SNABBSPEL
Om du redan kan MONOPOLY och vill
spela ett snabbare spel:
1. I samband med spelförberedelserna
blandar bankiren lagfartskorten och
delar ut två kort till varje spelare.
Spelarna ska genast betala bankiren
priset för de egendomar de får. Spelet
fortsätter sedan som vanligt.
2. Du behöver bara bygga tre hus
(i stället för fyra) på varje tomt i en
färggrupp för att få bygga ett hotell.
När du säljer hotell är värdet halva
inköpspriset.

3. Så snart en andra spelare är bankrutt
är spelet över. Bankiren använder
bankenheten för att lägga samman:
◆ beloppet som ﬁnns kvar på
bankkortet
◆ ägda tomter, statliga verk och
stationer enligt priset som anges på
spelplanen
◆ alla intecknade egendomar till
hälften av priset som står på
spelplanen
◆ hus, värderade efter inköpspriset
◆ hotell, värderade efter inköpspriset,
inklusive värdet för de tre husen.
Den rikaste spelaren har vunnit!

c Spelet

SNABBMONOPOLY
Ett annat alternativ är att komma överens om hur länge spelet ska pågå. Den som är rikast
när tiden är ute har vunnit!

Namnet och logotypen MONOPOLY, spelplanens utformning, de fyra hörnrutorna, namnet och ﬁguren
MR. MONOPOLY, samt alla karakteristiska inslag på planen och spelpjäserna är varumärken som tillhör
Hasbro för sina fastighetsaffärsspel och speltillbehör.
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SPELETS MÅL
Att bli den enda spelaren kvar i spelet sedan alla andra
har gått i konkurs.
INNEHÅLL
Spelplan, elektronisk bankenhet, lagfartskort, Chans- och
Allmänning-kort, 6 bankkort, 2 tärningar, 6 spelpjäser,
32 hus och 12 hotell.
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SPELET
Dra ett
Allmänning-kort.
Se sidan 10.

Inteckna en
egendom.
Se sidorna 9–10.

Betala hy
spelares
Se sidan

Dra ett
Chans-kort.
Se sidan 10.

Bygga på
egendomarna.
Se sidan 9.

Inkassera A
när du pass
Se sidorna

Ställ din spelpjäs
här för att börja.
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Bankenhet
och kort.
Se sidorna 5–7.

INNEHÅLL
SÅ HÄR SPELAR NI!

Betala hyra på andra
spelares egendomar.
domar.
domar
Se sidan 8.
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SÅ HÄR SPELAR NI!
BANKIREN
Välj ut en spelare som ska sköta banken. Om ﬂer än fem spelare deltar kan en av spelarna
välja att bara vara bankir. Bankiren tar hand om:

SN

Bankenhet

Lagfartskort

Hus och hotell

SPELA
1. Slå båda tärningarna. Den som får
högst poäng får börja. Sedan
fortsätter spelet medsols.
2. När det blir din tur slår du båda
tärningarna och ﬂyttar framåt det antal
steg som tärningarna visar. Två eller ﬂer
spelare kan hamna på samma ruta.
Beroende på var du hamnar kan du:
◆ Köpa egendomen för det begärda
priset (om den inte redan ägs av en
annan spelare). Se sidan 8.
◆ Be bankiren auktionera ut
egendomen (om du inte vill
betala det begärda priset för den).
Se sidan 8.
◆ Betala hyra (om egendomen ägs av
en annan spelare). Se sidan 8.
◆ Betala skatt
◆ Dra ett Chans- eller Allmänning-kort.
Se sidan 10.
◆ Gå i fängelse. Se sidan 11.
3. När du äger en färggrupp kan du bygga
hus eller hotell på tomterna i den.

Auktioner

4. Om dina pengar tar slut kan du inteckna
eller sälja egendom för att kunna betala
dina fordringsägare. Om du inte kan få
ihop tillräckligt med pengar för att kunna
betala hyra, skatt eller en räkning, förklaras
du bankrutt och är ute ur spelet.
5. Ingen spelare får låna pengar från eller
låna ut pengar till en annan spelare. En
spelare kan dock välja att ta emot en
egendom från dig i stället för pengar
som du är skyldig.
6. 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!
7. Fortsätt tills det bara ﬁnns en spelare kvar i
spelet. Den spelare som är kvar har vunnit!
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BANKENHET
Det kan bara visas fem siffror i displayen på bankenheten.
Därför visas t.ex. 100 000 som 100K och 1 000 000 som 1M.
På grund av detta måste du ange beloppen exakt som
de står på lagfarts-, Chans- och Allmänning-korten.

pelarna

SNABBGUIDE: Mer information ﬁnns på nästa sida.

