41. Vancouver
Höghus, trendiga caféer och gallerier utgör en stark
kontrast till den kanadensiska regnskogen, som du
når via Capilano-hängbron.

46. Bratislava
Högt över Slovakiens huvudstad tronar dess slott.
Härifrån kan man se ut över Donau och den bilfria
gamla stan och dess statyer.

42. Kuala Lumpur
Malaysias huvudstad kan skryta med skyskraporna
Petronas Towers och Merdeka-torget, som en gång
var Selangor Clubs cricketplan.

47. Rom
Katakomberna och Colosseum, chica boutiquer och
Vatikanens skatter får dig att gärna återvända till
den eviga staden i Italien.

43. Singapore
Kolonialtiden och det moderna förenas i den här
östaten. Här blandas malaysiska, kinesiska, indiska
och västerländska inﬂuenser.

48. Seoul
Sydkoreas huvudstad bjuder på båtar, blommor och
lyktor. Här ﬁnns också stora palats och traditionella
hanok-hus.

44. Vilnius
Enligt legenden grundades Litauens huvudstad
efter en hertigs dröm. I dag har konstkvarteren en
egen konstitution!

49. Dubai
Åk över Dubaiviken i en traditionell abra och vänd
sedan blicken mot Burj Khalifa, som reser sig
828 meter över Förenade Arabemiraten.

45. Adelaide
South Australias största stad ligger mellan gyllene
stränder och magniﬁka berg och har kvar en känsla
av okuvlig vildmark.

50. Dublin
Ha’penny Bridge över ﬂoden Liffey, vackra Book of
Kells och St Stephen’s Green förtrollar dig på Irland.
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POLY Here & Now

OD: 00.00

spelplan
spelpjäser
pass (i plast)
passtämplar:
22 platsstämplar
20 förstaklasstämplar
Chans-kort
Here & Now-kort
paket med pengar
låda för bankiren
tärningar
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FÖRBEREDELSER
1

Placera de 22 platsstämplarna
a
på de matchande färgerna på
spelplanen.

2

Låt de 20 grå
förstaklasstämplarna vara
kvar i bankirens låda.

3

Blanda Chans-korten
och placera dem i en hög
med framsidan nedåt på
spelplanen här. Det är
draghögen.

4

Blanda Here & Now-korten.
Dela ut två kort till varje
spelare. Korten ska vara
vända så att framsidan är
nedåt. Titta på korten men
visa dem inte för någon
annan. Du kan använda dem
när som helst under spelets
gång.
Lägg resten av korten i en
hög med framsidan nedåt
på spelplanen här. Det är
draghögen.

2
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5

Välj ut en spelare som ska vara
bankir. Bankiren ansvarar för
bankens pengar, auktioner och
förstaklasstämplar.
Ge varje spelare:
2
4
5
(Sammanlagt = A1500)
Lägg resten av pengarna i
bankirens låda.

6

Alla spelare tar ett pass och lägger
det på en passruta på spelplanen.

7

Välj en spelpjäs och ställ den på
GÅ.
Lägg tärningarna vid spelplanen.

8
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Den yngsta spelaren börjar. Spelet
går sedan vidare åt vänster.

SPELA!

R

RE !
VINNA

Så här vinner du

Led

• Res runt på spelplanen och besök spännande platser i världen.
• Betala för stämplarna för de platser du hamnar på och placera dem i ditt pass.
• Ta ut besöksavgifter av andra spelare när de stannar på platser du har stämplar för.
• Den första spelaren som fyller sitt pass med stämplar vinner!

Så här spelar ni
1 Slå båda tärningarna och ﬂytta spelpjäsen medsols det antal steg som
tärningarna visar.

Varje gång du hamnar på eller passerar GÅ får du A200 av banken.

Plat

Fick du fräckt byte?
• Gör då ett fräckt byte! Byt din senaste passtämpel mot en annan spelares stämpel och
ﬂytta inte den här omgången.
• Eller ﬂytta som vanligt det antal steg som den andra tärningen visar.
Obs! Ikonen för byte räknas som 1 när du slår tärningarna för Chans-korthändelser.
Ha

2 Var hamnade du?
Information ﬁnns i avsnittet RUTOR PÅ SPELPLANEN på nästa sida.

Färg

3 Slog du två lika?

Flytta, och slå sedan en gång till och ﬂytta. Se upp! Om du slår lika tre gånger i rad går du direkt
i fängelse.

