BYGNINGER
Bygge festninger
Så snart du har samlet et helt fargesett, kan du
begynne å kjøpe festninger (du trenger ikke å vente til
det er din tur). Betal kostnaden på skjøtekortet (“Title
Deed”) til det kongelige skattkammeret og plasser en
festning på dette stedet.
Du må bygge jevnt. Du kan ikke bygge en festning
nummer to på et sted før du har bygd en på hvert sted i
settet. Du kan kun ha 4 festninger på en sted.

Bygge borger
Når du har 4 festninger på alle steder i et fargesett,
kan du betale for å oppgradere til en borg.
Betal borgkostnaden på skjøtekortet (“Title Deed”),
lever tilbake alle 4 festninger til det kongelige
skattkammeret og sett en borg på dette stedet.
Du kan kun ha 1 borg per sted. Du kan ikke legge til
flere festninger.
Du kan ikke bygge på et sted hvis et sted i dette
fargesettet er pantsatt.

HANDLER OG
BYTTEHANDLER
Du kan kjøpe, selge eller bytte
eiendommer med andre spillere
når som helst.
Du må selge alle bygninger i
et fargesett til det kongelige
skattkammeret før du kan selge
eller bytte et sted. Du kan ikke
selge eller bytte bort bygninger til
andre spillere.
Eiendom kan byttes mot mynter
eller andre eiendommer og/eller
slipp-ut-av-fengsel-gratis-kort.
Spillerne som inngår avtalen,
bestemmer selv summen.
Pantsatt eiendom kan byttes mot
en hvilken som helst avtalt pris.
Den nye eieren kan nedbetale
lånet (ved å betale pantprisen til
det kongelige skattkammeret) når
som helst.

HJELP! JEG KAN IKKE BETALE!
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Prøv å skaffe penger.
Hvis du skylder penger og ikke kan betale, kan du prøve
å skaffe penger ved å selge bygninger tilbake til det
kongelige skattkammeret og/eller pantsette eiendom.

Selge bygninger

Skylder du en annen spiller penger?
Gi spilleren alle dine pantsatte eiendommer og
eventuelle slipp-ut-av-fengsel-gratis-kort.
Den nye eieren kan innfri pantet (betale pantprisen
til det kongelige skattkammeret) når som helst.

Selg festninger til det kongelige skattkammeret for
halvparten av kjøpsprisen. Rund opp hvis nødvendig.
Festninger må selges jevnt fordelt over fargesettet.

Skylder du penger til det kongelige
skattkammeret?

Pantsette eiendom
Hvis du vil pantsette en eiendom, må du først
selge alle bygningene i eiendommens fargesett til
det kongelige skattkammeret for halvparten av
kjøpsprisen. Rund opp hvis nødvendig.
For å pantsette, snu skjøtekortet (“Title Deed”) med
forsiden ned og krev pantsettingsverdien, som står på
baksiden, fra det kongelige skattkammeret.

Ikke nok bygninger?
Hvis flere spillere ønsker å kjøpe siste festning eller borg, må
skattmesteren auksjonere den. Budene starter på 1, og alle kan øke
budet med så lite som 1. Dere trenger ikke å følge rekkefølgen for
hvem sin tur det er. Betalingen går til det kongelige skattkammeret.

Du kan ikke kreve inn leie for eiendommer som er
pantsatt. Du kan imidlertid kreve inn den økte leien
for ikke-pantsatte steder i et fargesett.

Du kan ikke kjøpe bygninger før noen selger sine tilbake.

Hvis du fremdeles har gjeld, er
du konkurs og ute av spillet!

Selg borger til det kongelige skattkammeret for
samme pris og bytt dem straks mot 4 festninger.

For å innløse et pant, betal prisen for å innfri
pantet til banken, og snu deretter skjøtekortet
(“Title Deed”) med forsiden opp.

Ingen bygninger igjen?
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Du kan også kreve inn den økte leien for ikkepantsatte trosretninger og brorskap på samme måte.

Gi alle eiendommene dine tilbake til det kongelige
skattkammeret. Eventuelle pantsettelser oppheves.
Alle eiendommene dine må umiddelbart legges ut på
auksjon.
Legg eventuelle slipp-gratis-ut-av-fengsel-kort tilbake
i bunnen av riktig bunke.

Resten av spillerne fortsetter å spille til det
er bare én person igjen i spillet.
Denne spilleren er vinneren!

