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SPELETS MÅL:
Att samla på sig så många lyckobrickor som möjligt genom att köpa, 
inkassera hyra, sälja och bygga ut egendomar på ön. Pengarna växlas 

in till lyckobrickor i slutet av spelet. 
Den spelare som har flest lyckobrickor när en annan spelare  

går i konkurs har vunnit spelet.

INNEHÅLL
1 spelplan, 1 DVD, 6 spelpjäser, 60 lyckobrickor, 28 lagfartskort,  

5 ID-kort, 32 bungalower, 12 anläggningar, 3 parker, 3 pirar,  
3 kasinon, 3 restauranger, 1 paket monopolpengar och 2 tärningar.

Du kan avsluta spelet när du vill. Välj bara Spelet är över på DVD:n och följ 
anvisningarna för att räkna ihop poängen. Den spelare som har flest lyckobrickor 
när poängen har räknats ihop har vunnit spelet.

För 3–5 spelare

Från 8 
år och uppåt

Äg en bit av paradiset!

SNABBSPEL

Om problem skulle uppstå kan du prova med att rengöra skivan. Använd ett rent och torrt tygstycke  
och torka från mitten och ut mot skivans kant. Om du har ytterligare frågor går du till www.hasbro.se under 
“Service” eller ringer 020-794 391.
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Gå i fängelse.
Se sidan 11.

Betala hyra på
andra spelares
egendomar
Se sidan 8.

Bygga på
egendomarna.
Se sidan 8. Chans på DVD:n.

Se sidan 11.

Allmänning på DVD:n.
Se sidan 11.

Inkassera
$ 200 000 när
du passerar GÅ.
Se sidan 11.

Inteckna en
egendom.
Se sidan 10.

Specialinnehåll på DVD:n 
Spela en figur
Varje spelare är en figur med ett visst yrke: 
Borgmästare, byggherre, polischef, konstnär eller 
surfare. Till varje yrke hör speciella förmåner.  

Ytterligare fyra byggnader
Först bygger du bungalower (hus) och därefter 
anläggningar (hotell). I stället för bungalower kan 
du bygga parker, pirar, kasinon eller restauranger. 
Varje ny byggnad har olika specialegenskaper 
som visas på DVD:n.

 Lyckobrickor 
 Du får en lyckobricka varje gång du 
köper en egendom eller när DVD-rösten  
säger att du ska ta en. Ju fler lyckobrickor du 
samlar på dig, desto närmare kommer du att 
vinna spelet!

På DVD:n hittar du …
Hjälp med reglerna
Om du behöver hjälp med förberedelser och 
regler väljer du det alternativet på DVD:ns 
huvudmeny.  

Chans och Allmänning
Varje gång du hamnar på Chans eller Allmänning 
på spelplanen ska du välja motsvarande ikon på 
DVD:n. DVD-rösten säger vad du ska göra!

 Nyhetssändning
 Och du får upp den här ikonen på en av 
tärningarna flyttar du först rätt antal steg på den 
andra tärningen och gör det du ska på den ruta 
du hamnade på. Välj sedan Nyhetssändning på 
DVD:n så får du en viktig nyhetsuppdatering 
som kommer att påverka spelet!

Nya byggnader
Till var och en av de fyra nya byggnaderna 
(parker, pirar, kasinon och restauranger) hör 
speciella fördelar. Under Övriga byggnader på 
DVD:n eller på sidan 9 kan du se vad. Genom 
hyttventilen på huvudmenyn kan du se om det 
ligger något fartyg i hamnen eller se vad det är 
för väder … de här faktorerna kan påverka 
hyran för den här typen av byggnader!

Sätt in skivan i DVD-spelaren
och tryck på Play för hjälp
med förberedelserna.

Viktiga
nyhetssändningar
på DVD:n. 
Se sidan 6.

Välj spelpjäs.
Lyckobrickor.
Se sidan 3.
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0 HYRA – ENDAST TOMTEN
0 ” med 1 bungalow
0 ” med 2 bungalower
0 ” med 3 bungalower
0 ” med 4 bungalower
0 HYRA MED ANLÄGGNING

Om en spelare äger alla tomter i en 
viss färggrupp är hyran den dubbla för 

obebyggda tomter i den gruppen.