M

Passera GÅ: När du passerar eller hamnar på GÅ sätter du i
ditt kort i enheten och trycker på den här knappen. Då läggs
A2M automatiskt till ditt saldo!

ner

inteckna
a betala
e kan få
att kunna
, förklaras
t.
ån eller
lare. En
mot en
engar

Miljon

K
c

.

Tusen
Avbryta/rensa: Om du trycker fel kan du trycka på den här
knappen en gång så länge kortet sitter kvar i enheten. Sedan kan
du ange rätt belopp. Om du vill starta ett nytt spel ska du ta ut
alla kort ur enheten och hålla ned den här knappen tills du hör en
ton. Saldona återställs till startsumman A15M.
Decimaltecken/volymreglage: Om du vill reglera volymen ska
du först ta ut alla kort ur enheten och sedan hålla ned
decimalteckenknappen. Då kommer du till volymalternativen.
Släpp knappen när du tycker att enheten har rätt volym.
Betala till en annan spelare

m vanligt
Ta emot pengar

du

Betala till banken

lare kvar i
har vunnit!

Batterier
Se sidan 11 om att sätta i och ta ur batterier.
Att starta
elare
Tryck på valfri knapp eller sätt i ett kort. Alla spelare
n sätter
har från början ett saldo på A15M. När bankiren
i ett kort i enheten visas kortnumret följt av spelarens
are
rens
ns
aktuella saldo.
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TA EMOT PENGAR
Ta emot pengar för att ha passerat GÅ
När du passerar eller hamnar på GÅ sätter
bankiren i ditt kort i enheten och trycker på
. A2M sätts automatiskt in på kontot
och bankiren tar ut ditt kort.
Ta emot pengar från en annan spelare
De andra spelarna ska betala pengar till dig i
hyra (om de hamnat på din egendom) eller
om du säljer egendomar till dem (som en
del i en affär eller om du gått i konkurs).
Om du ska ta emot pengar från en annan
spelare sätter bankiren i ditt kort, anger det
belopp som den andra spelaren är skyldig
dig och trycker på
. Pengarna dras
från den andra spelarens konto och
bankiren tar ut hans eller hennes kort.
Bankiren sätter sedan i ditt kort och
trycker på
. Pengarna sätts in på
ditt konto och bankiren tar ut ditt kort.

Ta emot pengar från banken
Banken betalar ut pengar till dig om du
säljer hus och hotell, intecknar en egendom
eller passerar GÅ (se nedan). Vissa Chansoch Allmänning-kort gör också att du får
pengar av banken.
Om du ska få pengar från banken sätter
bankiren i ditt kort i bankenheten.
Ditt aktuella saldo visas. Därefter ska
bankiren ange det belopp som banken
är skyldig dig (t.ex. A50K) och sedan
trycka på
. Pengarna sätts in på
ditt konto och bankiren tar ut ditt kort.

Ta emot pengar från ﬂera andra spelare
Om ﬂer än en spelare är skyldig dig pengar
(om det t.ex. är din födelsedag) sätter
banken i den första betalande spelarens
kort, anger beloppet som spelaren är
skyldig dig (t.ex. A1M) och trycker sedan
på
. Bankiren tar sedan ut kortet,
sätter i den andra betalande spelarens kort,
anger det belopp som spelaren är skyldig
dig och trycker på
. Bankiren
fortsätter göra detta tills alla betalande
spelares kort har dragits. Efter att ha tagit ut
den sista betalande spelarens kort sätter
bankiren i ditt kort och trycker på
.
Betalningarna går in på ditt konto en och en
tills alla pengarna har överförts. Sedan går
det att ta ut ditt kort.
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BETALA PENGAR
Påbörja ett nytt spel
Om ni vill påbörja ett nytt spel tar ni ut
alla korten ur enheten och håller ned ”C”
tills tonen hörs. Saldona återställs till
startsumman A15M.
Tips till bankiren
1. Följ alltid pilarnas riktning på korten när du
sätter i dem i enheten.
2. Kontrollera alltid att du satt i kortet åt
rätt håll om det inte hörs något pip från
enheten när du sätter i det.
3. Om du skulle råka ange fel belopp ska
du trycka på C” och ange beloppet på
nytt. Du kan bara rätta till ett felaktigt
belopp medan kortet sitter kvar
i enheten.
4. Det högsta beloppet som kan anges
åt gången är A20M och det minsta
är A10K.

