Spela de här korten på kasthögen
RIV OCH
BYGG

RIV DEN ÖVERSTA VÅNINGEN
PÅ DIN MOTSPELARES HOTELL
OCH BYGG EN NY VÅNING PÅ
DITT HOTELL GRATIS.
(Spela det här kortet på kasthögen.)

TOMT
RUM

2
SPELARE

HYRA

Förvaringslådan

c Spelet där du gör snabba fastighetsaffärer c

När ni har spelat färdigt sätter du ihop lådan enligt
anvisningen i bilden och lägger samtliga kort och pengar
i den.

HYRA

HYRA
HYRA

TA BORT VALFRITT
KORT FRÅN DIN
MOTSPELARES HOTELL
(Spela det här kortet på kasthögen.)

KÄNDIS

Ta bort ett RUM-kort från din motspelares
hotell och kasta det. Om RUMMET hade ett
KÄNDIS-kort kastar du även det kortet.

PIRATSKEPPSRUMMET

KÄNDIS

TOMT RUM-kort

8

Blanda korten i kasthögen och lägg dem
med framsidan nedåt i en ny draghög.

RIV OCH BYGG-kort

Riv den översta våningen på din
motspelares hotell och bygg en ny våning
på ditt hotell gratis. Lägg eventuella
KÄNDIS-, RÄKNING- eller RUM-kort från
den våningen på kasthögen.

ÅLDER

Inga kort kvar?

AKVARIERUMMET

TJUV-kort

HYRA

Stjäl pengar eller ett kort från din
motspelares hand och lägg det bland dem
du redan har.

TJUV

HYRA

(Spela det här kortet på kasthögen.)

KÄNDIS

ÅTERVINN-kort

Plocka valfritt kort från kasthögen och lägg
det bland dem du redan har.

GLÖM DET!-kort

RÄKNING

STJÄL ETT KORT PÅ
MÅFÅ FRÅN DIN
MOTSPELARE OCH LÄGG
DET BLAND DINA KORT.

HYRA

Spelanvisningar

HYRA

ÅTERVINN
PLOCKA VALFRITT
KORT FRÅN KASTHÖGEN.

(Spela det här kortet på kasthögen.)

DJUNGE
LRUMMET

HYRA

GLÖM
DET!

Aa

(Spela det här kortet på kasthögen.)

PLOCKA
TVÅ KORT
FRÅN DRAGHÖGEN.

PLOCKA-kort

(Spela det här kortet på kasthögen.)

Plocka 2 kort från draghögen.

PASSERA GÅ-kort
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INKASSERA
A200 I LÖN NÄR
DU PASSERAR

GÅ

Tillverkad av: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
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Inkassera A200 i lön från banken.
(Spela det här kortet på kasthögen.)

BYTA RUM-kort

Byt ut ett RUM i ditt hotell mot ett i din
motspelares hotell. Kasta bort eventuella
RÄKNINGAR och KÄNDISAR från båda
RUMMEN.
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Bli först
med a
bygga etttt
våningar h 5
ö
hotell! gt

SPELAS NÄR SOM HELST FÖR
ATT STOPPA MOTSPELAREN ATT
SPELA ETT KORT MOT DIG.

1112A2142106

Spelas när som helst för att stoppa
motspelaren från att spela något av
följande kort mot dig: RIV OCH BYGG,
TOMT RUM, TJUV, BYTA RUM eller
RÄKNING. Motspelaren får inte tillbaka sitt
kort. GLÖM DET! kan endast spelas en gång
per tur. Tyvärr! Du får inte spela ett GLÖM
DET!-kort mot ett GLÖM DET!-kort.

Hasbro Nordic Consumer Services
Hasbro Denmark, Ejby Industrivej 40,
DK-2600 Glostrup, Danmark. 020 79 43 91
hasbrodk@hasbro.dk.

BYT
RUM

Innehåll

Behåll den här informationen för framtiden.
Färger och detaljer kan avvika från det
som visas på bild.

BYT UT ETT RUM-KORT I
DITT HOTELL MOT ETT I DIN
MOTSPELARES HOTELL.
(Spela det här kortet på kasthögen.)
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2 hotellgrunder, 5 röda hotellvåningar, 5 blå
hotellvåningar, 65 kort, förvaringslåda, paket
med pengar.

