8+ 2-6
SPELARE

Om du redan kan Monopol 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 på varje tomt i en färggrupp för att få bygga ett
hotell (i stället för fyra). När du säljer hotell är värdet halva inköpspriset.
3. Så snart en spelare är bankrutt är spelet över. Bankiren använder bankenheten
för att lägga samman:
• beloppet som finns kvar på bankkortet
• ägda tomter, sevärdheter och tunnelbanestationer enligt priset som anges
på spelplanen
• alla intecknade egendomar till hälften av priset som anges på spelplanen
• hus, värderade efter inköpspriset
• hotell, värderade efter inköpspriset, inklusive värdet för de tre husen.
Den rikaste spelaren har vunnit!

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

SPELETS MÅL
Att bli den enda spelaren kvar i spelet
sedan alla andra har gått i konkurs.
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1 spelplan, 1 bankenhet, 6 spelpjäser, 28 lagfartskort,
16 Chans-kort, 16 Allmänning-kort, 6 Monopol-bankkort,
32 gröna hus, 12 röda hotell och 2 tärningar.
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Dra ett Allmänning-kort.
Se sidan 12.

Bankenhet och kort.
Se sidan 6 till 8.

Betala hyra för andra
spelares egendomar.
Se sidan 9.

Inteckna en
egendom.
Se sidan 11.

Bygga på
egendomarna.
Se sidan 10.

Gå i fängelse.
Se sidan 13.

Dra ett Chans-kort.
Se sidan 12.

Inkassera 2 M kr när
du passerar GÅ.
Se sidan 7 och 13.
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BANKEN
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:

BANKEN ............................................................................... 5
SPELA .................................................................................... 5
BANKENHET ....................................................................... 6

Bankenheten

KÖPA EGENDOM ............................................................. 9
AUKTIONER ....................................................................... 9
BETALA HYRA ................................................................... 9
SEVÄRDHETER ................................................................ 10
TUNNELBANESTATIONER ......................................... 10
BYGGA HUS .................................................................... 10
BYGGA HOTELL ............................................................ 10
OM BYGGNADERNA TAR SLUT ............................. 11
OM PENGARNA TAR SLUT ....................................... 11
SÄLJA EGENDOM ......................................................... 11
INTECKNINGAR ............................................................. 11
KONKURS ......................................................................... 12
CHANS OCH ALLMÄNNING .................................... 12
FRI PARKERING ............................................................. 13
PASSERA GÅ TVÅ GÅNGER PÅ SAMMA RUNDA .... 13
FÄNGELSE ........................................................................ 13
BATTERIINFORMATION ............................................. 14
SNABBSPEL ...................................................................... 16
SNABBMONOPOL ........................................................ 16
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1. Slå båda tärningarna. Den som får högst poäng får börja. Spelet går medurs.
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 plats. Beroende på
var du hamnar kan du antingen:
• Köpa egendomen (om den inte redan ägs av en annan spelare). Se sidan 9.
• Be bankiren att auktionera ut egendomen (om du inte vill köpa den).
Se sidan 9.
• Betala hyra (om egendomen ägs av en annan spelare). Se sidan 9.
• Betala skatt.
• Dra ett Chans- eller Allmänning-kort. Se sidan 12.
• Gå i fängelse. Se sidan 13.
3. När du äger en färggrupp kan du bygga hus eller hotell på tomterna i den.
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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TA EMOT
PENGAR
DET KAN BARA VISAS 5 SIFFROR I DISPLAYEN PÅ BANKENHETEN. DÄRFÖR VISAS
T.EX. 100 000 SOM 100K OCH 1 000 000 SOM 1M. DU MÅSTE ANVÄNDA DET HÄR
FORMATET NÄR DU SKRIVER IN BELOPP PÅ BANKENHETEN.

M

Miljon
Passera GÅ: Bankiren placerar ditt kort i enhetens vänstra skåra
och trycker på
för att lägga till 2 M KR.

K

Tusen

C

Avbryta/rensa: Om du vill börja spela från början igen trycker
du ned knappen tills det hörs ett pip. Saldona återställs till
startsumman 15 M KR.

.

Decimaltecken/volymreglage

+

+

Du tar emot pengar:
•
•
•
•
•
•

När du passerar GÅ
Från hyra
Från Chans- och Allmänning-kort
Från försäljning av hus och hotell
Vid en inteckning
Från en bankrutt spelare

Du tar emot pengar från
bankiren:
• Från Chans- och Allmänning-kort
• När du passerar GÅ
• Vid försäljning av hus och hotell
• Vid inteckningslån
Bankiren sätter i kortet i enhetens
vänstra skåra. Ditt saldo visas. Bankiren
anger sedan beloppet som ska föras
över. När det nya saldot visas tas kortet
bort från enheten.