Betala pengar till banken
Du betalar till banken när du köper
egendomar, hus och hotell, betalar
skatt, återbetalar inteckningar och för att
komma ut ur fängelset. Vissa Chans- och
Allmänning-kort gör också att du måste
betala pengar till banken.
Om du ska betala pengar till banken sätter
bankiren i ditt kort, anger det belopp som
du är skyldig banken (t.ex. A2M) och
trycker på
. Pengarna dras från ditt
konto och bankiren tar ut ditt kort.
Betala pengar till en annan spelare
Du ska betala pengar till andra spelare i hyra
(om du hamnar på deras egendomar) eller
om du köper egendomar av dem (i en affär
eller om de har gått i konkurs).
Om du ska betala pengar till en annan
spelare sätter bankiren i ditt kort, anger det
belopp som du är skyldig den andra
. Bankiren tar
spelaren och trycker på
sedan ut kortet, sätter i kortet för den
spelare som du ska betala till och trycker
på
. Pengarna sätts in på den andra
spelarens konto.
Enheten stängs av
Enheten går över i viloläge automatiskt
om den inte används under en viss tid.
Sätt i vilket som helst av korten och tryck
på valfri knapp när du vill starta den igen.
Alla saldon sparas i enheten. Det innebär
att du kan ta en paus i spelet och fortsätta
senare, med exakt lika mycket pengar som
tidigare! Ta ut alla korten och låt enheten gå
över i viloläget när ni har spelat klart.
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STATION
Stationer
samma sä

I DETALJ
BETALA HYRA
Om du hamnar på en tomt som ägs av en
annan spelare måste du betala hyra (om
inte 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 hus
det ﬁnns på tomten.
Om du äger en hel färggrupp fördubblas
hyran för obebyggda tomter, det vill säga
tomter utan hus eller hotell. Även om
egendomar i en färggrupp är intecknade
kan du begära dubbel hyra för tomter
som inte är intecknade.

KÖPA EGENDOM
Det ﬁnns tre slags egendomar:

1. Tomter

2. Stationer

3. Statliga verk

Om du hamnar på en egendom som inte
ägs av någon kan du köpa den. Om du
bestämmer dig för att köpa den ska du
betala bankiren det pris som står angivet
på platsen. Du får lagfartskortet för
egendomen. Lägg kortet rättvänt framför
dig. Om du inte vill köpa egendomen får
de andra chans att göra det!
Se Auktioner nedan.
När du äger en egendom har du rätt att kräva
in hyra från andra spelare som hamnar på
den. När du äger alla tomter i en färggrupp
(det vill säga när du har monopol) kan du
bygga hus och hotell på tomterna och kräva
in högre hyra!

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

AUKTIONER
Om du bestämmer dig för
att inte köpa den egendom
dom
som du har hamnat på,
måste bankiren omedelbart
bart
auktionera ut den till den
bjuder
n som bjude
er högst.
Utgångspriset bestäms av den spelare
e ssom
om
ger första budet. Även om du valde bort
alternativet att köpa egendomen till
dess ursprungliga pris kan du delta
i budgivningen.
8
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STATIONER
Stationer köps och auktioneras ut på
samma sätt som egendomar.
Om du hamnar på en station
so
som ägs av någon ska du
be
betala det belopp som står
p
på lagfartskortet och som
vvarierar beroende på hur
m
många stationer som
innehavaren äger.

eller hotell kvar och två eller ﬂer spelare vill
köpa ﬂer än vad som ﬁnns på banken ska
bankiren auktionera ut husen eller hotellen
ett i taget till högstbjudande.
OM PENGARNA TAR SLUT
Om dina pengar är på väg att ta slut kan du
skaffa mer genom att:
◆ sälja byggnader
◆ inteckna egendom
◆ sälja egendom, statligt verk eller station
till andra spelare för en överenskommen
summa (även om egendomen är
intecknad).