Kom i gång

Så här vinner du

1

Varje spelare tar 1 grå hotellgrund
och 5 våningar i samma färg. Fäst
1 våning i din hotellgrund (dock inte
takvåningen).

VINNARE!

Bank

AKVARIERUMMET

HYRA
HYRA

HYRA

RÄKNING

HYRA

DJUNG
ELRUMME
T

HYRA

När det är din tur ska du:
med framsidan nedåt
i en draghög. Varje
spelare tar 5 kort och
tittar på dem. Dessa
blir dina spelkort!

4
v

Den yngste
spelaren börjar.

Spela de här korten i ditt hotell
RUM-kort

1. 	Plocka de 2 översta korten i draghögen och lägga till
dem bland dem du redan har.
2.	Spela upp till 3 händelser. Att spela ett kort eller
betala en räkning räknas som en händelse.
3. Innan din tur är slut ska du kontrollera hur många kort
du har i handen. Du får ha högst 7 kort. Om du har:
• 1–7 kort: Det är perfekt! Kasta inga kort.
• Fler än 7: Lägg överflödiga kort på kasthögen
så att du har 7 kvar.
• Inga kort: Nästa gång det blir din tur ska du
plocka 5 kort (i stället för 2).
4. Din tur är slut. Nu är det din motspelares tur!
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BYGGA/HYRA-kort

Spela det här kortet för att antingen:
• bygga en våning
• eller inkassera hyra.
AKVARIERUMMET

ANGRUMMET

Spela gratis i valfri tom
hotellvåning!
• Du varken får pengar eller
måste betala pengar när du spelar ett RUM.
• Du kan inte spela ett RUM i en våning som innehåller
en RÄKNING.

KÄNDIS-kort

Hur man spelar

alla kort
3 Blanda
och lägg dem

• K
 ort du kan spela i ditt hotell (RUM och KÄNDISAR)
• Kort du kan spela i din motspelares hotell
(RÄKNINGAR)
• Samt kort du spelar på kasthögen i mitten (alla
övriga kort)

HYRA

HYRA

DJUNGELRUMMET

BUMERANGRUMMET

HYRA

HYRA

b

Så här
tjänar
du pengar!

Inkassera hyra

Så här inkasserar du hyra:
• Lägg ihop den totala
hyran för alla rum i ditt
hotell (ta inte med RUM
med RÄKNINGAR).
• Inkassera pengarna från
banken.
Hyresexempel:

A50 + A200 + A150 = Inkassera B400
AKVARIERUMMET

• S
 pela kortet i en
våning med ett RUM
för att skydda den mot
RÄKNINGAR.
• Du kan endast spela det i en våning med ett RUM
och som inte innehåller någon RÄKNING.
KÄNDIS

Lägg
kasthögen här

HYRA

KÄNDIS

Draghög

För att
vinna måste
varje våning
innehålla ett
RUM och inga
RÄKNINGAR.

HYRA

HYRA

Spela de här korten på kasthögen

Det finns tre slags kort:

KÄNDIS

2

Lägg alla
pengar på
ena sidan som
bank. Varje spelare
tar A250.

KÄNDIS

Tävla
om att
bli först
med att
bygga ett
5 våningar
högt hotell!

PIRATSKEPPSRUMMET

Korten

HYRA

Spela de här korten i din motspelares hotell
RÄKNING-kort
RÄKNING

Spela i valfri våning i din
motspelares hotell (men inte
Flood !
i en med en KÄNDIS). Så
länge RÄKNINGEN finns kvar:
• Kan inte din motspelare inkassera hyra för RUMMEN
på den våningen.
• Om våningen var tom kan inte motspelaren spela
ett RUM i den våningen.

Hur får jag bort RÄKNINGAR?

Använd en händelse för att betala den! Betala pengarna
till banken och lägg kortet på kasthögen.
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Bygga våningar

Så här bygger du en våning:
• Betala
byggkostnaden
för våningen till
banken.
• Ta en våning
i din färg
och fäst den
ovanpå ditt
hotell.
PIRATSKEPPSRUMMET

5:e
våningen
4:e
våningen
HYRA

Våning

Byggkostnad

2:a

A200

3:e

A300

4:e

A400

5:e (takvåning)

A500

3:e
våningen
2:a
våningen
1:a
våningen

y