4 Klart! Din tur är slut. Spelaren till vänster om dig får fortsätta.
Börja spela! Läs mer om rutorna på spelplanen i takt med att du hamnar på dem.

4
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RUTOR PÅ SPELPLANEN
Lediga platser (med stämpel)
Om ingen äger platsen kan du köpa eller auktionera ut den.
• Vill du köpa den? Betala det pris som visas på den röda lappen och placera
stämpeln i ditt pass.
Obs! Placera stämplarna i den vänstra kolumnen först. Mer om hur du fyller ditt
pass ﬁnns på sidan 8 i anvisningarna.
Inköpspris

• Vill du inte köpa den? Då måste bankiren auktionera ut den. Budgivningen börjar
på A20. Alla spelare kan bjuda. Det gör inget om ingen vill köpa den. Låt stämpeln
ligga kvar.

Platser som någon äger (utan stämpel)
• Du måste betala ägaren den besöksavgift som visas på den vita lappen.
Besöksavgift

• Om du äger rutan gör du ingenting.
Se upp! Ägaren måste be om avgiften innan nästa spelare slår tärningarna.
Det gäller att hänga med!

h

Har du inga pengar? På sidan 8 i anvisningarna ﬁnns mer information.

Färggrupp = dubbel besöksavgift och ’bonuspasstämpel’!
1

Ta en GRATIS förstaklasstämpel och lägg till den i ditt pass om du får alla
platsstämplar från en färggrupp.

2

Besöksavgiften för varje plats dubbleras om du äger färggruppen. De måste inte
vara bredvid varandra i passet.

5
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RUTOR PÅ SPELPLANEN
GÅ
Varje gång du hamnar på eller passerar GÅ får du A200 av banken.

Förstaklass
Du måste köpa eller auktionera ut en förstaklasstämpel.
• Om du ska köpa den betalar du A100 och placerar stämpeln i ditt pass.
• Om du inte vill köpa den måste bankiren auktionera ut den. Budgivningen börjar på
A20. Alla spelare kan bjuda. Det gör inget om ingen vill köpa den. Låt stämpeln ligga
kvar.
• Om det inte ﬁnns några stämplar kvar gör du ingenting.

Flygplatser
Du kan göra en ﬂygresa eller göra ingenting.
• Om du vill göra en ﬂygresa betalar du A100 till banken och ﬂyttar din spelpjäs
till valfri plats- eller förstaklassruta på spelplanen. Om du passerar GÅ får du inte
inkassera A200.

Here & Now
• Ta det översta Here & Now-kortet från draghögen och läs vad som står på det. Visa det
inte för de andra spelarna.
• Du kan använda Here & Now-kort när du vill.
• Glöm inte att slå tärningarna och ﬂytta om du spelar ett Here & Now-kort i början av din
omgång.
• Glöm inte de Here & Now-kort du ﬁck i början av spelet!
• Det ﬁnns ingen begränsning för antalet Here & Now-kort som får spelas i en omgång.
• Placera använda kort med framsidan uppåt i en kasthög. Om korten tar slut blandar du
kasthögen och skapar en ny draghög. Korten ska då vara vända nedåt.
6
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Chans
Ta det översta Chans-kortet och följ kortets instruktioner. Lägg använda kort
underst i högen.

Fri parkering
Gör ingenting, det är bara att luta sig tillbaka!