LAGFART

© 2007 Hasbro.

Bungalower
Anläggningar

Övriga byggnader 

Tomtens inteckningsvärde

INTECKNAD

Kortet måste vändas med 
denna sida upp om 

egendomen är intecknad.

21 6

1
2
2
3
4
5

0 72 2
Kasino Pir Restaurang Park

STINGROCKORNAS VIK

STINGROCKORNAS VIK
0  INTECKNAD FÖR $ 60 K

$
8 K

40 K
100 K
300 K
450 K
600 K

$ 50 K styck
$ 50 K plus

4 bungalower
$ 100 K styck

$ 60 K

0 HYRA – ENDAST TOMTEN
0 ” med 1 bungalow
0 ” med 2 bungalower
0 ” med 3 bungalower
0 ” med 4 bungalower
0 HYRA MED ANLÄGGNING

Om en spelare äger alla tomter i en 
viss färggrupp är hyran den dubbla för 

obebyggda tomter i den gruppen.

LAGFART
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Bungalower
Anläggningar

Övriga byggnader 

Tomtens inteckningsvärde

INTECKNAD

Kortet måste vändas med 
denna sida upp om 

egendomen är intecknad.

21 6

3
5
7
8
10
13

0 155 7
Kasino Pir Restaurang Park

MÅNSKENSSTRANDEN

MÅNSKENSSTRANDEN
1  INTECKNAD FÖR $ 130 K

$
22 K
110 K

330 K
800 K
975 K

1 M 150 K

$ 150 K styck
$ 150 K plus

4 bungalower
$ 300 K styck

$ 130 K
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BANKIR  .................................................................................5
FIGURER  ...............................................................................5
SPELA  ....................................................................................6
VEM VINNER SPELET?  ....................................................6

BANKIR
Välj ut en spelare som ska sköta banken. Om bankiren är med i spelet måste han 
eller hon vara noga med att hålla isär sina egna tillgångar från bankens. Bankiren 
ansvarar för pengarna, lyckobrickorna, lagfartskorten, byggnaderna (bungalower, 
anläggningar, parker, pirar, kasinon och restauranger) och auktionerna.

KÖPA EGENDOM  .............................................................7
AUKTIONER  .......................................................................7
BETALA HYRA  ...................................................................8
STATLIGA VERK  ................................................................8
TRANSPORTTOMTER  .....................................................8
BYGGA BUNGALOWER  ................................................8
BYGGA ANLÄGGNINGAR  ..........................................8
BYGGA ÖVRIGA BYGGNADER  .................................9
OM BYGGNADERNA TAR SLUT  ................................9
OM PENGARNA TAR SLUT  ..........................................9
SÄLJA EGENDOM  ............................................................9
INTECKNINGAR  .............................................................10
KONKURS  .........................................................................10
CHANS OCH ALLMÄNNING  ....................................11
FRI PARKERING  .............................................................11
PASSERA GÅ  ..................................................................11
FÄNGELSE  ........................................................................11
SNABBSPEL ......................................................................12

FIGURER
I varje spel antar du rollen som en av fem figurer som var och en har ett speciellt 
jobb på ön. Till varje yrke hör olika speciella förmåner:

Pengar Lagfartskort 
Bungalower och 

anläggningar
Övriga 

byggnader    

INNEHÅLL

I DETALJ

 Polischefen
Det kan vara en god idé 
att hålla sig väl med den 
här spelaren. När en annan 
spelare hamnar på Gå i 

fängelse kan polischefen benåda dem 
och låta dem gå till Bara på besök-delen 
i stället för att hamna i fängelse. 
Polischefen slipper alltid ut ur fängelset 
utan att betala och får $ 50 000 från 
banken varje gång en annan spelare 
hamnar på Bara på besök.

 Byggherren
  Eftersom byggherren har 
varit i byggbranschen hela 
sitt liv betalar han $ 25 000 
mindre än angivet pris för 
alla byggnader.

Borgmästaren 
Eftersom borgmästaren  
har många viktiga beslut 
att ta får hon $ 300 000  
i stället för $ 200 000 

varje gång hon passerar GÅ.

