja loppuun käytetyt paristot tuotteesta. 
4. Poista paristot tuotteesta, jos se on käyttämättömänä pitkän aikaa. 
5. Päitä ei saa yhdistää oikosulkuvaaran vuoksi. 
6. Jos tuote aiheuttaa sähköhäiriöitä tai muut laitteet aiheuttavat siihen sähköhäiriöitä, siirrä se kauemmas muista sähkölaitteista. 

Käynnistä lelu tarvittaessa uudelleen (sammuta ja käynnistä tai poista paristot ja aseta ne takaisin paikalleen).
7. LADATTAVAT PARISTOT: Älä sekoita näitä paristoja muuntyyppisten paristojen kanssa. Poista aina paristot tuotteesta 

ennen niiden lataamista. Paristot on ladattava aikuisen valvonnassa. ÄLÄ YRITÄ LADATA MITÄÄN MUITA PARISTOJA KUIN 
LADATTAVIA PARISTOJA.

Tämä tuote ja paristot tulee viedä erillisenä jätteenä paikalliseen kierrätyskeskukseen.  
Älä laita niitä kotitalousjätteen joukkoon. 

PARISTOJEN 
VAIHTAMINEN
Asenna demoparistojen  
tilalle alkaliparistot.
Käytä ristipääruuvimeisseliä  
(ei sisälly pakkaukseen).
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ALKALIPARISTOT VAADITAAN
DEMOPARISTOT SISÄLTYVÄT PAKKAUKSEEN



PELIIN VALMISTAUTUMINEN PELAAMINEN
PELILAUDAN RUUDUT TOIMINTARUUDUT

1 Valitkaa yksi pelaaja rahamestariksi. 
Rahamestari on vastuussa: 

3 Aseta Rautavaltaistuin 
musiikkikorokkeelle. Paina 
nappulaa, niin kuulet Game 
of Thronesin tunnusmusiikin! 
Paina nappulaa uudelleen 
pysäyttääksesi musiikin toiston.

4 Sekoita Sattuma (“Chance”) 
-kortit ja aseta ne 
Rautavaltaistuimelle.  

5 Jokainen pelaaja 
valitsee itselleen 
pelinappulan 
ja asettaa sen 
lähtöruutuun 
(“GO”).

6 Aseta nopat pelilaudan viereen. 

2 Rahamestari antaa kullekin pelaajalle...

Rahamestari voi osallistua peliin, mutta 
hänen tulee pitää omat varansa erillään 
kuninkaallisen aarrekammion varoista. 

1. Heitä molempia noppia.

2. Siirrä pelinappulaasi noppien silmäluvun verran 
myötäpäivään.

3. Mihin ruutuun päädyit? Noudata ruutua koskevia 
ohjeita. Katso PELILAUDAN RUUDUT. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vuorosi päättyy. Anna nopat vasemmalla 
puolellasi olevalle pelaajalle. 

Voittaminen
Liiku pelilaudalla ja osta mahdollisimman monta 
tilusta. Mitä enemmän omistat, sitä enemmän voit 
periä vuokraa muilta pelaajilta. Pelaaja, jolla on vielä 
rahaa jäljellä muiden mentyä konkurssiin, voittaa pelin.

Lähtöruutu (“GO”)
Kun saavut lähtöruutuun 
(“GO”) tai ohitat sen, 
ota 2  kuninkaallisesta 
aarrekammiosta.

Vankilassa käynti 
(“Just Visiting”)
Ei hätää! Jos päädyt tänne, 
aseta pelinappulasi ruudun 
Vankilassa käynti (“Just 
visiting”) -osaan.

Mene vankilaan 
(“Go To Jail”)
Siirrä pelinappulasi heti Vankila 
(“In Jail”) -ruutuun. Älä ota 2  
lähtöruudun kautta kulkiessasi. 
Pelivuoro siirtyy seuraavalle. Voit 
periä vuokraa, tehdä tarjouksia 
huutokaupassa, ostaa torneja ja 
linnoja, kiinnittää omaisuuttasi ja 
tehdä kauppoja myös vankilassa 
ollessasi.

Sattuma 
(“Chance”) -kortit 
Nosta päällimmäinen kortti 
Rautavaltaistuimelta.

Lue kortti ääneen ja toimi heti 
sen ohjeiden mukaan. Aseta se 
sitten takaisin pakkaan. 

Mikäli kortissa sanotaan, että 
saat käyttää sen myöhemmin 
kun olet siihen valmis, tee niin. 
Kun olet toiminut kortin ohjeen 
mukaan, aseta se takaisin 
pakkaan. 

Dohtraki-tribuutti- 
(“Dothraki Tribute”) 
ja Rautapankki 
(“Iron Bank”) -vero
Maksa ruudussa mainittu 
summa kuninkaalliselle 
aarrekammiolle.

Vapaa pysäköinti 
(“Free Parking”)
Rentoudu! Tässä ruudussa ei 
tapahdu mitään. 

