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Regler

Objektkort

Insider
information kort

Värdetabell

För 3-5 spelare från 10 år och uppåt. Speltid cirka 1 tim
Innehåll
Spelplan, 1 kortlek, 2 tärningar, sedlar, 5 spelpjäser
Vinnande taktik
Att köpa vid rätt tidpunkt, undvika förfalskningar och bli
spelets mest framgångsrika samlare – det är den vinnande
taktiken i Real or Fake.
Real or Fake i korthet
Spelet innehåller nio värdefulla samlarserier – konst, viner,
mattor, ädelstenar, antikviteter, konstglas, bilar, leksaker och
vintagekläder. Varje serie innehåller 12 objekt. Ju fler objekt
du äger, desto högre blir värdet av din serie. Men världen
är full av förfalskare! En eller flera av samlarserierna kan
visa sig vara falska. Vilka av serierna som är värdelösa – om
någon – avslöjar insidertipsen!

Spelförberedelser
• Blanda insiderkorten väl. Lägg 10 insiderkort med
bildsidan nedåt på spelplanens Insiderruta. Resterande
insiderkort läggs undan, utan att någon tittar på dem
och används inte mer i spelet.
• Blanda objektkorten väl. Dela ut 5 kort vardera till
spelarna att ha på handen vid spelstart. Lägg de
resterande korten med bildsidan nedåt i två lika stora
korthögar på spelplanens rutor för Auktionsobjekt 		
respektive Nyförvärv.
• Dela ut en Värdetabell till vardera spelare.
• Dela ut startkapitalet. Varje spela får 3x20 000,
5 x 10 000, 5 x 5000, 5x2000, 5x 1000 = 150 000 euro.
• Dela ut en spelpjäs till varje spelare och ställ dem på
startrutan.
• Låt tärningen avgöra vem av spelarna som ska inleda
spelet. Efter spelstart löper turordningen medurs.
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Spelstart och spelets gång
Varje drag inleds med att spelaren bestämmer vilka objektkort som ska hållas på hand och vilka
som ska ligga på bordet med bildsidan uppåt. Alla kort på hand ger böter om du hamnar på rutan
Skatterazzia, medan utlagda kort riskerar att bli uppköpta om en motspelare stannar på Handel.
När spelaren har bestämt vilka kort han vill ha på hand respektive på bordet, är det dags att slå med
tärningarna. Flytta spelpjäsen medurs på spelplanen lika många steg som tärningarna visar. Rutan som
spelpjäsen stannar på, talar om vad du ska göra i samma drag:
Nyförvärv
Du får ta upp 2 objektkort ur högen med Nyförvärv. Obs ta korten från rätt hög!
Bestäm i samma drag vilket/vilka av de nya korten som du vill ha på hand och
vilket/vilka du vill lägga öppet på bordet. Därefter går turen över till nästa spelare.
Handel
Du får lov att köpa samtliga utlagda objektkort ur en valfri serie från en motspelare.
(Du får alltså inte köpa kort från flera spelare och du måste köpa samtliga utlagda
kort i den valda serien.) Inköpspriset framgår av värdetabellen. Du kan inte pruta
på priset. Motspelaren kan inte heller vägra att sälja sina utlagda kort.
Saknas utlagda kort i spelet, kan du inte göra några inköp. Du kan givetvis
också välja att avstå från att köpa objektkort. Pengarna betalas till säljaren.
Därefter går turen över till nästa spelare.

				
				

Objektkort

Skatterazzia
Du tvingas betala skatt för dina dolda tillgångar, dvs samtliga objektkort på hand. Skattekostnaden per
kort är 3000 euro och betalas till banken. (Spelare med tre kort på hand betalar alltså 3x3000 = 9000
euro. Sju kort på hand, 7x3000, innebär en utgift på 21000 euro.) Därefter går turen över till nästa
spelare.
Om skatteskulden överstiger kapitalet
Spelare som inte kan betala skattekostnaderna för sina kort på hand, förlorar allt. Spelpjäsen utgår.
Korten på hand kvarstår i spelet och läggs ut på bordet där spelaren sitter. Dessa kort är nu öppna för
handel av kvarvarande spelare, på samma sätt som tidigare. Enda skillnaden är att köpesumman nu
tillfaller banken istället för föregående ägare.
Goda råd är inte dyra!
Undvik konkurs genom att ständigt väga antalet kort på hand mot ditt kapital!