GODE RÅD
For at spillet skal bli kort og morsomt, bør dere
ikke bruke egne regler.
Hold alltid auksjon når en spiller ikke vil kjøpe
eiendommen vedkommende landet på.
Ikke lån bort penger til andre spillere, og ikke inngå avtaler
om ikke å betale hverandre leie.
Legg aldri penger midt på brettet. Dere får ikke bonus for å
lande på Gratis parkering (“Free Parking”)!
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SETTE INN
BATTERIER

KREVER ALKALISKE BATTERIER
DEMOBATTERIER INKLUDERT

VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER

Vennligst oppbevar denne informasjonen for fremtidig referanse. Batterier bør settes inn av en voksen person.

c Spillet der du gjør raske forretninger med eiendom c

Erstatt demobatteriene med
alkaliske batterier.
Bruk en stjerneskrutrekker
(ikke inkludert).

ADVARSEL:

1. Følg alltid instruksjonene nøye. Bruk bare angitte batterier, og vær nøye med å sette dem riktig inn med + mot + og – mot –.
2. Bland ikke sammen nye og gamle batterier, eller vanlige batterier (karbon-sink) med alkaliske batterier.
3. Fjern utladede eller flate batterier.
4. Ta ut batteriene om produktet ikke skal brukes på en stund.
5. Ikke kortslutt batteriterminalene.
6. Om produktet skulle forårsake eller bli berørt av elektroniske forstyrrelser, skal det holdes unna andre elektroniske produkter.
Tilbakestill (slå av og på igjen, eller ta ut og sett inn batteriene igjen) om nødvendig.
7. OPPLADBARE BATTERIER: Bland ikke denne typen batterier med andre typer batterier. Ta alltid batteriene ut av produktet før
opplading. Lad kun opp batteriene under oppsyn av en voksen. LAD ALDRI OPP ANDRE TYPER BATTERIER
Dette produktet og batteriene til dette må du levere inn separat på et mottak for resirkulering.
De skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Offisielt HBO-lisensiert produkt. Game of Thrones-serietittel, -illustrasjoner, -fotografier og -spillbrikker © 2018 Home Box Office, Inc. Med enerett.
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MR. MONOPOLY samt de karakteristiske elementene på brettet og spillebrikkene er varemerker som tilhører Hasbro for eiendomshandelsspillet
og spilleutstyret.
Oppbevar denne informasjonen for senere bruk. ©1935, 2018 Hasbro. Med enerett. Produsert av: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Representeres av: Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL. Hasbro Nordic Consumer Services: Hasbro Nordic, Gladsaxevej 382, 2860 Søborg,
Danmark. 800 100 31 hasbrodk@hasbro.dk
www.hasbro.no
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INNHOLD
Spillebrett
6 spillebrikker
28 skjøtekort
(“Title Deed”)
Jerntronekortholder
med stativ
32 sjansekort (“Chance”)
32 festninger
12 borger
2 terninger
95 pappmynter
(42 gulldrager, 53 sølvhjorter)
E3278

VOKSEN
2-6 SPILLERE

FORBEREDELSER!
1

Velg hvem som skal være skattmester.
Skattmesteren er ansvarlig for:
• Pengene i det kongelige skattkammeret
• Festninger
• Borger
• Skjøtekort (“Title Deed”)
• Auksjoner
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Plasser jerntronen på toppen av
stativet her. Du kan trykke på
knappen for å spille Game of
Thrones-melodien! For å stoppe
musikken, trykk en gang til.
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5

Skattmesteren kan også spille, men
må holde pengene sine separat fra
det kongelige skattkammeret.
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SPILL!

Bland sjansekortene
(“Chance”) og plasser
dem på jerntronen.

Slik vinner du

Hver spiller
skal velge en
spillebrikke
og plassere
den på START
(“GO”).

Skattmesteren skal gi hver spiller:

Hvem begynner?
Den spilleren som sist har sett en episode av Game
of Thrones, starter. Spillet går deretter mot venstre.

Når det er din tur

5 gulldrager
(verdi 5 hver)

1.

Kast begge terningene.

2.

Flytt spillebrikken din i klokkeretningen så
mange felt som terningene viser.

3.

Hvor landet du? Følg reglene for dette feltet
på brettet. Se “FELTENE PÅ BRETTET”.
Fikk du to like terninger? Da er det din tur
igjen, og du kan kaste terningene en gang til.

5 sølvhjorter
(verdi 1 hver)

Total = 30
Oppbevar
resten av
myntene i
boksen som
fungerer som
det kongelige
skattkammeret.

Flytt rundt på spillebrettet og kjøp så mange
eiendommer som du kan. Jo mer du eier, jo mer leie
vil du kunne kreve inn fra de andre spillerne. Når du
er den siste spilleren med penger og alle de andre har
gått konkurs, vinner du.