Bara på besök i fängelse
Om du hamnar här när du slår gör du ingenting. Placera din spelpjäs på Bara
på besök-delen.

a

Gå i fängelse
Gå direkt i fängelse. Passera inte GÅ. Inkassera inte A200. Nu är din omgång över!
Obs! Du kan inte inkassera besöksavgifter eller lägga bud vid auktioner när du sitter
i fängelse.
Hur kommer jag ut ur fängelset? Det ﬁnns tre alternativ:
1 Betala A100 nästa gång det blir din tur. Slå sedan tärningarna och gå som vanligt.
2 Använd ett Du slipper ut ur fängelset gratis-kort nästa gång det blir din tur. Slå
sedan tärningarna och ﬂytta som vanligt. Lägg det använda kortet underst i rätt hög.

a det

3 Slå lika med tärningarna nästa gång det är din tur. Om du gör det så är du fri!
Använd kastet för att ﬂytta. Du kan försöka slå lika tre gånger. Om du inte har slagit
lika tredje gången det är din tur när du är i fängelset ska du betala A100 och sedan
ﬂytta antalet steg som tärningarna visar.

v din

g.
r du
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VINN!

R
VINNA

ER

E!

Den första spelaren som fyller sitt pass med så många stämplar att den
senaste stämpeln hamnar utanför den högra kolumnen vinner!
Obs! Du får inte kontrollera stämpelstorlekarna för att se vilken stämpel
som gör att du vinner!

MER INFORMATION
Så här placerar du stämplar i passet
• Börja i den vänstra kolumnen. Placera den första stämpeln längst ned.
De efterföljande stämplarna måste tryckas så långt ned det går.

• Om du inte får plats med någon mer stämpel på vänster sida, placerar
du den längst ned i höger kolumn. Ditt pass är nu fyllt till mer än
hälften!

Har pengarna tagit slut?
• Om du är skyldig banken pengar lämnar du tillbaka den senaste
stämpeln till spelplanen. Behåll eventuella kontanter.
• Om du är skyldig en annan spelare pengar ger du den senaste
stämpeln till den spelaren.
• Om du inte har några pengar eller stämplar gör du ingenting. Du har
det nog jobbigt ändå!

8
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ERA FAVORITSTÄLLEN I VÄRLDEN

den

pel

1. Lima
Perus huvudstad grundades av
Pizarro och conquistadorerna, men
dess historia går mycket längre
tillbaka.

6. Warszawa
I Frédéric Chopins och Marie Curies
stad kan man njuta av många vackra
slott och palats och det traditionella
polska köket.

2. Hongkong
Båten Star Ferry fraktar människor
mellan stadens olika delar och på
gatorna görs affärer av olika slag.

7. Mexico City
Dagens huvudstad är byggd på
ruinerna från aztekernas Tenochtitlán.
Den ligger på en gammal sjöbotten
och sjunker hela tiden.

3. Riga
I den lettiska huvudstaden ﬁnns
arkitektur i vacker art nouveau-stil
och en fräck centralmarknad i gamla
zeppelinhangarer.

8. Santiago
Chiles huvudstad ligger vid Anderna.
Här ﬁnns livliga torg, trånga gränder
och gatukonst, och du kan dansa
nationaldansen cueca.

4. Lissabon
Fånga känslan i Portugals huvudstad:
följ tonerna av en melankolisk fado
bland de branta, pastellfärgade
gatorna.

9. Belfast
Tänk på Titanic när du går längs
hamnområdet i Nordirlands
huvudstad. Fortsätt sedan vidare i
historien på Ulster Museum.

5. Istanbul
Denna turkiska stad har tidigare
kallats Byzantion och Konstantinopel.
Låt dig lockas av moskéer och den
stora basaren.

10. Aten
Demokrati, ﬁlosoﬁ och teater har sina
rötter i den grekiska huvudstaden,
som än i dag domineras av
Parthenon på Akropolisklippan.

ned.

erar

ar
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11. Belgrad
Utforska Serbiens historiska
huvudstad och utgå från parken
Kalemegdan och fortet. Hunnern
Attila sägs vara begravd i närheten.

17. Sydney
Operahuset är lika synonymt med
Australien som koalan. Sydneys
skönhet omfattar allt från Bondi
Beach till Blue Mountains.

12. London
Storbritanniens huvudstad har
mycket att erbjuda. Känn historiens
vingslag i Towern och upplev utsikten
från the Shard.

18. Queenstown
Den forna guldgrävarstaden på Nya
Zeelands sydö lockar nu bungyjumphoppare och Sagan om ringen-fans.

13. Moskva
På det berömda Röda torget
ligger Vasilijkatedralen, som
Ivan den förskräcklige uppförde.
Tunnelbanestationerna är också
sevärda.