Auktion
Varje gång en spelare hamnar på denna ruta, startar en auktion som är öppen för alla och valfri att
delta i. Objekten till försäljning är samtliga kort i Auktionshuset (cirkel med 10 kortrutor). Denna auktion
kan alltså genomföras med allt från två till åtta objektkort. Saknas kort i Auktionshuset händer inget, utan
turen går över till nästa spelare. Spelaren som stannade på rutan inleder budgivningen, därefter läggs
högre bud från övriga intresserade i tur och ordning tills en enda budgivare återstår. Spelare som utgått
ur budgivningen, kan inte åter hoppa in i auktionen. Vinnande budgivare betalar till banken, tar upp
samtliga kort i Auktionshuset och bestämmer i samma drag vilka av de nya korten som ska hållas på
hand och vilka som ska läggas ut på bordet. Därefter går turen över till nästa spelare.
Håll koll på din ekonomi
Bjuder du över dina tillgångar, måste auktionen göras om på
nytt utan dig.

				Auktionsobjekt
				
Tag upp 2 objektkort ur högen med Auktionsobjekt.
Lägg ut de båda korten med bildsidan upp i Auktionshuset.
OBS! När Auktionshuset är fyllt med 10 kort, startar auktionen
				
automatiskt. Spelaren som lade de två sista korten, inleder budgivningen.

Insider Information
Varje gång en spelare hamnar på rutan Insider Information, startar en
budgivning som är öppen för alla och valfri att delta i. Objekten till
försäljning är 2 kort ur högen med Insider Information. Insiderkorten kan
ge ägaren information om vilken/vilka samlarserier som är värdelösa,
dvs ger noll euro till ägarna. Korten kan också vara blanka.
Budgivningen går till på samma sätt som en auktion. Spelaren som
stannade på rutan inleder budgivningen, därefter läggs högre bud i tur
och ordning från övriga intresserade tills en enda budgivare återstår.
Vinnande budgivare betalar till banken och tar upp de 2 översta insiderkorten
ur högen. Vill ingen bjuda, får spelaren som hamnade på rutan de
båda korten gratis. Sedan går turen över till nästa spelare.
Insiderkorten behålls av ägaren som får titta på korten när han/hon vill,
men inte låta andra ta del av den värdefulla informationen.

Insiderkort
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Sannolikheten för att ett givet antal av samlarserierna
visar sig vara falska i en spelomgång.
Antal falska samlarserier
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sannolikhet i %
3
17
31
29
15
4
0,6
0,04
0,001
0,00001

SPILLERegler

Objektkort

Innsider
informasjonskort

Spelstopp!
I samma stund som det sista objektkortet har tagits ur en av korthögarna – antingen från Auktionsobjekt
eller från högen med Nyförvärv – är spelet över.
• Är det sista kortet ett Nyförvärv, får spelaren behålla kortet.
• Är det sista kortet ett Auktionsobjekt läggs kortet bara åt sidan.
• Ej köpta Insiderkort ligger kvar på spelplanen.

Verditabell

For 3-5 spillere fra 10 år og oppover. Spilletid ca. 60 min.

Avslöja förfalskningarna!
Så fort spelet är över, avslöjas omgångens eventuella förfalskningar: Alla spelare med insiderkort
vänder upp och avslöjar korten ett efter ett. Om ett insiderkort visar objekt ur en viss serie, betyder detta
att hela samlarserien är värdelös.  Visar kortet t ex en tavla, betyder det att värdet på samtliga tavlor för
alla spelare i denna spelomgång är lika med noll! Spelarna lägger undan spelets falska samlarserier
före sammanräkningen.

Inneholder
Spillebrett, kortstokk, 2 terninger, sedler, 5 spillebrikker

Vem vinner?
När spelomgångens eventuella förfalskningar är bortplockade, återstår det för spelarna att värdera sina
kvarvarande samlarserier. Värdena framgår av värdetabellen (t ex 1 kort ädelstenar = 1000 euro, 2 kort
mattor = 4000 euro, 8 kort viner = 64000 euro). Summera värdena av dina samlingar
(i ovanstående exempel = 69000 euro) och lägg till ditt kvarvarande kapital, så får du fram din totala
förmögenhet i Real or Fake. Rikast vinner!

Real or Fake i korte trekk
Spillet inneholder ni verdifulle samlerserier - kunst, vin, tepper, edelstener, antikviteter, kunstglass, biler, leker og
merkeklær. Hver serie inneholder 12 objekter. Desto flere
objekter du eier, desto høyere blir verdien av din serie. Men
verden er full av forfalskninger! En eller flere samlerserier kan
vise seg å være falske. Hvilke av seriene som er verdiløse om noen - avslører innsidertipset!

Lycka till!

