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SPELETS MÅL
Att bli den enda spelaren kvar i spelet sedan alla andra har gått i konkurs.

INNEHÅLL
1 spelplan, 1 bankenhet, 6 slumpmässigt utvalda spelpjäser, 28 lagfartskort, 

16 Chans-kort, 16 Allmänning-kort, 6 Monopol-bankkort, 32 hus, 

12 hotell och 2 tärningar.

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 fi nns kvar på 

bankkortet

 ◆  ägda tomter, kraftverk och 

transportmedel 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!

© 2008 Hasbro. Med ensamrätt. 

Distribueras i Norden av Hasbro Nordic, 

Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Danmark.

www.hasbro.se

SNABBSPEL

SNABBMONOPOL
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FÖRBEREDELSER

Gå i fängelse.

Se sidan 11.

Betala hyra för andra

spelares egendomar. 

Se sidan 8.

Bygga på

egendomarna

Se sidan 9.

Dra ett

Chans-kort.

Se sidan 10.

Dra ett

Allmänning-kort.

Se sidan 10.

Inkassera 2 000 000  MONOPOL-

dollar när du passerar GÅ.

Se sidan 10.

Inteckna en

egendom. 

se sidan 9/10.

Bankenhet, aukti-

onsknapp och kort. 

Se sidorna 5 till 7.

INNEHÅLL
SÅ HÄR SPELAR DU!
BANKEN .......................................4
SPELA .............................................................. 4
BANKENHET .........................................5-7

I DETALJ
KÖPA EGENDOM ................................... 8
AUKTIONER ................................................ 8
SÅ HÄR BETALAR DU HYRA  ......... 8
KRAFTVERK ................................................. 8
TRANSPORTMEDEL .............................. 8
BYGGA HUS ............................................... 9
BYGGA HOTELL ...................................... 9
OM BYGGNADERNA 

TAR SLUT ....................................................... 9
OM PENGARNA TAR SLUT ............. 9
SÄLJA EGENDOM ................................. 9
INTECKNINGAR ..............................9/10
KONKURS ..................................................10
CHANS OCH ALLMÄNNING ......10
FRI PARKERING......................................10
PASSERA GÅ TVÅ GÅNGER 

PÅ SAMMA RUNDA ...........................10
FÄNGELSE ................................................11
BATTERIINFORMATION ..................11
SPELPJÄSER, 

HUS OCH HOTELL .............................12
VEM HAR GJORT 

SPELPLANEN? .......................................15
SNABBSPEL .............................................16
SNABBMONOPOL .............................16

Obs! I världsutgåvan 

av Monopol betalar 

alla i samma valuta – 

Monopol-dollar (b).
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© 1935, 2007 HASBRO.
If a player owns all the sites of any colour group,

the rent is doubled on unimproved sites in that group.

TITLE DEEDS

GREEN SPACE #2

RENT b26

With 1 House 
A130

With 2 Houses
A390

With 3 Houses
A900

With 4 Houses A1100

With HOTEL 
A1275

Mortgage Value b150

Houses cost A200 each

Hotels, A200 each

plus 4 houses

4 5

SPELA
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 fl yttar framåt det antal 

steg som tärningarna visar. Två eller fl er 

spelare kan hamna på samma plats. 

Beroende på var du hamnar kan du 

antingen:

 ◆  Köpa egendomen för det begärda 

priset (om den inte redan ägs av en 

annan spelare). Se sidan 8.
 ◆  Be bankiren att auktionera ut 

egendomen (om du inte vill köpa 

den för det begärda priset). 

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 platserna 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 fl ytta som vanligt 

och sedan slå igen. Om du slår lika tre 

gånger i rad hamnar du i fängelse! 

7. Fortsätt tills det bara fi nns en spelare kvar i 

spelet. Den spelare som är kvar har vunnit!

Miljon

Batterier
Se sidan 11 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 a15 000 000. När du sätter i ett kort i enheten visas 

kortnumret följt av spelarens aktuella saldo. 

SÅ HÄR SPELAR DU!
BANKEN
Välj ut en spelare som ska sköta banken. Om fl er än fem spelare deltar, kan en av spelarna 

välja att bara vara bankir. Bankiren tar hand om:

Bankenheten Lagfartskort Hus och hotell Auktioner

BANKENHET
DET KAN BARA VISAS 5 SIFFROR I DISPLAYEN PÅ BANKENHETEN. 

DÄRFÖR VISAS T.EX. 100 000 SOM 100 K OCH 1 000 000 SOM 1 M. 
PÅ GRUND AV DETTA MÅSTE DU ANGE BELOPPEN EXAKT SOM DE 

STÅR PÅ LAGFARTS-, CHANS- OCH ALLMÄNNING-KORTEN.