 Surfaren
 Den här sportfånen 

har turen på sin sida –  
han får en lyckobricka 
varje gång har slår lika 

(såvida det inte är hans tredje 
dubbelslag på raken – då hamnar han  
i fängelse precis som alla andra).

Konstnären
Konstnären får köpa 
lyckobrickor för $ 100 000 
styck. Hon kan köpa så 
många hon har råd med.  
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I DETALJ

6 7

1. 
Tomter 

2. 
Transporttomter

3. 
Statliga verk 

Om du hamnar på en egendom som ingen äger kan du köpa den. Betala bankiren 
det pris som står angivet på rutan. Bankiren ger dig lagfartskortet för egendomen 
och en lyckobricka. Lägg kortet med framsidan uppåt framför dig. 

Om du bestämmer dig för att inte köpa egendomen håller bankiren en auktion 
(se Auktioner).
När du äger en egendom har du rätt att inkassera hyra från andra spelare som 
hamnar på rutan ifråga. När du äger alla tomter i en färggrupp (det vill säga har 
monopol) kan du bygga bungalower, anläggningar eller en av de övriga fyra 
byggnaderna på tomterna i den gruppen och inkassera en högre hyra!

AUKTIONER
Om du bestämmer dig för att inte köpa den egendom som du har 
hamnat på, måste bankiren omedelbart auktionera ut den till den som 
bjuder högst. Utgångspriset bestäms av den spelare som ger första 

budet. Under budgivningen ropar alla spelare det de är beredda att ge. Den 
spelare som valde att inte köpa egendomen till ursprungspris får också vara med 
och bjuda nu om han eller hon vill. Egendomen kanske säljs för halva priset! 

0 HYRA – ENDAST TOMTEN
0 ” med 1 bungalow
0 ” med 2 bungalower
0 ” med 3 bungalower
0 ” med 4 bungalower
0 HYRA MED ANLÄGGNING

Om en spelare äger alla tomter i en 
viss färggrupp är hyran den dubbla för 

obebyggda tomter i den gruppen.

LAGFART

© 2007 Hasbro.

Bungalower
Anläggningar

Övriga byggnader 

Tomtens inteckningsvärde

INTECKNAD

Kortet måste vändas med 
denna sida upp om 

egendomen är intecknad.

21 6

2
3
4
6
7
9

0 113 4
Kasino Pir Restaurang Park

NINI MANU

NINI MANU
1  INTECKNAD FÖR $ 90 K

$
14 K
70 K

200 K
550 K
750 K
950 K

$ 100 K styck
$ 100 K plus

4 bungalower
$ 200 K styck

$ 90 K

0 HYRA – ENDAST TOMTEN
0 ” med 1 bungalow
0 ” med 2 bungalower
0 ” med 3 bungalower
0 ” med 4 bungalower
0 HYRA MED ANLÄGGNING

Om en spelare äger alla tomter i en 
viss färggrupp är hyran den dubbla för 

obebyggda tomter i den gruppen.

LAGFART

© 2007 Hasbro.

Bungalower
Anläggningar

Övriga byggnader 

Tomtens inteckningsvärde

INTECKNAD

Kortet måste vändas med 
denna sida upp om 

egendomen är intecknad.

21 6

2
4
6
8
10
13

0 154 6
Kasino Pir Restaurang Park

DELFINUDDEN

DELFINUDDEN
1  INTECKNAD FÖR $ 110 K

$
18 K
90 K

250 K
700 K
875 K

1 M 050 K

$ 150 K styck
$ 150 K plus

4 bungalower
$ 300 K styck

$ 110 K
© 2007 Hasbro.

2 HYRA $ 25 K
2 Om du äger 2 

transporttomter $ 50 K
2 Om du äger 3

transporttomter $ 100 K
2 Om du äger 4

transporttomter $ 200 K

INTECKNINGSVÄRDE – $100 K

INTECKNAD

Kortet måste vändas med 
denna sida upp om 

egendomen är intecknad.