TILUKSET
Tiluksia on kolmenlaisia: Uskontokunnat, järjestöt ja väriryhmitellyt sijainnit.

Tilukset, joilla ei ole omistajaa
Kun pysähdyt sijaintiin, uskontokuntaan tai järjestöön, jota kukaan ei omista, sinun on ostettava tai huutokaupattava se. 

Omistetut tilukset
Kun päädyt toisen pelaajan omistamille tiluksille, 
hänen täytyy pyytää sinulta vuokraa. Jos hän pyytää, 
sinun täytyy maksaa. Jos hän ei pyydä ennen kuin 
seuraavana vuorossa oleva pelaaja heittää noppia, 
sinun ei tarvitse maksaa!

Kerää väriryhmiä! 
Kun omistat väriryhmän jokaisen sijainnin: 

Haluatko ostaa?
Maksa ruudussa ilmoitettu hinta ja ota lainhuudatustodistus (“Title Deed”) kuninkaallisesta aarrekammiosta. 

Sijainnit
Maksa sijainnin 
lainhuudatustodistuksessa  
(“Title Deed”) ilmoitettu vuokra. 

Järjestöt
Järjestöjä on kaksi: Citadel of Maesters  
ja Castle Black. 

Heitä noppia. Vuokra määräytyy niiden 
silmäluvun mukaan. Jos omistajalla 
on yksi järjestö, maksa puolet noppien 
silmäluvusta. Pyöristä summa tarvittaessa 
ylöspäin. Jos omistajalla on kaksi järjestöä, 
maksa noppien silmäluvun verran. 

Kuka aloittaa?
Se pelaaja, joka on viimeksi katsonut Game of 
Thrones -jakson, saa aloittaa, ja vuoro siirtyy sitten 
vasemmalle.

Aloita peli!
Siinä kaikki, mitä sinun pitää tietää aloittaaksesi 
matkasi. Tarkista ruutujen merkitys ohjeista.

Omalla vuorollasi

Yhteensä 30
Jätä loput 

kolikot 
laatikkoon 

kuninkaalliseen 
aarrekammioon.

5 kultaista lohikäärmettä 
(arvo 5  kappaleelta)

5 hopeahirveä  
(arvo 1  kappaleelta)

• Kuninkaallisen aarrekammion rahavarannosta
• Torneista
• Linnoista
• Lainhuudatustodistuksista (“Title Deed”)
• Huutokaupoista

Heititkö tuplat? Heitä noppaa uudelleen ja 
jatka vuoroasi. 
 
Varo! Jos heität tuplat kolme kertaa 
peräkkäin, joudut saman tien vankilaan. 
Vuorosi päättyy siihen. 

Etkö halua ostaa? 
Rahamestarin on huutokaupattava se. Lähtöhinta on 1 , ja pelaajat voivat 
korottaa tarjousta vähintään 1  kerrallaan. Tarjouksia ei tarvitse tehdä 
vuorojärjestyksessä. Rahamestari päättää huutokaupan, kun kukaan ei  
enää halua korottaa tarjousta. Korkeimman tarjouksen tehnyt 
maksaa kuninkaalliselle aarrekammiolle. Jos kukaan ei halua tehdä 
tarjousta kiinteistöstä, se ei haittaa. Kukaan ei silloin maksa mitään, 
ja lainhuudatustodistus jää kuninkaalliseen aarrekammioon. 

• Voit tuplata näiden sijaintien vuokrat! 
• Voit rakentaa torneja ja linnoja ja periä 

vieläkin enemmän vuokraa! Katso kohta 
RAKENNUKSET.

Uskontokunnat
Uskontokuntia on neljä: The Old Gods, 
The Many-Faced God, The Lord of Light 
ja The Seven. 

Maksa vuokra sen perusteella, kuinka monta uskontokuntaa 
pelaaja omistaa.  

Uskontokunnat:     1   2   3   4
Vuokra:   1 2 4 8 

Vankilasta vapautuminen
Sinulla on kolme vaihtoehtoa:

1. Maksa 5  seuraavan vuorosi alussa,  
heitä noppia ja siirry normaaliin tapaan.

2. Käytä Vapaudut vankilasta ilmaiseksi -kortti 
seuraavan vuorosi alussa, jos sinulla on 
sellainen, tai osta kortti toiselta pelaajalta. 
Laita kortti vastaavan pakan alimmaiseksi, 
heitä noppia ja siirrä pelinappulaasi.

3. Yritä heittää tuplat seuraavalla vuorollasi.  
Jos se onnistuu, pääset vapaaksi! Siirry 
heitetyn silmäluvun verran. Vuorosi päättyy. 
 
Voit yrittää saada tuplat kolmella pelivuorolla. 
Jos se ei onnistu kolmannellakaan vuorolla, 
maksa pankille 5 . Siirrä pelinappulaasi 
noppien silmäluvun verran.


