
8+
AGE

2-8
PLAYERS

Akureyri    MONOPOLY Standard      Instructions  (ICE)
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AF STAÐ!

BANKINN
◆ Geymir alla peninga* og 

afsalsbréf sem ekki eru í eigu  
leikmanna. 

◆ Greiðir laun og bónusa til leikmanna.
◆ Innheimtir skatta og útgjöld af leikmönnum.
◆ Selur og setur eignir á uppboð.
◆ Selur hús og hótel.
◆ Veitir leikmönnum lán gegn veði í eignum. 
Bankinn verður aldrei gjaldþrota. Ef peningarnir eru búnir í  
bankanum gefur bankastjórinn út eins mikla peninga og þörf  
er á með því að skrifa þá á venjulegan pappír. 
* a1 = 1 Monopoly seðill.

BANKASTJÓRINN
Einn leikmaður er kosinn bankastjóri og stýrir  
bankanum og uppboðum. Sá sem stýrir bankanum  
verður að aðgreina vandlega sína eigin peninga og  
eignir frá bankanum. 

Hver leikmaður velur sér leikpeð 
og setur það á byrjunarreitinn.

Stokkið samfélagssjóðspjöldin 
og leggið þau niður í bunka með 

framhliðina niður. 

Stokkið áhættuspjöldin 
og leggið þau niður  

í bunka með framhliðina 
niður. 

Hver leikmaður 
byrjar spilið með:

VILT ÞÚ SPILA HRATT?
FLÝTITENINGURINN 
Ef þú vilt auka hraða spilsins gerir þú eftirfarandi ...
1. Í upphafi spilsins fá allir leikmenn 

aukalega b1000.
2. Ekki nota flýtiteninginn fyrr en þú hefur farið 

yfir byrjunarreitinn í fyrsta skiptið.
3. Kastað flýtiteningnum með hinum 

tveimur teningunum þegar þú átt  
leik. Eftir því hver er niðurstaða  
teningakastsins gerir þú eftirfarandi:

 ◆  1, 2 or 3: Bættu tölunni við töluna 
sem koma upp á hvítu teningunum.

 ◆  Rúta: Þú getur valið á milli þess að færa um 
töluna sem er á einum hvítum teningi eða 
báðum. Ef þú kastaðir 1 og 5 getur þú fært  
um 1, 5 eða 6 reiti.

 ◆  Herra Monopoly: Eins og venjulega skaltu 
færa leikpeðið um stigin sem komu upp á 
hvítu teningunum og gerðu það sem þú þarft 
á reitnum sem þú lentir á. Farðu síðan á 
næstu eign sem enginn á og kauptu hana eða 
láttu bjóða hana út. Ef það er búið að kaupa 
upp allar eignir ferðu áfram á næstu eign sem 
annar leikmaður á og greiðir leigu.

Auk þess gildir?
Aðeins hvítu teningarnir teljast samstæður  
(tvær eins tölur koma upp).
Ef allir þrír teningarnir sýna sömu tölu máttu  
flytja leikpeðið á hvaða reit sem er á leikborðinu. 
Ef þú ert sendur í fangelsi meðan þú átt leik er umferð 
þinni lokið. Þú mátt ekki notfæra þér niðurstöðu 
flýtiteningsins. 
Þegar þú ert að reyna að losna úr fangelsi máttu  
bara kasta hvítu teningunum. 
Kastaðu öllum þremur teningunum þegar þú ert að 
ákveða leiguna á eign. Rútan og Herra Monopoly 
teljast sem núll. 

SPILA RÉTT!
Margir leikmenn vilja gjarnan fara eftir eigin Monopoly-
reglum. Það er vissulega í lagi en það þýðir oft að það 
tekur lengri tíma að klára spilið. Samkvæmt opinberum 
reglum mega leikmenn aldrei lána hvor öðrum peninga 
eða gera samkomulag sín á milli um að rukka ekki inn 
leigu o.s.frv. Alla skatta og sektir skal greiða umsvifalaust 
til bankans – þá á ekki að leggja undir reitinn Frítt stæði 
eða annan stað!

INNIHALD

Leikborð, 8 leikpeð,  
28 afsalsbréf,  

16 áhættuspjöld,  
16 samfélagssjóðsspjöld,  
1 pakki með MONOPOLY 
peningum, 32 græn hús,  
12 rauð hótel, 2 teningar  

og 1 flýtiteningur. 