Passera GÅ: Bankiren placerar ditt kort i enhetens 

vänstra skåra och trycker på den här knappen för att 

lägga till a2 000 000.

Tusen

Avbryta/rensa: Om du vill börja spela från början igen 

trycker du ned knappen tills det hörs ett pip. Saldona 

återställs till startsumman a15 000 000.

Bankiren trycker på knappen för att starta timern när en 

egendom ska auktioneras ut. Se Auktioner på sidan 8.

Decimaltecken/volymreglage: Om du vill reglera volymen ska 

du först ta ur alla kort och sedan trycka på decimalteckenknappen.

Ta emot pengar

Betala pengar

POSITIONAL
OSITIONAh 3 Houses

A

With 4 Houses A1100

With HOTEL
A1275

POSITIONAL
POSITION

O ONAL

01612i106.indd   Sec1:4-Sec1:501612i106.indd   Sec1:4-Sec1:5 13/3/08   15:21:2713/3/08   15:21:27



6 7

Du tar emot pengar:
◆ När du passerar GÅ

◆ Från hyra

◆ Från Chans- och Allmänning-kort

◆ Vid 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

◆ När du säljer 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:
◆ För hyra

◆ För egendom

◆ I skatt

◆ Från 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:
◆ Från 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.

Betala pengar till / ta emot pengar 
från en annan spelare:
◆ För hyra

◆ Vid 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.

TA EMOT PENGAR BETALA PENGAR

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 20 000 000 

Monopol-dollar och det lägsta 

är 10 000 Monopol-dollar.

GÖRA AFFÄRER SPELARE EMELLAN
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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 inte vill köpa får de andra chans 

att göra det! Se avsnittet Auktioner nedan.

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 när du har 

monopol, kan du bygga hus och hotell på 

tomterna och kräva in högre hyra!

AUKTIONER
Om du hamnar på en 

egendom som ingen 

äger och inte vill köpa 

den egendomen för 

det begärda priset ska bankiren omedelbart 

auktionera ut den till högstbjudande. Alla 

auktioner börjar på 10 000 000 

Monopol-dollar.

Bankiren trycker på auktionsknappen på 

bankenheten så att den röda lampan börjar 

blinka. När det hörs ett ljud och den röda 

lampan blinkar snabbare måste du skynda 

dig att avsluta affären! Den som har bjudit 

högst när den röda lampan slocknar tar hem 

affären. Om auktionen är klar innan den 

röda lampan slocknar ska bankiren trycka 

på auktionsknappen för att stoppa timern. 

Tiden på auktionerna varierar slumpmässigt 

mellan 13 och 50 sekunder.

Alla spelare kan vara med i auktionen – 

även bankiren och spelaren som landade 

på egendomen i fråga men inte ville köpa 

den för det begärda priset.

SÅ HÄR BETALAR DU 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 fi nns 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.

KRAFTVERK
Kraftverk 

köps och 

auktioneras ut 

på samma sätt 

som egendomar. 

Om du hamnar 

på en kraftverk 

som någon äger ska du betala hyra till 

ägaren. Hyran beräknas utifrån värdet på de 

slagna tärningarna. Om ägaren har ett 

kraftverk blir hyran fyra gånger värdet på de 

slagna tärningarna, multiplicerat med 10 

000. Om ägaren har båda kraftverken måste 

du betala tio gånger värdet på tärningarna, 

multiplicerat med 10 000.

TRANSPORTMEDEL
Transportmedel köps och auktioneras ut på 

samma sätt som egendomar.

I DETALJ
KÖPA EGENDOM
Det fi nns tre slags egendomar:

1. Tomter 2. Transportmedel 3. Kraftverk

Om du hamnar på ett transportmedel 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 transportmedel 

som innehavaren äger.

BYGGA 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 men 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.

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.

OM BYGGNADERNA TAR SLUT
Om banken inte har fl er hus måste du vänta 

tills någon annan spelare har lämnat tillbaka 

ett hus för att kunna köpa ett. 

Om det bara fi nns ett begränsat antal hus 

eller hotell kvar och två eller fl er spelare vill 

köpa fl er än vad som fi nns på banken ska 

bankiren auktionera ut husen eller hotellen 

ett i taget till högstbjudande. Bankiren ska 

använda auktionsknappen vid auktionen 

(se avsnittet Auktioner på sida 8). 

Utgångspriset är det lägsta priset som står 

angivet på lagfartskorten ifråga.