–

Du betalar pengar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ta emot pengar

–

BETALA
PENGAR

Betala pengar

I hyra
För egendom
I skatt
För Chans och Allmänning-kort
För hus och hotell
För att ta bort en inteckning
För att slippa ut ur fängelset
För att betala skulder till andra
spelare

Du betalar pengar till bankiren:
Batterier

• För Chans- och Allmänning-kort
• För att köpa egendomar, hus och hotell
• För att betala skatt
• För att återbetala en inteckning
• För att slippa ut ur fängelset
Bankiren sätter i kortet i enhetens högra
skåra. Bankiren anger sedan beloppet du
ska betala. När det nya saldot visas kan
bankiren ta bort kortet från enheten.

Se sidan 14 om att sätta i och ta
ur batterier.

Så här börjar du
Tryck på valfri knapp eller sätt i ett kort.
Alla spelare har från början ett saldo på
15 M KR. När du sätter i ett kort i
enheten visas kortnumret följt av
spelarens aktuella saldo.
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KÖPA EGENDOM
Det finns tre slags egendomar:

Betala pengar till / ta emot pengar från en annan spelare:
• Hyra
• Konkurs
• Försäljning av egendom
Bankiren sätter i kortet som pengarna ska dras från i enhetens högra skåra och
kortet som pengarna ska föras över till i den vänstra skåran. Betalarens saldo visas.
Sedan anger bankiren beloppet som ska betalas. Betalarens saldo blir lägre. När
pengarna har överförts blir mottagarens saldo högre. Bankiren tar bort båda korten.

Enheten stängs av:
Enheten stängs av automatiskt efter 1 minuts inaktivitet. Sätt på den igen genom
att trycka på valfri knapp. 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!

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 20 miljoner kr och det minsta
är 10 000 kr.
5. Om du vill reglera volymen ska du först ta ur alla kort och sedan trycka på
decimalteckenknappen.
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2. Tunnelbanestationer

3. Sevärdheter

Om du hamnar på en egendom som inte ägs 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 som bevis på att du äger den. Lägg kortet rättvänt framför
dig. Om du bestämmer dig för att inte köpa egendomen hålls en auktion (se Auktioner).
När du äger en egendom har du rätt att kräva in hyra från andra spelare som
hamnar på platsen ifråga. När du äger alla tomter i en färggrupp, det vill säga har
monopol, kan du bygga hus och hotell på tomterna och kräva in 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. Även om du valde bort alternativet att köpa egendomen till
dess ursprungliga pris kan du delta i budgivningen.

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 hus det finns på tomten.
Om du äger en hel färggrupp fördubblas hyran för obebyggda tomter, det vill säga
tomter utan hus eller hotell. Du kan då alltid begära dubbel hyra för tomter som
inte är intecknade.
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SEVÄRDHETER

OM BYGGNADERNA TAR SLUT

Sevärdheter köps och
auktioneras ut på samma sätt
sätt som egendomar.
Om du hamnar på en sevärdhet
som någon äger ska du betala
hyra till ägaren. Hyran beräknas
utifrån värdet på de slagna
tärningarna. Om ägaren har en
sevärdhet, blir hyran fyra gånger
värdet på de slagna tärningarna,
multiplicerat med 10 000. Om ägaren
har båda sevärdheterna måste du
betala tio gånger värdet på de slagna
tärningarna, multiplicerat med 10 000.

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 eller hotell kvar och en eller flera spelare
vill köpa fler än vad som finns på banken ska bankiren auktionera ut husen eller
hotellen ett i taget till högstbjudande. Utgångspriset blir det lägsta priset som står
angivet på lagfartskorten ifråga.

TUNNELBANESTATIONER

SÄLJA EGENDOM

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, sevärdheter eller tunnelbanestationer till andra spelare för en
överenskommen summa (även om egendomen är intecknad).

Tunnelbanestationer köps och auktioneras ut på samma sätt som
egendomar.
Om du hamnar på en tunnelbanestation som någon äger ska du betala
ägaren det belopp som står angivet på lagfartskortet. Beloppet som
ska betalas står på lagfartskortet och varierar beroende på hur
många tunnelbanestationer som innehavaren äger.

Du kan sälja obebyggda tomter, tunnelbanestationer och sevärdheter 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.
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.

BYGGA HUS

Sälja hus

När du äger alla tomter i en färggrupp kan du köpa hus och
placera 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 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.
Om du köper flera hus till en tomt kan du stapla dem på varandra
så att de bildar ett höghus.

Du måste sälja hus i jämn fördelning, på samma sätt som du köpte dem.