C Spilið það sem þú stundar hröð fasteignaviðskipti C

Ef þú ert vanur  
MONOPOLY leikmaður  
og vilt spila hraðara spil  

ættir þú að prófa að spila  
eftir reglunum á bakhliðinni!
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LISTAGILIÐ

a 200

a 200BORGAÐU

TEKJU-

SKATTUR

FRÍTT

STÆÐI

ÁHÆTTA

SAMFÉLGS-SJÓÐUR

BYRJUN
ÞÚ FÆRÐ

A 200 Í HVERT
SKIPTI SEM ÞÚ FERÐ

HÉR FRAMHJÁ

5. Ef sama talan kemur upp á 
báðum teningunum færir 
þú leikpeðið en síðan máttu 
gera aftur (endurtaka skref 1-4).  
Varúð! Ef þú færð samstæðu 
í þriðja skiptið í röð verður þú að fara beint í 
fangelsi.

6. When you finish your move and action, pass the 
dice to the player on your left.

HVERNIG Á AÐ SPILA
HVERNIG VINN ÉG?
Þú vinnur ef þú ert síðasti leikmaðurinn í 
spilinu sem stendur uppi þar sem allir 
aðrir eru gjaldþrota.

Það gerir þú með því að: Kaupa 
eignir og fá greidda leigu frá öðrum 
leikmönnum sem lenda á þeim.
Safnaðu öllum götum sömu litaseríu 

svo þú getir hækkað leiguna. Eftir það 
getur þú byggt hús og hótel á þeim og 
aukið tekjurnar enn meir. 

HVER BYRJAR?
Each player rolls the two white dice. 
The highest roller takes the first turn.

ÞEGAR ÞÚ ÁTT LEIK
1. Kastar þú báðum hvítu teningunum.
2. Færir leikpeðið þitt áfram eftir 

leikborðinu, réttsælis, um jafn marga 
reiti og talan á teningunum segir til um..

3. Reiturinn sem þú lendir á segir til um 
hvað þú átt að gera. Sjá meira undir 
Hvar lentir þú? hér að 
neðan

4. Ef þú lendir á eða 
ferð framhjá 
byrjunarreitnum 
færðu greiddar 
a200 úr bankanum.

BARA Í
HEIM

SÓKN

FANGELSI

Ef þú skuldar bankanum eða öðrum leikmanni meiri 
peninga en þú átt getur þú reynt að afla fjár með því 
að selja byggingar og/eða veðsetja eignir. Ef þú 
skuldar ennþá peninga eftir söluna ert þú 
GJALDÞROTA og verður að hætta leik!

◆ Þú greiðir út þá upphæð sem þú náðir að safna 
saman.

◆ Ef þú skuldar öðrum leikmanni peninga gefur þú 
honum allar veðsettu eignirnar þínar og öll Losnar 
frítt úr fangelsi spjöld ef þú átt slík. Leikmaðurinn 
þarf strax að greiða 10% vexti af hverri veðsettri 
eign og velur svo hvort hann afléttir veðinu seinna 
eða greiðir lánið upp strax. 

◆ Ef þú skuldar bankanum peninga setur hann allar 
veðsettu eignirnar þínar í uppboð. Þær seljast þá 
án veðsetningar (framhliðin snýr upp). Settu öll 
Losnar frítt úr fangelsi spjöldin neðst í viðkomandi 
bunka. 

HJÁLP!
ÉG SKULDA PENNINGA!

EKKI BÍÐA EFTIR TENINGUNUM!
Jafnvel þótt þú eigir ekki leik, og þó að þú sért í fangelsi, máttu 
gera eftirfarandi:

1: INNHEIMTA LEIGU
Ef leikmaður lendir á einhverri eign þinni (ekki veðsettri) 
getur þú krafið hann um leigu samsvarandi þeirri upphæð 
sem stendur á afsalsbréfinu – sjá að neðan Eign í eigu annars 
leikmanns. 

2: TAKA ÞÁTT Í UPPBOÐI
Bankastjórinn heldur uppboð þegar....
◆ Leikmaður lendir á eign sem enginn 

á og ákveður að kaupa hana ekki fyrir uppsett verð. 
◆ Leikmaður fer í gjaldþrot og bankinn fær allar veðsettu 

eignir hans – þær eru boðnar upp án veðsetningar (með 
framhliðina upp). 

◆ Það eru ekki til nægar byggingar og fleiri en einn 
leikmaður vill kaupa sömu bygginguna. 

Í uppboðum er aðeins hægt að greiða með peningum. Hver 
sem er getur byrjað að bjóða. Nóg er að bjóða a1. Ef enginn 
býður hærra má sá sem gerði lokaboðið kaupa eignina. 

3: BYGGJA
Þegar þú eignast allar eignir í sömu litaseríu getur þú keypt hús 
af bankanum og sett það á einhverja eignina..
I Verð húsa kemur fram á afsalsbréfum.
II Þú verður að byggja jafnt. Þú mátt ekki 

byggja annað hús á einni götu í litaseríu fyrr en  
þú hefur byggt hús á öllum hinum götunum í sama lit.