BYGGA HUS
När du äger alla tomter i en
färggrupp kan du köpa hus och
ställa på någon eller några av
tomterna. På lagfartskortet ser
du hur mycket varje hus kostar.
Du kan köpa hus (eller hotell) när det är din
tur eller mellan två andra spelares tur. Du
måste bygga jämnt: du kan inte bygga ett
andra hus på en tomt förrän du har byggt
ett hus på var och en av de andra tomterna
i den gruppen. Du får bygga hur många hus
du vill, så länge du har råd till det! Du kan
inte bygga hus om någon av tomterna i
samma färggrupp är intecknad.
Placera dina hus och hotell på spelplanen,
på den egendom du bebygger.

SÄLJA EGENDOM
Du kan sälja obebyggda tomter, stationer
och statliga verk till en annan 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 till banken.
Hus och hotell säljs till banken för halva det
ursprungliga inköpspriset, vilket står angivet
på lagfartskortet. Du kan sälja när det blir
din tur eller mellan två andra spelares tur.
Sälja hus
Du måste sälja hus jämnt fördelat, på
samma sätt som du köpte dem.

BYGGA HOTELL
För att kunna bygga ett
hotell måste du först ha fyra
ra
hus på varje tomt i en
komplett färggrupp. Byt utt de
fyra husen mot ett hotell och
betala banken det hotellpris som står
angivet på lagfartskortet. Du kan bara
bygga ett hotell per tomt.

Sälja hotell
Bankiren betalar halva priset för hotellet
plus halva priset för de fyra hus som
lämnades in vid hotellköpet.
Hotell kan också bytas ut mot hus om du
behöver pengar. Då säljer du hotellet till
halva priset och får fyra hus i utbyte.

OM BYGGNADERNA TAR SLUT
Om banken inte har ﬂer hus måste du vänta
tills någon annan spelare har lämnat tillbaka
ett hus för att kunna köpa ett.
Om det bara ﬁnns ett begränsat antal hus
9
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Vara skyldig pengar till banken
Lämna tillbaka dina lagfartskort till
bankiren – som i sin tur ska auktionera
ut varje egendom till högstbjudande.

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.
Du får behålla all intecknad egendom och
ingen annan spelare kan betala av
inteckningen för att lägga beslag på
egendomen. Du kan inte ta ut hyra på
intecknade egendomar. Du kan däremot
ta ut hyra för de andra egendomarna i
den färggruppen, förutsatt att de inte
är intecknade.

Vara skyldig pengar till andra spelare
Spelaren som försatte dig i konkurs får alla
pengar som ﬁnns kvar på ditt bankkort,
dina lagfartskort och alla ”Du slipper ut ur
fängelset”-kort som du har.
CHANS OCH ALLMÄNNING
Om du hamnar på en av dessa rutor ska du
ta översta kortet i motsvarande hög. Följ
anvisningarna på kortet och lägg det sedan
nederst i kortleken. Om du drar ett ”Du
slipper ut ur fängelset”-kort får du behålla
det tills du väljer att använda det eller sälja
det till en annan spelare för ett pris ni
kommer överens om.

Återbetala en inteckning
Du måste betala den ursprungliga
inteckningssumman plus 10 % ränta
(avrundat till närmaste tiotusental).
Vänd på lagfartskortet så att framsidan
ligger uppåt igen. Du kan nu ta ut hyra
för egendomen igen.
Sälja intecknad egendom
Du kan sälja intecknad egendom till andra
spelare till valfritt pris. Köparen kan sedan
antingen betala tillbaka inteckningen eller
betala 10 % ränta (avrundat till närmsta
tiotusental) men behålla inteckningen.
Inteckningen kan sedan betalas tillbaka
som vanligt senare i spelet.
När ingen av tomterna i en färggrupp är
intecknad längre kan ägaren börja köpa
tillbaka hus och hotell till fullt pris.

Om ett kort ger anvisningar om att ﬂytta
till en annan plats ska du ﬂytta dit i pilens
riktning. Om du passerar GÅ på vägen får
du A2M. Du passerar inte GÅ om ett kort
skickar dig i fängelse eller bakåt.
FRI PARKERING
Det här är bara en kostnadsfri
ri
rastplats. Du varken vinner
eller förlorar pengar på att
hamna här. Du kan fortfarande
e
ta ut hyra, bygga på tomter du
äger osv.