SKOTERUTHYRNINGEN
SKOTERUTHYRNINGEN

1  INTECKNAD FÖR $ 100 K1 Om du äger ett ”statligt 
verk” är hyran fyra gånger 

tärningsbeloppet.*

1 Om du äger båda ”statliga 
verk” är hyran tio gånger 

tärningsbeloppet.*

INTECKNINGSVÄRDE – $ 75 K

* Multiplicerat med 10 000
© 2007 Hasbro.

INTECKNAD

Kortet måste vändas med 
denna sida upp om 

egendomen är intecknad.

VINDKRAFTVERKET VINDKRAFTVERKET
0  INTECKNAD FÖR $ 75 K

Du får en lyckobricka 
från banken varje 
gång du köper en 
egendom.
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SPELA
1. Veckla ut spelplanen, välj figurer och ställ dem på startrutan (GÅ). 

2. Sätt in skivan i DVD-spelaren och tryck på Play. Monopolgubben leder dig genom 
förberedelserna och hjälper dig att välja en figur. Lägg den figurens ID-kort 
framför dig. Monopolgubben säger vilken spelare som börjar. Spelet går medsols.

3. När det blir din tur kastar du båda tärningarna och flyttar framåt det antal steg 
som tärningarna visar. Två eller fler spelare kan hamna på samma ruta. Beroende 
på vilken ruta du hamnar på ska du göra något av följande:

 • Köpa egendomen (om den inte redan ägs av en annan spelare). Se sidan 7.
 •  Besluta dig för att inte köpa den. Bankiren meddelar då att egendomen ska 

auktioneras ut. Se sidan 7.
 • Betala hyra (om egendomen ägs av en annan spelare). Se sidan 8.
 •  Om det finns en park, pir, kasino eller restaurang på egendomen berättar 

DVD:n hur hög hyran blir. Se sidan 8.
 • Betala skatt.

 • Få en Chans- eller Allmänning-händelse uppläst på DVD:n. Se sidan 11.
 • Gå i fängelse. Se sidan 11.
4. Om du får upp ikonen för Nyhetssändning  på en av tärningarna flyttar du 

först rätt antal steg på den andra tärningen och gör det du ska på den ruta du 
hamnade på. Välj sedan Nyhetssändning på DVD:n så får du höra en viktig 
nyhetsuppdatering som kommer att påverka spelet.  

 Obs! Vid några av nyhetsuppdateringarna måste du göra ett val före 
sändningen. Om du måste göra ett val får du en lyckobricka.

5. När du äger alla egendomar i en färggrupp kan du bygga bungalower, 
anläggningar, parker, pirar, kasinon och restauranger på de tomterna. 
Se sidan 8.

6. Om dina pengar tar slut kan sälja tillbaka eventuella byggnader till banken och 
sedan inteckna eller sälja egendomar för att kunna betala dina skulder. Om du 
inte kan få ihop tillräckligt med pengar för att kunna betala hyra, skatt eller en 
räkning, går du i konkurs och spelet är över. Se sidan 10.

 Obs! Du får inte låna pengar från eller låna ut pengar till en annan spelare. En 
annan spelare kan dock välja att ta emot en egendom från dig i stället för 
pengar som du är skyldig.

7. Om du slår lika får du flytta som vanligt och sedan slå igen. Om du slår lika tre 
gånger i rad hamnar du i fängelse (om inte polischefen benådar dig)!

VEM VINNER SPELET?
Spela tills en spelare går i konkurs och välj sedan Spelet är över på DVD:n. Med DVD:ns 
hjälp räknar du ihop dina tillgångar, inklusive egendomar och pengar, och växlar in 
allting till lyckobrickor. 

KÖPA EGENDOM
Det finns tre slags egendomar:

På lagfartskortet för varje egendom står det hur många lyckobrickor egendomen är 
värd beroende på hur mycket du har byggt ut den.

 

Exempel
Om du äger tre bungalower på Nini 
Manu får du sex lyckobrickor i slutet  
av spelet. En park på den egendomen 
betyder elva lyckobrickor.

Den spelare som har flest lyckobrickor har vunnit spelet.
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020752479102 Aa
MONOPOLY DVD CARDS (GB)

2 RENT $25K

2 If 2 transports are owned $50K

2 If 3 transports are owned $100K

2 If 4 transports are owned $200K

MORTGAGE VALUE – $100K

020752479102 Aa
MONOPOLY DVD CARDS (GB)

MORTGAGED

Card must be turned
this side up if

property is mortgaged.

