SÅ HÄR VINNER DU
BLI FÖRST MED ATT SAMLA 3 KOMPLETTA
EGENDOMSGRUPPER I OLIKA FÄRGER.

ÅLDER

8+

VEM VINNER?

2-6
SPELARE

VINNER GÖR DEN SPELARE SOM FÖRST SAMLAR IHOP 3 KOMPLETTA
EGENDOMSGRUPPER I OLIKA FÄRGER.

VAD SPELET GÅR UT PÅ
Monopoly Deal går ut på att samla egendomar och att försöka ruinera
dina motståndare! Använd händelsekort för att ta ut hyra, byta kort, kräva
födelsedagspengar och mycket annat. Och se till att lägga mycket pengar i
din egen bankhög – för dina motståndare kommer försöka ruinera dig också!

FÖRBEREDELSER
1. Sortera ut de 4 korten med snabbstartsregler ur kortleken och dela ut
dem som påminnelsekort.
2. Blanda ihop resten av korten och dela ut 5 kort med framsidan nedåt till
varje spelare.
3. Alla tittar på sina kort men visa dem inte för någon annan!
4. Lägg resten av korten med framsidan nedåt i en hög i mitten.
5. Bestäm vem som börjar. Spelet går medurs.

NÄR DET ÄR DIN TUR

MER INFORMATION OM KORTEN
ACTION CARD

2. SPELA UT UPP TILL 3 KORT

SLY
DEAL
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DEAL
BREAKER

b1M

Steal a complete set of
properties from any player.
(Includes any buildings.)

%&#5
$0--&$503

ACTION CARD

DOUBLE
THE RENT!

to use

Needs to be played
with a rent card.

Play into centre to use.

b1M

b1M
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b4M
ACTION CARD

HOTEL

b4M

(Except stations and utilities.)

(Use card either way up.)

RENT
1

..................... b4M

3

.. FULL SET.. b7M
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PROPERTY WILD CARD

This card can be used as part
of any property set. This card
has no monetary value.
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Pengakort –
Pengakort lägger du i din
bankhög och använder för att
betala andra spelare.

b1M

b1M

SÄTT IGÅNG ATT SPELA SÅ FALLER BITARNA PÅ PLATS!

b4M

MAYFAIR

(No. of properties
owned in set)

RENT

1

..................... b3M

2

.. FULL SET.. b8M

b1M
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Egendomsjoker –
u	Egendomsjokrarna kan
användas i stället för ett
egendomskort i någon av de
färger som visas på kortet.
u	Under din tur kan du byta plats
på jokrarna mellan olika
egendomsgrupper.
u	Det finns 2 flerfärgade
egendomsjokrar som kan
användas i stället för vilket
egendomskort som helst.
Egendomsjokrarna är inte värda
några pengar och du kan inte
använda dem att betala med.
Egendomskort –
Det står på varje kort hur många
egendomar du måste samla i
den färgen för att få en
KOMPLETT EGENDOMSGRUPP.
Detta gäller även stationer och
statliga verk.

6 SPELARE ELLER FLER

Om ni är 6 eller fler spelare blandar ni ihop två kortlekar och spelar som vanligt!
Om du senare vill dela upp kortlekarna igen använder du den här listan för att kontrollera vad
som ska finnas med i varje kortlek:
110 spelkort:

u 4 regelkort u 28 egendomskort (2 bruna, 3 ljusblåa, 3 rosa, 3 orange, 3 röda, 3 gula, 3 gröna, 2 blåa,
4 stationer, 2 statliga verk) u 11 egendomsjokrar (1 ljusblå/brun, 1 ljusblå/station, 2 rosa/orange, 2 röd/gula,
1 mörkblå/grön, 1 grön/station, 1 station/statligt verk, 2 flerfärgade egendomsjokrar) u 34 händelsekort
(2 × Avtalsbrott, 3 × Påtvingad affär, 3 × Listig affär, 3 × Jag säger nej, 3 × Inkasso, 3 × Jag fyller år, 2 × Dubbel hyra,
6 × Hus, 2 × Hotell, 10 × Passera Gå) u 13 hyreskort (2 ljusblå/bruna, 2 rosa/orange, 2 röd/gula, 2 mörkblå/
gröna, 2 station/statligt verk, 3 valfri hyra) u 20 pengakort 6 x a1m, 5 x a2m, 3 x a3m, 3 x a4m, 2 x a5m,
1 x a10m.