III Þú mátt byggja mest 4 hús á einni götu.
IV Þegar þú hefur byggt 4 hús getur þú skipt þeim út fyrir 

eitt hótel með því að greiða verðið sem kemur fram á 
afsalsbréfinu. Aðeins eitt hótel getur staðið á hverri götu 
og það má ekki byggja fleiri hús á götu þar sem hótel er.

Mikilvægt! Ekki er hægt að byggja á götu ef einhver hinna
gatnanna í litaseríunni eru veðsettar. 

Er skortur á byggingum? Ef engar byggingar eru eftir í bankanum 
verður þú að bíða þangað til annar leikmaður selur byggingar 
áður en þú getur keypt. Ef takmarkaður fjöldi bygginga er eftir í 
bankanum og tveir eða fleiri leikmenn óska eftir því að kaupa fleiri 
en bankinn á selur bankastjórinn þær til hæstbjóðanda á 
uppboði. 

4: SELJA BYGGINGAR
Hægt er að selja bankanum aftur byggingar fyrir 
helminginn af uppsettu verði. Hús verður að selja 
jafnt, á sama hátt og þau eru keypt. Hótel eru seld 
fyrir helminginn af uppsettu verði og er breytt strax  
í 4 hús. 

5: VEÐSETJA EIGNIR
Ef þú átt lítið af peningum eða átt ekki nóg til að borga skuldir 
getur þú veðsett eitthvað að auðu eignum þínum.  
Ef þú ætlar að veðsetja eign verður þú fyrst að selja allar 
byggingar á götum í sömu litaseríu til bankans.

Til að veðsetja eign skaltu snúa afsalsbréfinu á hvolf og 
innheimta frá bankanum upphæðina sem kemur fram á 
bakhlið bréfsins. Hægt er að aflétta veði af eign sem þú hefur 
veðsett með því að endurgreiða tilgreinda upphæð að 
viðbættum 10% vöxtum og snúa síðan bréfinu aftur við 
þannig að það snúi með framhliðina upp. Ekki má innheimta 
leigu af veðsettri eign. 

6: STUNDA VIÐSKIPTI
Þú getur stundað viðskipti við aðra leikmenn með því að 
kaupa eða selja óbyggða eign. Áður en þú getur selt eign 
verður þú fyrst að selja bankanum allar byggingar á götum í 
sömu litaseríu. Eignina er hægt að kaupa með 
peningum eða í skiptum fyrir aðra eign eða  
með Losnar frítt úr fangelsi spjöldum. 
Upphæðin ákvarðast milli leikmannanna sem 
gera samninginn. Veðsetta eign er hægt að selja öðrum 
leikmanni á umsömdu verði. Þegar þú kaupir veðsetta eign 
verður þú annaðhvort að aflétta veðinu strax eða borga 
10% í vexti af uppsettu verði og halda þá bréfinu þannig 
að framhliðin snúi niður. Ef þú vilt seinna aflétta veðinu og 
greiða lánið til baka þarftu aftur að greiða 10%. 
Mundu: Markmiðið er ekki bara að verða ríkur/rík. Til að 
vinna verður þú að sjá til þess að allir aðrir leikmenn verði 
GJALDÞROTA!

Ef eign er veðsett verður að snúa þessari hlið bréfsins upp.  

VEÐSETT  FYRIR  b 130

BREKKUGATA
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1: Á LAUSRI EIGN
Það eru til þrjár tegundir eigna:

 Götur Menningar- Almennings-
 (litaflokkaðar) miðstöðvar fyrirtæki

Þú getur keypt eign sem þú lendir á fyrir þá 
upphæð sem gefin er upp á viðkomandi reit. 
Borgaðu bankanum og leggðu síðan afsalsbréfið 
niður fyrir framan þig þannig að það snúi upp.

Ef þú vilt ekki kaup eignina fyrir 
uppsett verð er eignin boðin upp. 

Þegar þú kaupir eignir ættir þú 
að stefna að því að kaupa allar 

eignir í litaseríu. Ef þú 
kaupir til dæmis græna götu skaltu 
reyna að kaupa hinar tvær meðan á 
spilinu stendur. Ef þú átt allar götur í 
litaseríu getur þú fengið meira greitt 
í leigu þegar aðrir leikmenn lenda á 
þeim. Einnig getur þú byggt hús og 
hótel á götunum og þénað þá 
ennþá meir.© 1935, 2011 HASBRO .
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Ef leikmaður á allar götur í litaseríu tvöfaldast leigan á

óbyggðum götum í þeirri seríu.