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 i utbyte fyra hus.

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 inkräva
hyra på intecknad egendom, men du kan dock
inkräva hyra för andra egendomar i färggruppen.

BYGGA HOTELL
För att kunna bygga ett hotell måste du först ha fyra hus på varje
tomt i en komplett färggrupp. Byt ut de fyra husen till ett hotell
och betala banken det pris som står angivet på lagfartskortet.
Du kan bara bygga ett hotell per tomt.
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Återbetala en inteckning
Du måste betala den ursprungliga inteckningssumman plus 10 % ränta (avrundat till
närmsta tiotusental). När du har betalat tillbaka ska du vända upp lagfartskortet igen.

FRI PARKERING
Du behöver inte betala något om du hamnar här och
du kan göra affärer som vanligt (inkräva hyra, bygga på
tomter som du äger etc.).

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.

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

Vara skyldig banken
Lämna tillbaka dina lagfartskort till bankiren som auktionerar ut varje egendom till
högstbjudande. Lägg tillbaka alla ”Du slipper ut ur fängelset gratis”-kort underst i
respektive hög.

Vara skyldig andra spelare
Den andra spelaren får alla pengar som finns kvar på ditt bankkort, dina lagfartskort
och alla ”Du slipper ut ur fängelset gratis”-kort som du har.

CHANS OCH ALLMÄNNING
Om du hamnar på en av dessa platser
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
gratis”-kort får du behålla det tills du
väljer att använda det eller sälja det till en
annan spelare för en summa ni kommer
överens om.
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
2 miljoner kr. Du passerar inte GÅ om ett
kort skickar dig i fängelse eller tillbaka (till
exempel till Plattan/Sergels torg).

PASSERA GÅ TVÅ GÅNGER PÅ SAMMA RUNDA
Du kan få 2 miljoner kr två gånger på samma runda. Det
händer till exempel om du hamnar på en Chans- eller
Allmänning-plats direkt efter att ha passerat GÅ och drar
ett kort med anvisningen ”Fortsätt till GÅ”. Bankiren
måste ta ur ditt kort och sätta i det i bankenheten igen
innan han eller hon trycker en andra gång på
.

FÄNGELSE
Hamna i fängelse
Du skickas i fängelse om:
● du hamnar på en ”Gå i fängelse”-plats.
● du drar ett Chans- eller Allmänning-kort där det
står ”Gå direkt till fängelset”.
● du slår lika tre gånger i rad när det är din tur.
Turen går vidare till nästa spelare när du skickas i
fängelse. Flytta till platsen för fängelset. Du får inte
2 miljoner kr, 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.

Slippa ut ur fängelset
Du slipper ut ur fängelset om du:
● betalar böter på 500 000 kr och fortsätter nästa gång det är din tur.
● använder ett ”Du slipper ut ur fängelset gratis”-kort.
● slår lika.
Om du inte har slagit lika efter tre rundor måste du betala bankiren 500 000 kr.
Sedan kan du flytta enligt det tredje tärningsslaget.

”Besöker bara 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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VIKTIG INFORMATION OM BATTERIERNA

Götgatsbacken:

Kan titulera sig som vinnare i kategorin flest krogar och affärer per meter gata i
Stockholm. Nyligen slog dessutom Brunogallerian upp sin portar med en rad trendiga
butiker och restauranger.

S:t Eriksgatan:

Fick sitt namn 1885 och korsar hela Kungsholmen, S:t Eriksplan ända fram till Norra
Stationsgatan. Det är en trafikerad gata med mycket liv och puls.

Behåll den här informationen för framtida bruk. Batterierna ska alltid bytas ut av en vuxen person.

VARNING:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

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.
Blanda aldrig gamla och nya batterier eller standardbatterier med alkaliska batterier.
Avlägsna svaga eller uttjänta batterier från produkten.
Avlägsna batterierna från produkten om du under en längre tid inte ska leka med den.
Kortslut inte batteripolerna.
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.
ANVÄND INTE ÅTERUPPLADDNINGSBARA BATTERIER. FÖRSÖK ALDRIG ATT ÅTERUPPLADDA ANDRA SORTERS
BATTERIER ÄN DE SOM ÄR AVSEDDA FÖR ÅTERUPPLADDNING.
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!
Produkten måste kasseras separat på din lokala återvinningscentral. Släng inte produkten tillsammans med
hushållssoporna.

Orange:
Drottninggatan:

Drottninggatan är en gata från 1630, namnet kom till som en hyllning till drottning
Kristina. Mer än halva sträckan är en gågata och en populär shoppinggata.