Vinner taktikken
Å kjøpe til rett tid, unngå forfalskninger og bli den mest
fremgangsrike samleren - det er vinner taktikken i
Real or Fake.

Spillforberedelser:
• Bland innsiderkortene godt. Legg 10 innsiderkort med bil
ledsiden ned på spillebrettets innsider rute. Resten av
kortene legges bort, pass på at ingen har kikket i kortene
da disse ikke skal brukes mer i denne spilleomgangen.
• Bland objektkortene godt. Del ut fem kort til hver spiller og
legg bort resten av kortene med billedsiden ned i to like
store bunker på spillebrettets rute for Auksjonsgjenstander
respektive Nyanskaffelse.
• Del ut en verditabell til hver spiller.
• Del ut startkapital. Hver spiller skal ha 3x20 000,
5x10 000, 5x5 000, 5x2 000, 5x1000 = 150 000 euro.
• Hver spiller tar en spillebrikke og plasserer den på
startruten.
• La terningen bestemme hvem av spillerne som begynner,
spillet fortsetter med klokken.
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Hvordan starte og spillets gang
Hvert trekk starter med at spilleren bestemmer hvilke objektkort som skal være på hånden og hvilke
som skal ligge på bordet med billedsiden ned. Alle kortene på hånden gir bøter hvis spilleren havner
på ruten ”Skatterazzia” samtidig med at de utlagte kortene risikerer å bli kjøpt opp hvis en motstander
stopper på ”Handel”. Når spilleren har bestemt seg for hvilke kort han ønsker å ha på hånden eller på
bordet, er det på tide å slå terningene. Flytt brikken med klokken på spillebrettet like mange skritt som
øynene på terningene viser. Ruten som brikken stopper på forteller deg samtidig hva som skal gjøres:
OPPKJØP
Du kan ta opp 2 objektkort fra bunken ”Oppkjøp”. NB! Vær nøye med å ta kortene
fra riktig bunke.Bestem samtidig hvilke av de nye kortene du vil ha på hånden og
hvilke du vil legge åpent på bordet. Turen går deretter videre til neste spiller.
HANDEL
Det er lov til å kjøpe en valgfri serie av samtlige utlagte objektkort fra en motstander.
(Du kan ikke kjøpe kort fra flere spillere og du må kjøpe samtlige utlagte kort i den
valgte serien). Innkjøpsprisen fremgår av verditabellen. Du kan ikke prute på prisen.
Motspilleren kan ikke nekte å selge sine utlagte kort. Hvis det ikke finnes utlagte kort
i spillet, kan du heller ikke gjøre noen kjøp. Du kan selvfølgelig også velge å avstå fra
å kjøpe objektkort. Pengene skal betales til selgeren.
Deretter går turen videre til neste spiller.

				
				

Objektkort

Skatterazzia
Du må betale skatt på din skjulte formue, dvs. av samtlige objektkort på hånden. Skattekostnaden per
kort er 3000 euro og betales til banken. (En spiller med tre kort  på hånden må betalte 3x3000 =
9 000 euro. Syv kort på hånden, 7x3000, innebærer en utgift på 21000 euro.) Turen går deretter
videre til neste spiller.
Dersom restskatten overstiger kapitalen
Spillere som ikke kan betale skatten for sine kort på hånden, mister alt. Spillebrikken tas da bort fra
spillebrettet. Kortene som spilleren hadde på hånden legges ut på bordet der spilleren sitter. Disse
kortene er nå åpne for salg til de gjenværende spillerne, på samme måte som før. Den eneste forskjellen
er at kjøpesummen nå går til banken i stedet for til den tidligere eieren.
Gode råd er ikke dyre!
Unngå konkurs ved at du sjekker hyppig antall kort du har på hånden, mot kapitalen din!

Auksjon
Lander en spiller på denne ruten, starter en auksjon som er åpen for alle, men samtidig valgfri å delta i.
Gjenstander for salg er samtlige kort i ”Auksjonshuset” (sirkel med 10 kort ruter). Denne auksjonen kan
gjennomføres med alt fra to til åtte objektkort. Mangler det kort i ”Auksjonshuset”, skjer det ingenting og
turen går videre til neste spiller. Spilleren som lander på ruten ”Auksjonshuset”, starter budgivningen,
deretter legges høyere bud inn fra andre interessenter i tur og orden, inntil en budgiver gjenstår. Spillere
som forlot auksjonen, kan ikke hoppe tilbake inn igjen. Vinnende budgivere betaler til banken, tar opp
samtlige kort fra ”Auksjonshuset” og bestemmer seg samtidig for hvilke av de nye kortene som skal bli
værende på hånden og hvilke som legges på bordet. Turen går deretter videre til neste spiller.
Hold orden på din økonomi
Legger du et høyere bud enn din økonomi tilsier at du vil klare,
må auksjonen starte på nytt igjen uten deg.