TAXI
SERVICE TAXI

SERVICE
1  MORTGAGED FOR $100K

102 Transport & Utilities.3-4   3-4 13/2/07   13:
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020752479102 Aa
MONOPOLY DVD CARDS (GB)

2 RENT $25K

2 If 2 transports are owned $50K

2 If 3 transports are owned $100K

2 If 4 transports are owned $200K

MORTGAGE VALUE – $100K

020752479102 Aa
MONOPOLY DVD CARDS (GB)

MORTGAGED

Card must be turned
this side up if

property is mortgaged.

JET SKI
RENTAL JET SKI

RENTAL
1  MORTGAGED FOR $100K

102 Transport & Utilities.5-6   5-6 13/2/07   13:
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020752479102 Aa
MONOPOLY DVD CARDS (GB)

2 RENT $25K

2 If 2 transports are owned $50K

2 If 3 transports are owned $100K

2 If 4 transports are owned $200K

MORTGAGE VALUE – $100K

020752479102 Aa
MONOPOLY DVD CARDS (GB)

MORTGAGED

Card must be turned
this side up if

property is mortgaged.

HELICOPTER
RIDES HELICOPTER

RIDES
1  MORTGAGED FOR $100K

102 Transport & Utilities.7-8   7-8 13/2/07   13:
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020752479102 Aa
MONOPOLY DVD CARDS (GB)

2 RENT $25K

2 If 2 transports are owned $50K

2 If 3 transports are owned $100K

2 If 4 transports are owned $200K

MORTGAGE VALUE – $100K

020752479102 Aa
MONOPOLY DVD CARDS (GB)

MORTGAGED

Card must be turned
this side up if

property is mortgaged.

SCOOTER
RENTAL SCOOTER

RENTAL
1  MORTGAGED FOR $100K

102 Transport & Utilities.1-2   1-2 13/2/07   13:

1 Om du äger ett ”statligt 
verk” är hyran fyra gånger 

tärningsbeloppet.*

1 Om du äger båda ”statliga 
verk” är hyran tio gånger 

tärningsbeloppet.*

INTECKNINGSVÄRDE – $ 75 K

* Multiplicerat med 10 000
© 2007 Hasbro.

INTECKNAD

Kortet måste vändas med 
denna sida upp om 

egendomen är intecknad.

VINDKRAFTVERKET VINDKRAFTVERKET
0  INTECKNAD FÖR $ 75 K
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BETALA HYRA 
Om du hamnar på en tomt som ägs av en annan spelare måste du betala hyra 
(förutom om tomten är intecknad). Den spelare som äger tomten måste kräva in 
hyra av dig innan nästa spelare slår tärningarna. Vilken hyra som ska betalas står på 
lagfartskortet och varierar beroende på hur många byggnader det finns på tomten.
Om du hamnar på en tomt med en av de nya byggnaderna får du veta på DVD:n 
hur hög hyran blir.

Om du äger en hel färggrupp fördubblas hyran för obebyggda tomter i den 
gruppen, det vill säga tomter utan byggnader på. 
Du kan inte inkassera hyra från en intecknad egendom, men däremot på ej 
intecknade egendomar i samma färggrupp. 
 

STATLIGA VERK
Statliga verk köps och auktioneras ut på samma sätt som egendomar. 
Om du hamnar på ett statligt verk som någon äger ska du betala hyra 
till ägaren. Hyran beräknas utifrån värdet på de slagna tärningarna. 
Om spelaren bara äger ett av de statliga verken blir hyran fyra gånger 
värdet på de slagna tärningarna (multiplicerat med 10 000). Om 
spelaren äger båda de statliga verken måste du betala tio gånger 

värdet på tärningarna (multiplicerat med 10 000). 
 

TRANSPORTTOMTER
 Transporttomter köps och auktioneras ut på samma sätt  
som egendomar. Om du hamnar på en transporttomt som ägs av 
en annan spelare betalar du det belopp som står på lagfartskortet.  

  Beloppet varierar beroende på hur många transporttomter 
den spelaren äger.