19. Kapstaden
Ta linbanan upp på Taffelberget och
njut av utsikten, känn pulsen på
Long Street och ha picknick i den
botaniska trädgården.

14. Tokyo
Sushi, sumobrottning,
shintohelgedomar och
körsbärsblommor. Bland
skyskraporna i Japans huvudstad
ﬁnns allt.

20. Taipei
Tempel och stora kvällsmarknader
roar men det är Taiwans vackra natur
som lockar: varma källor, enorma
vattenfall och mycket mer.

15. New York
Staden som aldrig sover. Succéer på
Broadway, nya trender från SoHo och
nya skyskrapor ser dagens ljus.

21. Giethoorn
Utforska Hollands Venedig med båt.
I den här pittoreska byn ﬁnns inga
vägar, bara idylliska kanaler.

16. Amsterdam
Museerna är fulla med Rembrandt
och van Gogh, men du hittar även
vackra kanaler, butiker, båtar och
annat intressant.

22. Madrid
Koppla av i Retiroparken, se de
stora mästarna på Pradomuseet och
smaka på Spanien i form av läckra
tapas.

23. B
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23. Bukarest
I Rumäniens imponerande huvudstad tävlar
triumfbågen och Segertorget om uppmärksamheten
med det ståtliga Parlamentspalatset.

32. Barcelona
Kataloniens excentricitet vilar över Picassomuseet
och de imponerande tornen på Gaudís Sagrada
Família.

24. Soﬁa
Öst möter väst i Bulgariens antika huvudstad. Se
olika kulturmonument och upplev det avslappnade
gatulivet.

33. Toronto
Kanadas mest tätbefolkade och mångkulturella stad
ligger vackert vid Ontariosjöns strand. I närheten
ligger Niagarafallen, som är en stor turistattraktion.

25. Berlin
Här förenas Öst- och Västtyskland i stora parker,
Bauhaus-stil, museer, Trabant-turer och ett stort
kulturellt utbud.

34. Paris
Den franska huvudstaden bjuder på romantiska
möten vid Notre-Dame, kvällar på operan och
tunnelbanenedgångar i art déco-stil.

26. Los Angeles
Filmens och musikens huvudstad är full av kända
adresser, från Rodeo Drive till Venice Beach och
Sunset och Hollywood Boulevards.

35. Prag
Promenera i tjeckiska huvudstadens slottsdistrikt,
från Hradčanys slott till de smala gränderna i Malá
Strana och över Karlsbron.

27. Tallinn
Tjocka Margareta är namnet på ett kanontorn i
Estlands huvudstad, hamnstaden Tallinn.

36. Rio de Janeiro
Från Sockertoppen har du en fantastisk utsikt över
Brasiliens berömda karnevalsstad och soldyrkarna
på stranden Copacabana.

28. Montreal
I Gamla Montreal samlas Quebecprovinsens
traditionella franska stilar bland öar och vattenleder.
29. Tel Aviv
Livet i denna kuststad i Israel kretsar kring stranden,
ostronrestaurangerna och gatstenarna i gamla
Jaffa.
30. Bogotá
Här kan du shoppa, dricka Colombias bästa kaffe
och pruta på dyra smaragder – och på guldmuseet
ﬁnns ännu mer att se.
31. Bryssel
I Belgiens huvudstad kan du gå i Tintins fotspår, äta
musslor med pommes frites och se den berömda
statyn Manneken Pis.

37. Kiev
Andrijivskyjsluttningen, Soﬁakatedralens
guldkupoler och friluftsmuseet i Pirogovo visar en
del av Ukrainas historia.
38. Budapest
Två städer i en. Buda och Pest ligger på var sin
sida om Donau. Ungerns huvudstad ses bäst från
Fiskebastionen på Slottshöjden.
39. Buenos Aires
Tangon genomsyrar den argentinska huvudstaden
och här kan man också få njuta av enorma, grillade
biffar.
40. Quito
Branta trappor klättrar uppför Ecuadors huvudstad.
Staden ligger på 2 800 meters höjd och vädret
växlar hela tiden.