Motståndarens bank- och
egendomshögar.

DIN BANKHÖG

..................... b2M

2

RENT
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PROPERTY

WILD CARD

PROPERTY
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Hus/Hotell –
Spela ut de här korten på en
komplett egendomsgrupp så
ökar hyresvärdet.
u	Varje grupp får bara ha ett hus
och ett hotell.
u	Hotell får du bara spela ut på
en egendomsgrupp om du
redan har spelat ut ett hus på
den.
u	Stationer och statliga verk kan
inte ha några hus eller hotell.
Kan också användas som pengar.

..................... b3M

b.
"$5*0/$"3%

Add onto any full
set you own to add
a4M to the rent value.

Om du har mer än 7 kort på handen måste du lägga tillbaka kort underst i mittenhögen tills du har 7 (korten på bordet framför dig räknas inte). Om du har slut på kort får
du ta 5 kort när det är din tur nästa gång.

SKRÄPHÖGEN
Spela ut händelsekorten med
MITTENHÖGEN framsidan uppåt här.

Draw 2 extra cards.

Play into centre to use.

3. I SLUTET AV DIN TUR

SÅ HÄR SER SPELET UT

PASS

(Use card either way up.)

BRO.

.

Passera Gå –
Ta 2 extra kort från mittenhögen.
Du kan spela mer än ett Passera
Gå-kort under samma tur. Kan
också användas som pengar.

ACTION CARD

WILD CARD

8 HAS

Dubbel hyra –
Spela ut tillsammans med ett
vanligt hyreskort och ta ut dubbel
hyra. Kan också användas som
pengar.

.. FULL SET.. b8M

, 200

ds.
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b1M

© 1935

ra car

centre

Play into centre to use.

b1M

2 ext

RENT
All players pay you rent
for properties you own
in one of these colours.

b1M

Draw

RD

ACTION CARD

Force one player to pay
you rent for properties you
own in one of these colours.

b1M

ON CA

Play into

RENT

Hyra –
Kräv hyra från andra spelare för
de egendomar du har som
motsvarar färgen på
hyreskortet. Kan också
användas som pengar.

b1M

b1M

ACTI

Flerfärgat hyreskort –
Kräv en valfri spelare på hyra för
en av dina egendomar (vilken du
vill). Kan också användas som
pengar.

ACTION CARD

Play into centre to use.

		 FÖLJ INSTRUKTIONERNA PÅ HÄNDELSEKORTEN!
u Med händelsekorten kan du göra saker, till exempel kräva hyra från andra
PASS
spelare, överta deras kort eller kräva dem på pengar när du fyller år!
u Om du tar upp ett händelsekort när det är din tur kan du spela ut det genast
som ett av dina tre kort eller använda det senare.
u Händelsekorten går också att använda som pengar.Värdet visas i hörnet i en röd ring.
(Mer information finns i avsnittet ”Mer information om korten”.)
VIKTIGT! SÅ HÄR BETALAR DU TILL ANDRA SPELARE
u Du får ALDRIG ta tillbaka utspelade kort till din hand.
u Betala ALDRIG med kort från handen! Du får bara betala med de kort du har lagt
ut framför dig.
u Du kan betala med kort från banken, egendomar eller en kombination. Du – inte
din motståndare – väljer hur du vill betala!
u Du får ingen växel! Om du till exempel ska betala a2m till en spelare i hyra och
bara har ett kort med a3m i din bankhög, får du ingen växel. Otur!
u Om du betalar med egendomskort flyttas de direkt till den andra spelarens
egendomssamling.
u	Om du inte har några kort framför dig att betala med behöver du inte betala!