Birger Jarlsgatan:

Birger Jarlsgatan är en av Stockholms större gator. Där du bl.a. hittar Balettakademien
och Stureplan. Birger Jarlsgatan var tidigare en å som mynnade ut i havet nere vid
Dramaten.

Kungsgatan:

Affärer och biografer finns belägna längs gatan. Mittemot Hötorget på Kungsgatan hittar
du Kungshallarna, där du kan förtära mat från jordens alla hörn.

Röda:
Mariatorget:

Ett torg som snarare är en park med boulespelare. Nyligen slog Hotell Rival upp portarna
på torget. F.d. ABBA-medlemmen Benny Andersson är en av delägarna.

Hötorget:

Namnet Hötorget är känt sedan 1640-talet. Dagtid är torget en marknad där du kan
köpa allt från färska grönsaker, frukt och blommor till plagiat av märkesväskor.

Odenplan:

Odenplan är ett litet trekantigt torg. Området är känt i svensk filmhistoria eftersom det
var där som helikoptern störtade i Bo Widerbergs film ”Mannen på taket”.

Gula:
År 2005 var det 70 år sedan Charles B. Darrow uppfann originalspelet Monopol. Jubiléet firades med en
kampanj för att ta reda på hur ett svenskt monopolbräde skulle se ut om det gjordes idag. Svenskarna
lämnade sina röster och valde ut de stockholmsgator som finns med i den här utgåvan.

Kungsträdgården:

En öppen parkliknande plats som ligger snett emot NK. Det är en populär plats för
turister och sommartid finns där många uteserveringar.

Norr Mälarstrand:

Kungsholmens mest exklusiva område med bostadspriser som går att jämföra med
Östermalm. Det är ett vackert promenadstråk längs med Kungsholmens södra sida.

Hamngatan:

Namnet kommer av att Hamngatan förr ledde ner till den hamn som fanns där
Norrmalmstorg nu ligger. Idag är Hamngatan en shoppinggata där du bl.a. hittar NK,
PK-huset, Gallerian och Zara.

Vi tackar våra kampanjpartners för deras hjälp med kampanjen:

Gröna:
Tunnelbanesymbolen används med tillåtelse av AB Storstockholms Lokaltrafik.

Gamla Stan:

Ön där det nuvarande Stockholm föddes på 1200-talet. Idag är det ett turisttätt område
med många kaféer och souvenirbutiker.

Östermalmstorg:

Ett torg med marknad och uteserveringar. Hela Östermalm har utvecklats från att på
1800-talet ha en lantlig prägel, till att idag vara ett exklusivt område. Det finns många
små boutiquer runt Östermalmstorg och Östermalms Saluhall är värd att besöka.

Norrmalmstorg:

Kallades Fiskartorget och Packartorget på 1600-talet eftersom det låg i anslutning till de
hamnar där all fisk levererades, besiktades och packades om. Torget är ökänt för
Norrmalmstorgsdramat 1973. Idag ligger bl.a. Danske Bank på adressen Norrmalmstorg 1.

Svenskarna valde följande gator:
Bruna:
Plattan/Sergelstorg: Sergels torg är döpt efter skulptören Johan Tobias Sergel. Det består av den
triangelmönstrade Plattan och av en rondell med en glasobelisk.
Medborgarplatsen: Ett livligt nöjestorg med uteserveringar, saluhall och två biografer. I anslutning till
Medborgarplatsen ligger även Björns trädgård, som idag har Stockholms modernaste
Skateboard anläggning.
Blå:
Hammarby Sjöstad: Har utvecklats från ett slummigt industriområde till lyxlägenheter med sjöutsikt.
Hornstull:

I folkmun även benämnt som knivsöder, vilket kommer från att det förr om åren fanns
stor risk att bli rånad eller hamna i knivslagsmål vid Hornstull.

Sveavägen:

Olof Palme mördades i korsningen Sveavägen/Rådmansgatan år 1986. Korsningen med
Odengatan är en av de mest olycksdrabbade i landet. Där ligger också Hard Rock Café.

Lila:
Djurgården:

Djurgården är Stockholms största och populäraste park där bl.a. Skansen ligger.
På Djurgården finns också den 27 km2 stora EKO-parken, som är världens första
nationalstadspark.

Strandvägen:

Strandvägen är Stockholms paradgata med exklusiva stenhus och en kaj som löper längs
med hela gatan. Men förr hette gatan Ladugårdslands Strandgata och var en
svårframkomlig och stökig gata. Kajen byggdes 1897.

Rosa:
Hantverkargatan:

Hantverkargatan är en populär och restaurangtät gata. Gatunamnet härstammar från de
bosättningar av hantverkare som inhystes där under 1600-talet.
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