KONKURS
Om du är skyldig mer pengar än vad dina
tillgångar är värda förklaras du bankrutt
och är ute ur spelet.

FRI

PARKERING
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INKASSERA a
NÄR DU PASS

GÅ

sätta i det
hon tryck

FÄNGELS
Gå i fäng
Du skicka
◆ du ham
”Gå i f
◆ du dra
Allmän
”Gå di
◆ du slå
din tu
Turen går
hamnar i f
Du får inte
befann di
När du sit
egendom
intecknad

Slipp ut u
Du slippe
◆ betala
nästa
◆ använ
fängel
◆ slår lik
Om du in
efter tre r
betala ba
Sedan ka
det tredje

”Bara på
Om du in
hamnar p
besök” oc
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ﬂytta
pilens
gen får
tt kort

I FÄNGELSE

RA

PÅ

PARKERING

Slipp ut ur fängelse
Du slipper ut ur fängelset om du
◆ betalar böter på A500K och fortsätter
nästa gång det är din tur
◆ använder ett ”Du slipper ut ur
fängelset”-kort
◆ slår lika
Om du inte har slagit lika
efter tre rundor måste du
betala bankiren A500K.
Sedan kan du ﬂytta enligt
det tredje tärningsslaget.
BA

FRI

FÄNGELSE
Gå i fängelse
GÅ I
Du skickas i fängelse om
◆ du hamnar på en
”Gå i fängelse”-ruta.
FÄNGELSE
◆ du drar ett Chans- eller
Allmänning-kort där det står
tår
”Gå direkt till fängelset”.
◆ du slår lika tre gånger i rad när det är
din tur.
Turen går vidare till nästa spelare när du
hamnar i fängelse. Flytta till fängelserutan.
Du får inte inkassera A2M oavsett var du
befann dig på spelplanen.
När du sitter i fängelse kan du inkräva hyra på
egendomar under förutsättning att de inte är
intecknade.

K

or ska du
g. Följ
et sedan
”Du
behålla
er sälja
ni

SÖ

elare
s får alla
kkort,
er ut ur

BE

nera
de.

PASSERA GÅ TVÅ GÅNGER PÅ SAMMA RUNDA
Du kan få A2M två gånger på samma runda.
Det händer
hä
till exempel om du
hamnar
ham
på en Chans- eller
INKASSERA a200
NÄR DU PASSERAR
Allmänning-plats
A
direkt
GÅ
efter
e
att ha passerat GÅ
och
oc drar ett kort med
anvisningen
”Fortsätt till GÅ”.
anvis
Bankiren
Bankire måste ta ur ditt kort och
sätta i det i bankenheten igen innan han eller
hon trycker på T en andra gång.

”Bara på besök” i fängelset
Om du inte skickas i fängelse utan bara
hamnar på fängelseplatsen är du bara ”på
besök” och avtjänar inget straff.
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x2 BATTERIER KRÄVS
1,5 V AAA/LR03
INGÅR INTE

VIKTIG INFORMATION
OM BATTERIERNA:
VIKTIGT! BATTERIERNA SKA BYTAS
UT AV EN VUXEN. BEHÅLL DEN HÄR
INFORMATIONEN FÖR FRAMTIDA BRUK.

VARNING:
1. 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.
2. Följ alltid instruktionerna noggrant. Använd
enbart de batterier som anges och se till att
du sätter i dem på riktigt sätt så att polerna
+ och – stämmer överens.
3. Blanda aldrig gamla och nya batterier eller
standardbatterier med alkaliska batterier.
4. Avlägsna svaga eller uttjänta batterier
från produkten.
5. Avlägsna batterierna från produkten om du
under en längre tid inte ska leka med den.
6. Kortslut inte batteripolerna.
7. 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.
8. ÅTERUPPLADDNINGSBARA BATTERIER:
Blanda aldrig denna typ med andra
sorters batterier.
Tag alltid bort
återuppladdningsbara
batterier från
produkten före
återuppladdning.
Ladda alltid batterierna
under överinseende av
en vuxen person.
FÖRSÖK ALDRIG ATT ÅTERUPPLADDA
ANDRA SORTERS BATTERIER ÄN DE SOM
ÄR AVSEDDA FÖR ÅTERUPPLADDNING.
Den här produkten och dess batterier
ska avfallshanteras separat på din
lokala återvinningscentral. Kasta
dem inte i hushållsavfallet.
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