VEM VINNER?
1

Använd inte guldtaket förrän du har
använt de 5 färgade taken. Sedan
trycker du snabbt tre gånger på
monopolgubbens huvud.
2 Om det står en komplett byggnad på
alla färgade områdena men ingen

4+ 2-4
SPELARE

har kunnat använda sitt guldtak
vinner den spelare som har flest
klossar på spelplanen (du vet vilka
block som är dina eftersom de har
ditt tak!). Tryck snabbt tre gånger
på monopolgubbens huvud.

SVÅRARE REGLER
1

2 Lägg ihop dem med hur mycket
pengar du har.
3 Spelaren med högst summa vinner!

Spela som vanligt, men när spelet
är slut räknar du hur många
klossar du har på spelplanen (kom
ihåg att du vet vilka block som är
dina eftersom de har ditt tak!).

VIKTIG INFORMATION OM BATTERIERNA
Behåll den här informationen för framtida bruk.
Batterierna ska alltid bytas ut av en vuxen person.
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 polerna
+ och – 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. ANVÄND INTE ÅTERUPPLADDNINGSBARA BATTERIER. FÖRSÖK ALDRIG
ATT ÅTERUPPLADDA ANDRA SORTERS BATTERIER ÄN DE SOM ÄR
AVSEDDA FÖR ÅTERUPPLADDNING.
8. Se till att dessa batterier, liksom alla andra små föremål, är utom
räckhåll för mindre barn. Sök omedelbart läkarhjälp om någon
skulle råka svälja ett batteri!

–
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+

+
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Produkten och dess batterier skall kasseras separat
på närmaste återvinningsstation. Kassera dem inte
tillsammans med hushållsavfallet.
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Innehåll:
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6 röda tak, 6 gula tak, 6 rosa tak, 6 svarta tak och 4 guldtak.
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MONTERING
1

SÅ HÄR BYGGER DU

Sätt monopolgubben på vägen
på någon av de fyra bitarna av
banan. Monopolgubben ska
stå vänd mot HÖGER.

Varje färgat område i staden har ett
nummer. Numret motsvarar hur många
byggklossar som måste byggas på det
området. Om området till exempel visar
nummer 2 måste två byggklossar byggas
på det innan du äger det.

3

2 Sätt ihop banan som ett pussel.

1

1

3 Sätt ihop spelplanen med banan
och se till så att Gå-pilen på
spelplanen hamnar bredvid
Gå-pilen på banan.

2

4 Skjut monopolgubben till Gå.
5

Skjut monopolgubbens styrhjul
till höger så att han kommer ur
testläget och in i spelläget.

När du hamnar på ett färgat område
placerar du EN av dina gröna
byggklossar på det.
• Om du hamnar på något av de
fyra färgade områdena med
nummer 1 lägger du också ett av
dina färgade tak högst upp. Det
betyder att byggnaden tillhör dig.
Om någon annan hamnar där
måste de betala hyra till dig!

• För de övriga tolv färgade
områdena gäller följande: Om du
är den spelare som placerar den
sista byggklossen på området
(d.v.s. om området visar nummer
2 och du har placerat ut den
andra klossen) lägger du ett av
dina färgade tak högst upp. Det
betyder att byggnaden tillhör dig.
Om någon annan hamnar där
måste de betala hyra till dig!
2 Om dina gröna byggklossar tar slut
kan du köpa fler från bankiren. De
kostar 1 kr styck.
3 Använd ditt guldtak sist – det betyder
att du har vunnit!

SÅ HÄR BETALAR DU HYRA
HÅLL NED MONOPOLGUBBENS HUVUD I 3 SEKUNDER SÅ
FÅR DU HÖRA EN SNABBGENOMGÅNG AV REGLERNA.

Om du hamnar på en annan spelares
byggnad måste du betala hyra.
Hyra är lika mycket som antalet klossar i

NÄR HAN HAR SAGT TILL DIG ATT GÖRA NÅGOT TYSTNAR HAN EN STUND
SÅ ATT DU KAN UTFÖRA INSTRUKTIONEN.

byggnaden, så om byggnaden består av
tre klossar blir hyran 3 kr.

REGLER

NÄR DU VILL FORTSÄTTA ÄR DET BARA ATT TRYCKA PÅ HANS HUVUD IGEN.
1

BANKIR

2 Om du hamnar på …

Välj en bankir (helst en vuxen) som ska hålla reda
på pengarna och byggklossarna.
Ge VARJE spelare:

Byggklossar

Tak i samma färg x 5

1-kronorssedlar

x1

x 10

(För varje takuppsättning
finns det ett i reserv.)

x6
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… FRI PARKERING, behöver
du inte göra någonting
– du slipper åtminstone att
betala hyra!

… ETT FÄRGAT OMRÅDE,
bygger du en egendom på
det sätt som beskrivs ovan.

Guldtak
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… EN CHANSRUTA, trycker
du på monopolgubbens
huvud och följer
instruktionerna.

Den yngsta spelaren börjar och
sedan går ni medsols och turas
om att trycka på monopolgubbens
huvud och följa hans instruktioner.

SE
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… ELLER PASSERAR GÅ,
får ALLA spelare 2 kr från
bankiren.

… EN ANNAN SPELARES
BYGGNAD, betalar du
hyra på det sätt som
beskrivs ovan.
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