				Auk sjonsgjenstander
				
Plukk opp 2 objektkort fra bunken med Auksjonsgjenstander.
Legg ut begge kortene med billedsiden opp i ”Auksjonshuset”.
NB! Når ”Auksjonshuset” er fylt med 10 kort, vil auksjonen starte automatisk.
				
Spilleren som la de to siste kortene, starter budgivningen.

INNSIDERINFORMASJON
Hver gang en spiller lander på ruten ”Innsiderinformasjon”, starter en
budgivning som er åpen for alle, men samtidig valgfri å delta i.
Gjenstanden for salg er to kort fra bunken med innsiderinformasjon.
Innsiderkortene kan gi eieren informasjon om hvilken/hvilke samleserie
som er verdiløs, dvs. som ikke er verdt noen euro for eieren.
Kortene kan også være blanke.
Budgivning foregår på samme måte som en auksjon. Spilleren som havner
på ruten starter budgivningen, deretter legges høyere bud inn fra andre
interessenter i tur og orden, inntil en budgiver gjenstår. Den vinnende budgiver
betaler til banken og tar opp de to øverste innsiderkortene fra bunken.
Er det ingen som vil gi bud, får spilleren som havnet i ruten, de to kortene gratis.
Deretter går turen videre til neste spiller. Innsiderkortene beholdes av eieren,
som kan se på kortene når han/hun vil, men pass på at andre ikke får med seg
den verdifulle informasjonen.

Innsiderkort
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Sannsynligheten for at et gitt antall samlerserier viser
seg å være falske i en spilleomgang.
Antall falske samlerserier
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sannsynlighet i %
3
17
31
29
15
4
0,6
0,04
0,001
0,00001

Regler

Insiderkort
Objektkort

Spillets slutt!
I det øyeblikket siste objektkortet er tatt fra en av bunkene - enten fra Auksjonsgjenstander eller fra
bunken med Oppkjøp – er spillet over.
• Er siste kort et ”Oppkjøp”, får spilleren beholde kortet.
• Er siste kort et ”Auksjonsobjekt”, legges kortet bare til side.
• ”Innsiderkort” som ikke er kjøpt, blir liggende på spillebrettet.
Avsløre forfalskninger!
Så snart spillet er over, avsløres omgangens eventuelle forfalskninger: Alle spillere med innsiderkort snur
disse og avslører dem en etter en. Dersom et innsiderkort viser et objekt fra en gitt serie, betyr dette at
hele samlerserien er verdiløs. Viser kortet for eksempel et maleri, betyr det at verdien av samtlige malerier for alle spillerne i denne spilleomgangen er verdiløs!
Spillerne legger bort spillets falske samleserier før verdiene summeres.
Hvem vinner?
Når spilleomgangens eventuelle forfalskninger er bortplukket, gjenstår det for spillerne å verdisette sine
gjenværende samlerserier. Verdiene fremgår av verditabellen (for eksempel 1 kort edelstener =
1000 euro, 2 korte tepper = 4000 euro, 8 korte vin = 64 000 euro). Summer verdien av dine samlinger
(i eksempelet ovenfor = 69 000 euro) og legg til din gjenværende kapital, slik finner du ut din totale
formue i Real or Fake. Den rikeste vinner!
Lykke till!

Værditabel

For 3-5 spillere fra 10 år. Spilletid ca. 1 time.
Indhold
Spilleplade, 1 sæt kort, 2 terninger, 5 spillebrikker og
pengesedler.

Forberedelser
• Bland insiderkortene grundigt. Læg 10 insiderkort med
billedsiden nedad på spillepladens insiderfelt. De resterende insiderkort lægges til side uden at nogen kigger på
dem, og skal ikke bruges mere i spillet.

Vindende taktik
At købe på det rigtige tidspunkt, at undgå forfalskninger
og at blive spillets mest fremgangsrige samler – det er den
vindende taktik i Real or Fake.

• Bland objektkortene grundigt. Del 5 kort ud til hver spiller,
som de skal have på hånden ved spillets start. Læg de resterende objektkort med billedsiden nedad i 2 lige store bunker
på spillepladens felter til Auktionsobjekt og Nyerhvervelse.