BYGGA BUNGALOWER
När du äger alla tomter i en färggrupp kan du köpa bungalower och 
placera på någon eller några av rutorna. På lagfartskortet ser du hur 
mycket varje bungalow kostar.

l Du kan köpa bungalower (och anläggningar eller någon av de fyra övriga 
byggnaderna) när det är din tur eller mellan två andra spelares omgångar, men 
du måste fördela dem jämnt: Du kan inte bygga en andra bungalow på en tomt 
förrän du har byggt en på var och en av de andra tomterna i färggruppen. 

l Du kan bygga hur många byggnader du vill, så länge du har råd med det! 
l Om någon av egendomarna i en färggrupp är intecknad kan du inte bygga på 

någon egendom alls i den gruppen.

BYGGA ANLÄGGNINGAR 
Du måste ha fyra bungalower på varje tomt i en komplett färggrupp innan  
du kan köpa en anläggning. Byt ut de fyra bungalowerna mot en anläggning 
och betala det pris som står på lagfartskortet till bankiren. Det går bara att 
bygga en anläggning per tomt.

BYGGA ÖVRIGA BYGGNADER
Det går också bra att bygga en övrig byggnad (park, pir, kasino eller restaurang) på 
valfri obebyggd tomt på spelplanen. När du har placerat en sådan byggnad på 
egendomen går det inte att bygga mer där.
Om du ångrar dig och vill bygga bungalower eller en anläggning där i stället måste du 
först sälja tillbaka den andra byggnaden till banken till hälften av ursprungspriset.
Var och en av de här byggnaderna har olika specialegenskaper:

Parker: Titta på väderrapporterna – soligt väder betyder skyhöga hyror! I 
slutet av spelet är parker värda mängder av lyckobrickor.
Pirar: Ligger kryssningsfartyget i hamnen? Hur är vädret? Båda sakerna 
påverkar hur hög hyran blir för en egendom med en pir.
Kasinon: Testa lyckan – du kan inkassera enorma hyror – eller också vara 
tvungen att betala pengar till den spelare som hamnade på ditt kasino!
Restauranger: Hur populär är din restaurang? Ju fler byggnader det finns 
runtomkring, desto högre hyra håvar du in.

När någon hamnar på en egendom med en av de här byggnaderna är det bara att 
fråga DVD:n hur mycket spelaren ska betala.

OM BYGGNADERNA TAR SLUT 
Om det inte finns fler bungalower i banken måste du vänta tills någon annan 
spelare har sålt tillbaka en av sina för att kunna köpa en. 
Om det bara finns ett begränsat antal bungalower, anläggningar eller övriga 
byggnader kvar och en eller flera spelare vill köpa fler än vad som finns i banken 
ska bankiren auktionera ut dem ett i taget till högstbjudande. Utgångspriset blir 
det lägsta priset som står angivet på lagfartskorten ifråga.

OM PENGARNA TAR SLUT 
Om dina pengar tar slut kan du skaffa mer genom att:
l Sälja byggnader.
l Inteckna egendom.
l Sälja egendom, statliga verk eller transporttomter till andra spelare för en 

överenskommen summa (även om egendomen är intecknad).   

SÄLJA EGENDOM
Du kan sälja obebyggda tomter, transporttomter och statliga verk till andra spelare till 
ett pris ni kommer överens om. Du kan inte sälja en tomt om det finns byggnader på 
någon annan av tomterna i samma färggrupp. Först måste du sälja alla byggnader på 
tomterna ifråga till banken. Du kan sälja när det blir din tur eller mellan två andra 
spelares omgångar.
Sälja bungalower och nya byggnader
Du säljer tillbaka bungalower och nya byggnader till banken för hälften av 
ursprungspriset. Du måste sälja bungalower i jämn fördelning, på samma sätt som 
du köpte dem.



10 11

0 HYRA – ENDAST TOMTEN
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Om en spelare äger alla tomter i en 
viss färggrupp är hyran den dubbla för 

obebyggda tomter i den gruppen.
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Sälja anläggningar
Du säljer tillbaka anläggningar till banken för hälften av priset för anläggningen plus 
hälften av priset för de fyra bungalower som växlades in för att köpa den.
Anläggningar kan också bytas ut mot bungalower om du behöver pengar. Då säljer du 
anläggningen till halva priset och får i utbyte fyra bungalower.