h )"4#30

b3M

C SPELA UT HÄNDELSEKORT I MITTEN
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a.BTBƾHJGUƿ

1MBZJOUPDFOUSFUPVTF

h )"4#30

b3M
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Jag säger nej –
Det här kortet kan du använda när
som helst för att förhindra effekten
av ett händelsekort som spelas ut
mot dig. Men om den spelaren
också har ett Jag säger nej-kort kan
han eller hon använda det för att
förhindra ditt … tyvärr! Kan också
användas som pengar.
Jag fyller år –
Alla spelare måste ge dig a2m.
Grattis på födelsedagen! (Vilken
tur att du har så rika kompisar!)
Kan också användas som pengar.
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FAIR
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Inkasso –
Använd det här kortet för att
kräva in a5m från en annan
spelare! Kan också användas som
pengar.
b.

		 KOM IHÅG, DEN SOM FÖRST FÅR 3 KOMPLETTA EGENDOMSGRUPPER I
OLIKA FÄRGER VINNER SPELET!
RENT
u Lägg ut egendomskort framför dig för att bygga upp egendomsgrupper.
b3
u Det står på varje kort hur många egendomar du behöver samla i den färgen.
b8
u Du får samla på hur många olika egendomsgrupper du vill, men du behöver 3
kompletta grupper (i olika färger) för att vinna spelet.
u Du får bara sortera dina egendomar när det är din tur. Om det är någon annans
tur och du upptäcker att du har vunnit, måste du vänta tills det är din tur innan
du talar om det!
OCH/ELLER

MAY

8 HAS

Play into centre to use.
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"$5*0/$"3%

(No.
of pro
owned perties
in set
)
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Use any time when an action
card is played against you.

b.

b4M

© 1935

JUST
SAY NO!
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b.

B LÄGG UT EGENDOMAR I DIN SAMLING

.. FU

ACTION CARD

2

BRO.

1
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b4M

8 HAS

2

Play into centre to use.

b5M

Play into centre to use.

Swap any property
with another player.

(Cannot be part of a full set.)

b1M

, 200

Avtalsbrott –
Överta en komplett egendomsgrupp från vilken spelare du
vill och lägg den i din egendomssamling. Obarmhärtigt! Kan
också användas som pengar.

ACTION CARD

FORCED
DEAL

b4M

b1M
© 1935

b3M

Play into centre to use.

b5M

A LÄGG PENGAKORT/HÄNDELSEKORT I DIN BANKHÖG

		 Spelare kan kräva pengar av varandra för hyra, födelsedagspresenter osv.
Bygg upp din egen ”Bank” i en hög framför dig med hjälp av pengakort och/
eller händelsekort.
u Om du placerar ett händelsekort i din bankhög räknas det som pengar och går
inte att använda som händelsekort under resten av spelet. Om du använder det
för att betala en annan spelare måste den spelaren lägga det direkt i sin bankhög
och kan inte använda det som händelsekort.
OCH/ELLER

Steal a property from
the player of your choice.
(Cannot be part of a full set.)

Påtvingad affär –
Byt valfritt egendomskort från din
egendomssamling mot valfritt
egendomskort hos någon annan
spelare. Kan också användas som
pengar.

ACTION CARD

b3M

		från handen och placera dem på bordet framför dig. Du måste inte spela ut några kort
om du inte vill. Spela ut dina tre kort genom att kombinera följande tre sätt: A, B och/
eller C i vilken ordning du vill.

Listig affär –
Överta en egendom från vilken
spelare du vill och lägg den i din
egendomssamling. Du får inte
överta en egendom som tillhör
en komplett egendomsgrupp.
Kan också användas som pengar.

b3M

från mittenhögen och lägg till dem till din hand. Om du senare under spelet har
använt alla dina kort får du ta 5 i stället.

b3M

1. TA 2 KORT

DINA EGENDOMSGRUPPER
Lägg ut dem framför dig.
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