Real or Fake i korthed
Spillet indeholder 9 værdifulde samlerserier – kunst, vin,
tæpper, ædelstene, antikviteter, glaskunst, biler, legetøj og
vintagetøj. Hver serie indeholder 12 objekter. Jo flere objekter
du ejer, desto højere bliver værdien af din serie. Men verden
er fuld af forfalskninger! En eller flere af samlerserierne kan
vise sig at være falske. Hvilke af serierne der er værdiløse
– hvis nogen overhovedet – afsløres af insidertippene!

• Giv hver spiller en værditabel.
• Del startkapital ud. Hver spiller skal have 3x20.000,
5 x 10.000, 5 x 5.000, 5x2.000, 5x 1.000 = 150.000 euro.
• Del en spillebrik ud til hver spiller og sæt dem på startfeltet.
• Lad terningen afgøre hvem af deltagerne der skal          
begynde spillet. Efter spillets start går turen videre i urets
retning.
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Spillestart og spillets gang
Hver tur starter med, at spilleren bestemmer sig for, hvilke objektkort der skal holdes på hånden, og
hvilke der skal ligge på bordet med billedsiden opad. Tænk på at alle kort på hånden giver bøder, hvis
du lander på feltet Skatterazzia, mens kort der er lagt ned risikerer at blive opkøbt, hvis en modspiller lander på Handel. Når spilleren har bestemt sig for, hvilke kort han vil have på hånden og hvilke
han vil have på bordet i den aktuelle tur, er det tid til at slå med terningerne. Flyt spillebrikken frem på
spillepladen i urets retning lige så mange felter, som terningerne viser. Det felt, som spillebrikken lander
på, bestemmer hvad spilleren skal gøre i samme tur.
NYERHVERVELSE
Du må tage 2 objektkort fra bunken med Nyerhvervelse. Obs.! Vær opmærksom på at
du tager kortene fra den rigtige bunke! Bestem i samme tur hvilket/hvilke af de nye
kort du vil have på hånden, og hvilket/hvilke du vil lægge åbent ned på bordet.
Derefter går turen videre til næste spiller.  
Handel
Du må købe samtlige objektkort der ligger på bordet i en valgfri serie af en
modspiller. (Du må altså ikke købe kort fra flere spillere, og du skal købe samtlige
kort der ligger på bordet i den valgte serie.) Indkøbsprisen fremgår af værditabellen.
Objektkort
Du kan ikke prutte om prisen. Modspilleren kan heller ikke nægte at sælge sine kort.
Ligger der ikke nogle kort på bordet, kan du ikke foretage noget indkøb. Du kan naturligvis også vælge
at afstå fra at købe objektkort. Pengene betales til sælgeren. Derefter går turen videre til næste spiller.
Skatterazzia
Du tvinges til at betale skat af dine skjulte værdier, dvs. samtlige objektkort på hånden. Skattebeløbet
er 3.000 euro pr. kort og betales til banken. (Spillere med tre kort på hånden betaler altså 3x3.000 =
9.000 euro. Syv kort på hånden, 7x3.000, betyder en udgift på 21.000 euro.) Derefter går turen videre
til næste spiller.
Hvis skattegælden overstiger din kapital
Spillere, der ikke kan betale skattebeløbet for deres objektkort på hånden, mister alt. Spillebrikken udgår
af spillet. De kort, som spilleren havde på hånden, forbliver i spillet og lægges ned på bordet med billedsiden opad foran spilleren. Disse kort er nu åbne for handel for de tilbageværende spillere, på samme
måde som tidligere. Den eneste forskel er, at købesummen nu skal betales til banken i stedet for til den
forhenværende ejer.
Gode råd er ikke dyre!
Undgå konkurs ved hele tiden at opveje antallet af kort på hånden mod din pengebeholdning!

AUKTION
Hver gang en spiller lander på dette felt, starter en auktion, som er åben for alle og valgfri at deltage
i. De objekter der er til salg er samtlige kort i Auktionshuset (cirklen med de 10 store kortfelter). Denne
auktion kan altså gennemføres med alt fra 2 til 8 objektkort. Er der ikke nogle objektkort i Auktionshuset,
sker der ikke noget, og turen går videre til næste spiller. Den spiller, der landede på feltet, starter med at
afgive et bud, og derefter afgives højere bud fra de øvrige interesserede på skift i urets retning, indtil der
kun er en spiller tilbage der byder. Spillere der er stoppet med at byde, kan ikke senere vende tilbage i
auktionen. Den spiller, der har budt højest, betaler til banken, tager samtlige objektkort i Auktionshuset op
og bestemmer i samme tur, hvilke af de nye kort der skal holdes på hånden, og hvilke der skal lægges
ned på bordet. Derefter går turen videre til næste spiller.
				