INTECKNINGAR
Inteckna egendom.
Sälj först alla byggnader. Vänd sedan tomtens  
lagfartskort upp och ned och inkassera den  
inteckningssumma som står angiven på  
baksidan av kortet.

Det är fortfarande du som äger den  
intecknade egendomen. Ingen annan  
spelare får häva inteckningen! Du kan inte  
inkassera hyra på intecknad egendom, men  
du kan dock inkassera hyra för andra  
egendomar i färggruppen.

Häva en inteckning
Betala den ursprungliga inteckningssumman plus 10 % ränta  
(avrundat till närmsta tiotusental) när du vill häva inteckningen. Vänd på 
lagfartskortet så att framsidan ligger uppåt igen. Nu kan du inkassera hyra på den 
här egendomen igen.

Sälja intecknad egendom
Du kan sälja intecknad egendom till andra spelare till valfritt pris. Köparen kan sedan 
antingen häva inteckningen eller betala 10 % ränta (avrundat till närmsta tiotusental) 
men låta egendomen vara intecknad ett tag till. Inteckningen kan sedan hävas som 
vanligt senare i spelet.

När ingen av tomterna i en färggrupp är intecknad längre kan ägaren börja köpa 
tillbaka byggnader till fullt pris.

KONKURS
Om du är skyldig mer pengar än vad dina tillgångar är värda, går du i konkurs och 
spelet är över.  

Om du är skyldig banken pengar
Ge allt du äger till banken. Det här ska inte vara med i sluträkningen.

Om du är skyldig en annan spelare pengar
Ge den spelaren alla dina pengar och lagfartskort. Om något av dina lagfartskort är 
intecknat måste den andra spelaren följa reglerna under Inteckningar ovan. 

Välj nu Spelet är över på DVD:n. De andra spelarna följer nu stegen för att räkna 
ihop sina tillgångar och ta reda på vem som har vunnit.

CHANS OCH ALLMÄNNING 
När du hamnar på Chans eller Allmänning på spelplanen ska du välja motsvarande 
ikon på DVD:n i stället för att dra ett kort. Din Chans- eller Allmänning-händelse blir 
uppläst på DVD:n. Följ anvisningarna på skärmen. Om du måste göra ett val i början 
av händelsen får du en lyckobricka.

Turen går sedan vidare till nästa spelare. Flytta till rutan för fängelset. Du inkasserar 
inte $ 200 000, oavsett var du befann dig på spelplanen.
Du kan inkräva hyra på egendomar även om du sitter i fängelse.
Slippa ut ur fängelset
Du slipper ut ur fängelset om du:

l Betalar böter på $ 50 000. Fortsätt nästa gång det är din tur.
l Slår lika.
l Polischefen benådar dig. Se ovan.
Om du inte har slagit lika efter tre rundor måste du betala bankiren $ 50 000. 
Sedan kan du flytta enligt det tredje tärningsslaget.
Bara på besök
Om du inte skickas i fängelse utan bara hamnar på fängelserutan är du ”Bara på 
besök”. Polischefen inkasserar $ 50 000 från banken.

FRI PARKERING
Du behöver inte betala böter om du hamnar här. 

PASSERA GÅ 
Inkassera $ 200 000 varje gång du passerar GÅ.

PASSERA GÅ TVÅ GÅNGER PÅ SAMMA RUNDA
Du kan inkassera $ 200 000 två gånger på samma runda. 
Det händer till exempel om du hamnar på en Chans- eller 
Allmänning-ruta direkt efter att ha passerat GÅ och DVD:n 
ger dig anvisningen ”Gå vidare till GÅ”. 

FÄNGELSE
Hamna i fängelse
Du skickas i fängelse om:
l  Du hamnar på rutan ”Gå i fängelse”. Om du ligger bra 

till hos polischefen kanske du slipper! I såna fall flyttar 
du bara till Bara på besök.

l  Chans- eller Allmänning-händelsen på DVD:n ger dig 
anvisningen att ”Gå direkt i fängelse”.

l Du slår lika tre gånger i rad när det är din tur.