LEIGA b 22

Með 1 húsi  A 110

Með 2 húsum  A 330

Með 3 húsum  A 800

Með 4 húsum  A 975

Með HÓTELI A 1150

Veðsetningarvirði b 130

Verð fyrir hús A150 hvert

Verð fyrir hótel A150 hvert

auk 4 húsa

BREKKUGATA

a 260

LISTAGILIÐ

a 200 a 150

HLÍÐARFJALL
SKÍÐASVÆÐI

2: Á EIGN Í EIGU ANNARS LEIKMANNS.
Ef þú lendir á reit í eigu annars leikmanns verður þú að 
borga honum leigu jafnháa upphæðinni sem stendur á 
afsalsbréfinu. Ekki þarf að borga leigu af veðsettum eignum 
(afsalsbréfið snýr með framhliðina niður).  
Mikilvægt! Eigandinn verður að krefjast leigu áður en 
leikmaðurinn þér á vinstri hönd kastar teningunum. Ef 
eigandinn gleymir að biðja um leigu þarft þú ekki að borga!

Gata
Upphæð leigu fyrir óbyggða götu er sýnd á afsalsbréf þess. 
Leigan tvöfaldast ef leikmaður á allar götur í sömu litaseríu 
og enginn þeirra er veðsett. Ef hús eða hótel hafa verið 
byggð á götu hækkar leigan umtalsvert eins og sést á 
afsalsbréfi götunnar.

Menningarmiðstöð 
Leigan fer eftir því hversu margar menningar-
miðstöðvar leikmaður á.

Menningar- 
miðstöðvar: 1 2 3 4
Leiga: a25 a50 a100 a200

Almenningsfyrirtæki
Kastaðu teningunum og margfaldaður 
upphæðina með 4 til að finna út hvaða 
leigu þú átt að borga. Ef sami leikmaður 
á bæði almenningsfyrirtækin skal 
niðurstaðan margfaldast með 10!

a150

NORÐUR-

ORKA

a 150

HLÍÐARFJALL

SKÍÐASVÆÐI

3: ÁHÆTTA EÐA SAMFÉLAGSSJÓÐUR
Dragðu efsta spjaldið úr viðkomandi bunka, 
fylgdu fyrirmælunum á spjaldinu strax og 
settu það síðan á hvolf neðst í bunkann. 
Ef þú færð Losnar frítt úr fangelsi spjald 
heldur þú því eftir þar til þú vilt nota það eða 
selja það öðrum leikmanni.

4: LÚXUSSKATTUR
Þegar þú lendir á þessum 
reitum skaltu einfaldlega borga 
bankanum viðkomandi 
upphæð. 

5: FARÐU Í FANGELSI
Ef þú lendir á þessum reit verður þú að færa 
leikpeðið þitt á fangelsisreitinn þegar í stað. 
Mikilvægt! Þú færð ekki M200 þegar þú ferð 
framhjá byrjunarreitnum þegar þú ert sendur/
send í fangelsið. Þegar þú ferð í fangelsið er 
umferð þinni lokið – þá er aðeins eftir að 
afhenda teningana næsta leikmanni.

Aðrar leiðir til að enda i fangelsi ... 
◆ Þegar þú dregur áhættuspjald eða 

samfélagssjóðsspjald sem segir Farðu beint í fangelsi.
◆ Sömu tölur koma upp á báðum teningunum í kasti 

þrisvar í röð.

BARA Í
HEIM

SÓKN

FANGELSI

Spurning: Hvernig losna ég úr fangelsi? 
Svar: Það er til þrjár leiðir…
I Borgaðu b50 næst þegar þú átt leik. Kastaðu því næst 

teningunum og haltu áfram eins og venjulega.
II Notaðu Losnar frítt úr fangelsi spjald ef þú átt slíkt eða 

kauptu það af öðrum leikmanni. Settu spjaldið neðst í 
viðeigandi bunka, kastaðu teningunum og færðu leikpeðið 
eins og vanalega.

III Sittu hjá í þrjár umferðir. Í hvert skipti sem þú átt að gera 
kastar þú teningunum einu sinni. Ef þú færð samstæðu 
losnar þú úr fangelsinu og færir leikpeðið í samræmi við 
kastið. Ef þú hefur ekki fengið samstæðu eftir þriðja kastið 
verður þú að greiða bankanum  a50 Færðu því næst 
leikpeðið um þann fjölda reita sem kom upp á 
teningunum.

6: FANGELSI (BARA Í HEIMSÓKN) 
Engin hætta! Ef þú lendir á fangelsis-
reitnum eftir venjulegt kast gerist ekkert. 
En gættu þess að setja leikpeðið 

einungis á 
HEIMSÓKNARSVÆÐIÐ.

7: FRÍTT STÆÐI
Taktu því rólega! Það 
gerist ekkert neikvætt  

hér (eða jákvætt).

8: Á EIGN Í ÞINNI EIGU
Ekkert gerist. En þú þénar heldur enga 

peninga!

BARA Í
HEIM

SÓKN

FANGELSI

GEHEN SIE IN
 DAS GEFÄNGNIS

GO TO JAIL