				

Hold øje med din økonomi
Byder du mere end din pengebeholdning berettiger, skal auktionen
gøres om uden dig.

				AUKTIONSOBJEKT
Tag 2 objektkort fra bunken med Auktionsobjekt. Læg begge kort ned i
				
Auktionshuset med billedsiden opad. Obs.! Når Auktionshuset er fyldt
				
med 10 kort, starter en auktion automatisk. Den spiller, der lagde de 2
				
sidste kort, må begynde med at give sit bud.

Insidertip
Hver gang en spiller lander på et felt med insidertip, starter en
budgivning som er åben for alle og valgfri at deltage i. De objekter
der er til salg er 2 kort fra bunken med insidertip. Et insidertip kan
give ejeren information om, hvilken/hvilke samlerserie(r) der er værdiløse,
dvs. giver nul euro til ejerne. Kortene kan også være blanke.
Afgivelsen af bud foregår på samme måde som en auktion. Den spiller,
der landede på feltet, starter med at afgive sit bud, og derefter skiftes de
øvrige interesserede til at afgive højere bud, indtil der kun er en budgiver
tilbage. Den vindende budgiver betaler til banken og tager de 2 øverste
insiderkort fra bunken. Hvis der ikke er nogen der vil byde, får den spiller
der landede på feltet de 2 insiderkort gratis. Derefter går turen videre til
næste spiller. Insiderkortene beholdes af ejeren, som må kigge på kortene
når han/hun vil, men ikke lade andre få del i den værdifulde information.

Insiderkort
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Sandsynligheden for at et givet antal samlerserier viser
sig at være falske i en spilleomgang.
Antal falske samlerserier
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Sandsynlighed i %
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0,6
0,04
0,001
0,00001
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Esinekortti

Pelisä ännöt

Sisäpiirikortti

Spillestop!
I samme øjeblik som det sidste objektkort er taget fra en af kortbunkerne – enten fra bunken med
Auktionsobjekt eller Nyerhvervelse – er spillet slut.
• Er det sidste kort en Nyerhvervelse, må spilleren beholde kortet.  
• Er det sidste kort et Auktionsobjekt, lægges kortet bare til side.  
• Ikke købte Insiderkort skal blive liggende på spillepladen.
Afslør forfalskningerne!
Så snart spillet er slut, afsløres omgangens eventuelle forfalskninger! Alle spillere med insiderkort vender
og afslører kortene et efter et. Hvis et insiderkort viser et objekt fra en bestemt serie, betyder dette at hele
samlerserien er værdiløs. Viser kortet f.eks. et maleri, betyder det at værdien af samtlige malerier for alle
spillere i denne spilleomgang er lig med nul! Spillerne lægger spillets falske samlerserier til side, før de
regner deres værdier sammen.
Hvem vinder?
Når spilleomgangens eventuelle forfalskninger er lagt væk, skal spillerne fastsætte værdien af deres
tilbageværende samlerserier. Værdierne fremgår af værditabellen (f.eks. 1 kort ædelstene = 1.000 euro,
2 kort tæpper = 4.000 euro, 8 kort vin = 64.000 euro). Læg værdierne af dine samlerserier sammen
(i ovenstående eksempel = 69.000 euro) og læg din pengebeholdning til, så får du din totale formue i
Real or Fake. Den rigeste vinder!
God fornøjelse!

Arvotaulukko

3-5 pelaajalle, yli 10-vuotiaille. Peliaika noin 1 tunti.
Sisältö:
Pelilauta, korttipinkka, 2 arpakuutiota, seteleitä,
5 pelinappulaa

Alkuvalmistelut
• Sekoita sisäpiirikortit huolellisesti. Aseta 10 sisäpiirikorttia
kuvapuoli alaspäin pelilaudan sisäpiiriruutuun.
Loput sisäpiirikortit siirretään syrjään. Niitä ei saa katsoa
eikä niitä käytetä enää pelikierroksen aikana.

Voittajan taktiikka
Ostaa oikeaan aikaan, välttää väärennöksiä ja olla pelin
menestyksekkäin keräilijä - siinä Real or Fake -pelin
voittajan taktiikka.

• Sekoita esinekortit huolellisesti. Jaa jokaiselle pelaajalle 5
korttia pelin aloitusta varten. Aseta loput esinekortit
kuvapuoli alaspäin kahteen samankokoiseen pinoon
pelilaudan ruutuihin Huutokauppa ja Uushankinta.