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, kraftverk eller 

transportmedel till andra spelare för en 

överenskommen summa (även om 

egendomen är intecknad).

SÄLJA EGENDOM
Du kan sälja obebyggda tomter, 

transportmedel och kraftverk till andra 

spelare till ett pris ni kommer överens om. 

Du kan inte sälja en tomt om det fi nns 

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.

Sälja hus
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 fyra hus i utbyte.

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.
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© 1935, 2007 HASBRO.
If a player owns all the sites of any colour group,

the rent is doubled on unimproved sites in that group.

TITLE DEEDS

GREEN SPACE #2

RENT b26

With 1 House 
A130

With 2 Houses
A390

With 3 Houses
A900

With 4 Houses A1100

With HOTEL 
A1275

Mortgage Value b150

Houses cost A200 each

Hotels, A200 each

plus 4 houses

Card must be turned this side up
if property is mortgaged.

MORTGAGEDFOR b150

GREEN SPACE #2

10 11

För att 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.

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 i sin tur ska auktionera ut varje 

egendom till högstbjudande. Bankiren ska 

använda auktionsknappen vid auktionen 

(se avsnittet Auktioner på sida 8). 

Utgångspriset är det lägsta priset som 

står angivet på lagfartskorten ifråga. 

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 fi nns kvar 

på ditt bankkort, dina lagfartskort och alla ”Du 
slipper ut ur fängelset gratis”-kort som du har.

Om ett kort ger anvisningar om att fl ytta till 

en annan plats ska du fl ytta dit i pilens 

riktning. Om du passerar GÅ på vägen får 

du 2 000 000 Monopol-dollar. Du passerar 

inte GÅ om ett kort skickar dig i fängelse 

eller bakåt.

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.).

PASSERA GÅ TVÅ GÅNGER PÅ SAMMA 
RUNDA

Du kan få 2 000 000 

Monopol-dollar 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  

S.

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 2 000 000 Monopol-dollar, 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.

För att slippa ut ur fängelset
Du slipper ut ur fängelset om du:

◆ betalar böter på 500 000 Monopol-

dollar 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 

Monopol-dollar. Sedan kan du 

fl ytta 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.

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 riktigt 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 

om det behövs.

7. ANVÄND INTE ÅTERUPPLADDNING-
SBARA BATTERIER. FÖRSÖK ALDRIG 
ATT ÅTERUPPLADDA ANDRA SORTERS 
BATTERIER ÄN DE SOM ÄR AVSEDDA 
FÖR ÅTERUPPLADDNING.

Produkten och dess batterier skall 

kasseras separat på närmaste 

återvinningsstation. Kassera 

dem inte tillsammans med 

hushållsavfallet.

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.

POSIT
us

With 4 Houses A1100

With HOT
A1275

Mortgage V b150
TIONALONALONALO ALONOONALMORTGAGED

MORTGAGED
MORTGAGED
M

D
MMMMM

DDFOFORFO bbb1

Återställningsknapp

01612i106.indd   Sec1:10-Sec1:1101612i106.indd   Sec1:10-Sec1:11 13/3/08   15:22:0213/3/08   15:22:02

nawaza
Sticky Note
This information is incorrect so we will delete:Utgångspriset är det lägsta priset somstår angivet på lagfartskorten ifråga.



12 13

SPELPJÄSER, HUS OCH HOTELL
Kolla in spelpjäserna, husen och hotellen – vi har hämtat inspiration från världens alla hörn! Det fi nns 

totalt 24 spelpjäser som har utformats för att representera sex kontinenter. Av de 24 har sex stycken 

valts ut slumpvis – en från varje kontinent. Vilka sex fi ck du?

Canadian Mountie

Royal Canadian Mounted 

Police är Kanadas 

nationella poliskår.

Cowboyhatt

Cowboyhatten har varit en 

amerikansk symbol för 

västernryttare sedan 1862.

Baseballhandske

Dagens baseboll utvecklades i 

Nordamerika på 1700-talet.

Nascar

National Association 

for Stock Car Auto 

Racing (NASCAR) 

är det största 

sanktionerande 

organet för 

motorsport i USA.

Nordamerikanskt hus

Inspirerad av New England-

hus. New England är känt för 

sina färggranna höstlöv och 

lockar besökare från hela 

världen.

Nordamerikanskt hotell

Inspirerad av amerikanska 

skyskrapor i New York 

och Chicago.

Inkamask

Inkafolket levde i den 

del av Sydamerika som 

sträcker sig från 

ekvatorn till Chiles kust 

mot Stilla havet.