OBS! Hvis du får to like terninger 3 ganger
på rad, må du umiddelbart gå i fengsel.
Du skal ikke fullføre den tredje turen din.
4. Turen din er over. Gi terningen til spilleren til
venstre for deg.
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Legg terningene ved siden av spillebrettet.

Begynn å spille!
Det er alt du trenger å vite for å begynne reisen.
Du kan lese om feltene etter hvert som du lander
på dem.

FELTENE PÅ BRETTET

HANDLINGSFELT

EIENDOMMER

Det er tre typer eiendommer: steder (som er delt opp i fargesett), trosretninger og brorskap.

Ledige eiendommer
Når du lander på en eiendom i form av et sted, en trosretning eller et brorskap som ingen eier, må du kjøpe
den eller få den auksjonert bort.

Vil du kjøpe den?

Betal prisen på brettfeltet og ta skjøtekortet (“Title Deed”) fra det kongelige skattkammeret.

Vil du ikke kjøpe den?

Skattmesteren må auksjonere den. Budrunden begynner på 1, og alle kan
øke budet med så lite som 1. Dere trenger ikke følge rekkefølgen for
hvem sin tur det er, og skattmesteren avslutter auksjonen når ingen
spiller er villig til å øke budet. Den som har budt høyest, betaler
til det kongelige skattkammeret. Hvis ingen ønsker å by på
eiendommen, er det greit. Da betaler ingen noe, og skjøtekortet
(“Title Deed”) forblir i det kongelige skattkammeret.

Hvis kortet sier at du kan
beholde det inntil du er klar til
å bruke det, kan du gjøre det.
Etter at du har brukt det, legg
det tilbake i bunken.

Steder

Betal leien som vises på
skjøtekortet (“Title Deed”)
for stedet.

Trosretninger

Brorskap

Det er fire felt for trosretninger:
The Old Gods, The Many-Faced God,
The Lord of Light og The Seven.

Det er to felt for brorskap: Citadel of
Maesters og Castle Black.

Betal leie basert på antallet trosretninger eieren har.
Trosretninger: 1 2 3 4
1 2 4 8
Leie:

Gå i fengsel
(“Go To Jail”)
Flytt spillebrikken din til
fengelsesfeltet med én gang! Du
får ikke 2 for å passere START
(“GO”). Turen din er så over. Du
kan fortsett kreve inn leie, by på
auksjoner, kjøpe festninger og
borger, samt pantsette og handle
mens du er i fengsel.

Les kortet høyt og gjør så det
som instrueres. Legg deretter
kortet tilbake i bunken.

Når du eier hvert sted i et fargesett, kan du:
• Doble leien for disse!
• Bygge festninger og ta enda mer i leie! Se
«BYGNINGER».

Når du lander på en eiendom som noen andre eier, må
eieren kreve leie av deg. I så fall må du betale. Hvis eieren
ikke ber om leie før neste spiller har kastet terningene,
trenger du ikke å betale.

Sjansekort
(“Chance”)

Ta det rolig. Hvis du lander
her, setter du spillebrikken
din på feltet Bare på besøk
(“Just Visiting”).

Motta 2 fra det
kongelige skattkammeret
når du passerer eller
lander på START (“GO”)

Ta det øverste kortet fra
jerntronen.

Samle fargesett!

Eide eiendommer

START (“GO”)

Bare på besøk
(“Just Visiting”)

Kast begge terningene for å bestemme
leien. Hvis eieren har 1 brorskap, skal
det betales halvparten av det beløpet
terningene viser. Rund opp hvis nødvendig.
Hvis eieren har 2 brorskap, skal hele
beløpet terningene viser betales.

Dothraki-tributten
og Jernbankskatten
Betal det kongelige
skattkammeret beløpet som
står på feltet.

Gratis parkering
(“Free Parking”)
Slapp av! Det skjer
ingenting.

Hvordan slipper jeg ut av fengsel?
Du har 3 alternativer:
1.

Betal 5 når det er din tur igjen, kast så
terningene og flytt brikken som vanlig.

2.

Bruk et slipp-ut-av-fengsel-gratis-kort, hvis du
har et, når det er din tur igjen (eller kjøp et fra en
annen spiller). Legg kortet nederst i riktig bunke
og kast så terningene og flytt brikken som vanlig.

3.

Prøv å kaste to like terninger neste gang det
er din tur. Hvis du greier det, er du fri! Bruk
terningkastet til å flytte, og turen din er over.
Du kan bruke opptil 3 turer på å prøve å få to
like terninger. Hvis du ikke får to like terninger
den tredje gangen det er din tur mens du er i
fengsel, betal 5 og flytt i samsvar med det siste
terningkastet.