Real or Fake lyhyesti
Peli sisältää yhdeksän arvokasta keräilysarjaa - taidetta,
viinejä, aitoja mattoja, jalokiviä, antiikkiesineitä, taidelasia,
autoja, leluja ja vintage-vaatteita. Jokaisessa sarjassa on 12
esinettä. Mitä useampia esineitä omistat, sitä arvokkaampi
kokoelmasi on. Mutta maailma on täynnä väärentäjiä! Yksi
tai useampi kokoelma voi osoittautua väärennökseksi. Sen,
mitkä kokoelmat ovat arvottomia, paljastavat sisäpiirivihjeet!

• Jaa jokaiselle pelaajalle arvotaulukko.
• Jaa jokaiselle pelaajalle alkupääomaa. Jokainen saa
3x20.000, 5x10.000, 5x5.000, 5x2.000 ja 5x1.000 =
yhteensä 150.000 euroa.
• Pelaajat heittävät arpakuutiota. Isoimman pisteluvun
saanut aloittaa pelin. Pelivuoro siirtyy pelaajalta toiselle
myötäpäivään.
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Pelin aloitus ja pelaaminen
Pelivuoron aluksi pelaaja päättää, mitkä esinekortit hän pitää kädessään ja mitkä kortit ovat pöydällä
kuvapuoli ylöspäin. Kädessä olevista korteista joutuu maksamaan sakkoa, jos pelaaja joutuu
Veroratsia-ruutuun. Pöydällä olevat kortit saatetaan ostaa, jos vastapelaaja joutuu Kaupanteko-ruutuun.
Kun pelaaja on päättänyt, mitkä kortit ovat kädessä/pöydällä, on aika heittää arpakuutioita.
Pelinappula siirtyy arpakuutioiden silmäluvun osoittaman määrän verran eteenpäin. Pelilaudalla
liikutaan myötäpäivään. Ruutu, johon pelaaja pysähtyy, määrää mitä saman pelivuoron aikana
seuraavaksi tapahtuu:
UUSHANKINTA
Saat nostaa kaksi esinekorttia Uushankinta-pinosta. Huom! Ota kortit oikeasta pinosta!
Valitse saman vuoron aikana pidätkö yhden tai molemmat kortit kädessäsi tai laitatko
toisen tai molemmat pöydälle. Pelivuoro siirtyy tämän jälkeen seuraavalle pelaajalle.
KAUPANTEKO
Sinulla on mahdollisuus ostaa haluamasi sarjan esinekortit vastapelaajalta (pöydällä
olevat kortit). Huom! Et voi ostaa esineitä useammalta pelaajalta ja sinun pitää ostaa
valitun sarjan kaikki kortit. Ostohinta käy ilmi arvotaulukosta ja siitä ei voi tinkiä.
Rahat maksetaan myyjälle. Vastapelaaja ei voi kieltäytyä myymästä korttejaan.
Jos pöydällä ei ole kortteja, et voi ostaa mitään. Sinulla on myös mahdollisuus olla
ostamatta esinekortteja. Pelivuoro siirtyy tämän jälkeen seuraavalle pelaajalle.

HUUTOKAUPPA
Kun pelaaja joutuu Huutokauppa-ruutuun, alkaa kaikille pelaajille avoin huutokauppa. Siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Myynnin kohteena ovat kaikki Huutokauppatalon kortit (ympyrä, jossa on 10 korttiruutua). Huutokauppa saattaa siis sisältää 2-8 esinekorttia. Jos Huutokauppatalossa ei ole kortteja, ei
tapahdu mitään ja pelivuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. Pelaaja, joka pysähtyi Huutokaupparuutuun,
tekee ensimmäisen huudon haluamallaan summalla. Tämän jälkeen toiset pelaajat tekevät halutessaan
omat korkeammat huutonsa vuorotellen, kunnes jäljellä on yksi huutaja. Pelaaja, joka luopuu huudosta,
ei voi tulla mukaan uudelleen. Voittanut huutaja maksaa pankille, ottaa kaikki Huutokauppatalon kortit
itselleen ja päättää saman vuoron aikana, mitkä kortit hän pitää kädessään ja mitkä kortit hän laittaa
pöydälle. Pelivuoro siirtyy tämän jälkeen seuraavalle pelaajalle.
Tarkkaile talouttasi!
Jos huudat suuremman summan kuin sinulla on rahaa, huutokauppa pitää 		
suorittaa uudestaan ilman sinua.

Esinekortti

HUUTOKAUPPAKOHDE
Ota kaksi esinekorttia Huutokauppakohde-pinosta. Aseta kortit kuvapuoli 		
ylöspäin Huutokauppataloon. HUOM! Kun Huutokauppatalossa on 10 korttia,
huutokauppa alkaa automaattisesti. Pelaaja, joka laittoi kaksi viimeistä korttia
pelilaudalle, aloittaa tekemällä ensimmäisen huudon.