Fotboll

De sydamerikanska 

fotbollsspelarna sägs spela 

den mest passionerade 

fotbollen i världen!

Matador

Tjurfäktning är ett traditionellt 

skådespel i Spanien.

Moaistaty från Påskön 

Påskön är den mest isolerade 

bebodda ön. Den är känd för 

sina moaistatyer.

Sydamerikanskt hus

Inspirerad av kubanska 

bostäder med stenväggar 

som står emot det fuktiga 

klimatet och innergårdar 

som skyddar mot solen.

Sydamerikanskt hotell

Enligt traditionen förstördes aldrig 

aztektempel. Nya tempel byggdes 

i stället runt de gamla, vilket 

resulterade i olika lager – och varje 

nytt tempellager blev större och 

överdådigare än det gamla.

Nordamerika Sydamerika

Pretzel

Pretzeln är en salt kringla 

vars ursprung kan härledas 

ända till år 1111 e.Kr. 

i Tyskland.

Väderkvarn

I slutet av medeltiden började 

holländarna använda sig av 

vindkraft för att dränera den 

översvämningshotade marken.

Europeiskt hus

De schweiziska alpstugorna 

som vi nuförtiden bor i på 

skidresan användes från 

början enbart om 

sommaren, när 

boskapsskötarna vallade 

boskapen uppe i bergen.

Europeiskt hotell

Det här hotellet är 

inspirerat av europeiska 

skyskrapor, t.ex. de 

vi hittar i Canary Wharf 

i London.

Londontaxi

En s.k.Hackney Carriage – 

eller svart taxibil – är vanlig 

på gatorna i London.

Europa

Tropikhjälm

En tropikhjälm är ett måste 

när du är på safari i Afrika.

Egyptisk ansiktsmask

Maskerna spelade en 

betydande roll vid 

fornegyptiska begravningar.

Afrikansk mask

Afrikanska zulumasker 

är normalt sett snidade 

i trä och användes vid 

religiösa ceremonier.

Dromedar

Det fi nns två olika typer av 

kameler: dromedaren, som 

har en puckel och lever i 

Afrika och Mellanöstern och 

den mer sällsynta, tvåpuckliga 

kamelen som lever i 

Gobiöknen.

Afrikanskt hus

På landsbygden i Afrika 

ska brudgummen enligt 

traditionen bygga det 

äktenskapliga hemmet 

med material från 

hemtrakten innan 

bröllopet äger rum.

Afrikanskt hotell

Den äldsta av de egyptiska 

pyramiderna byggdes 

2630 f.Kr. – alltså för mer 

än 4600 år sedan.

Afrika

Inkastaty

Inkariket var det största 

riket i Amerika under 

fornamerikansk tid.
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Kinesisk drake

Kinesiska drakar 

symboliserar tur, och 

drakdanser framförs vid 

festligheter, t.ex. vid det 

kinesiska nyåret.

Tuk-Tuk

En s.k. tuk-tuk är en 

thailändsk taxi. Med en 

sådan kan du enkelt ta 

dig fram i trafi kkaoset 

i Bangkok!

Ryska dockor

De ryska dockorna fanns 

redan 1890 och kallas 

även för matrjosjka- 

eller babusjkadockor.

Sumobrottare

Sumobrottning var 

ursprungligen ett sätt att 

underhålla gudarna. Nu är 

det Japans nationalsport.

Asiatiskt hus

Pagoderna i Asien är 

tempelbyggnader med 

fl era våningar som ofta 

ligger i anslutning till ett 

buddhisttempel.

Asiatiskt hotell

Inspirerad av asiatiska 

skyskrapor i Hongkong, 

Shanghai och Taiwan.

Känguru

Kängurun är det största 

pungdjuret i Australien. 

Den är det enda stora 

djuret som tar sig fram 

genom att hoppa.

Koala

Koalorna hör inte till 

björnfamiljen, men kallas 

ändå ofta för koalabjörn.

Surfare

Surfi ng har inte alltid 

varit ett nöje – 

hövdingarna på Hawaii 

surfade för att bevisa 

sin makt! 

Bumerang

Det fi nns två huvudtyper av 

bumeranger, en som kommer 

tillbaka och en som inte gör 

det. Båda sorter har använts 

av aboriginerna i Australien 

i tusentals år.

Australiensiskt hus

I vildmarken i Australien 

är rostiga plåttak en 

vanlig syn.

Australiensiskt hotell

Inspirerade av skyskrapor 

och andra betydande 

byggnader i Australien, 

t.ex. operahuset i Sydney.

Asien Australien Vem har gjort spelplanen?
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