VERORATSIA
Sinun pitää maksaa veroa kätketystä omaisuudestasi eli kaikista kädessäsi olevista esinekorteista.
Veromaksu on 3.000 euroa per kortti ja se maksetaan pankille. (Pelaaja, jolla on kädessään kolme
korttia, maksaa siis veroa 3x3.000 = 9.000 euroa. Jos kädessä on seitsemän korttia, veromaksu on
7x3.000 = 21.000 euroa.) Pelivuoro siirtyy tämän jälkeen seuraavalle pelaajalle.

SISÄPIIRITIETOA
Kun pelaaja joutuu Sisäpiiri-ruutuun, alkaa kaikille pelaajille avoin tarjousten teko.
Siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Kaupan kohteena on kaksi Sisäpiiri-korttia.
Sisäpiirikortit saattavat antaa omistajalleen tietoa siitä, mitkä kokoelmat ovat arvottomia.
Kortit saattavat myös olla tyhjiä.

Jos verovelka ylittää pääoman
Pelaaja, joka ei voi maksaa veroa korteistaan, menettää kaiken. Pelinappula poistetaan pelistä.
Kädessä olleet kortit jäävät peliin pöydälle sille paikalle, jossa pelaaja istuu. Nämä kortit ovat nyt toisten
pelaajien ostettavissa samalla tavalla kuin edellä kerrottiin. Rahat esineistä maksetaan kuitenkin pankille
esinekorttien edellisen omistajan sijaan.

Tarjousten teko tapahtuu samalla tavalla kuin huutokaupassa. Ruutuun joutunut
pelaaja aloittaa tekemällä ensimmäisen tarjouksen. Vuoro siirtyy tämän jälkeen
seuraavalle kiinnostuneelle pelaajalle, joka tekee tarjouksen. Näin jatketaan,
kunnes jäljellä on yksi pelaaja. Voittanut tarjoaja maksaa kortit pankille ja nostaa
kaksi päällimmäistä Sisäpiirikorttia pinosta. Jos toiset pelaajat eivät halua tehdä
tarjouksia, ruutuun joutunut pelaaja saa Sisäpiirikortit ilmaiseksi. Pelivuoro siirtyy
tämän jälkeen seuraavalle pelaajalle. Sisäpiirikorttien omistaja saa katsoa korttinsa
kun hän haluaa, mutta hän ei saa jakaa arvokasta tietoa toisille pelaajille.

Hyvät neuvot eivät ole kalliita!
Välttele konkurssia ja pidä huolta siitä, että sinulla on pääomaa kädessäsi olevien korttien veromaksuihin.

Sisäpiirikortti

FI

Todennäköisyys, että tietty osuus kokoelmista on
väärennöksiä pelikierroksen aikana.
Väärennettyjen
kokoelmien määrä
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Todennäköisyys %
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Peli päättyy!
Peli päättyy samalla hetkellä, kun joko Huutokauppa- tai Uushankinta-pinosta nostetaan viimeinen kortti.
• Jos viimeinen kortti on Uushankintakortti, pelaaja saa pitää kortin.  
• Jos viimeinen kortti on Huutokauppakortti, kortti laitetaan sivuun.
• Käyttämättömät Sisäpiirikortit jäävät pelilaudalle.
Paljasta väärennökset!
Kun peli päättyy, pelikierroksen mahdolliset väärennökset paljastetaan. Pelaajat, joilla on
Sisäpiirikortteja, kääntävät ja paljastavat kortit yksitellen. Jos Sisäpiirikortissa on esine tietystä sarjasta,
se tarkoittaa sitä, että koko kokoelma on arvoton. Esim. jos kortissa on taulu, kaikki pelaajilla olevat
taulut ovat arvottomia tällä pelikierroksella. Väärennetyt esineet ja kokoelmat siirretään syrjään ennen
yhteenlaskua.
Kuka voittaa?
Kun pelikierroksen väärennökset on laitettu syrjään, on aika laskea yhteen kokoelmien arvot.
Arvot näkyvät arvotaulukossa (esim. 1 jalokivikortti = 1.000 euroa, 2 mattokorttia = 4.000 euroa,
8 viinikorttia = 64.000 euroa). Laske yhteen kokoelmiesi arvo (edellä mainitussa esimerkissä 69.000
euroa) ja lisää se jäljellä olevaan pääomaasi. Näin saat kokonaisomaisuutesi arvon Real of Fake –
pelissä. Rikkain pelaaja voittaa!
Onnea peliin!

