
Ilagay ang Stand ng 
Tagumpay sa Tindahan 

ng Kawanggawa

Ilagay ang mga Asul at 
Dilaw na baraha ng In-
dustriya sa board

Copyright 2012 Andrea Thompson. All Rights Reserved. Licensed to Fair Go Holdings Pty. Ltd.

Balasahin ang mga baraha 
ng Fair Go sa simula ng 

bawat laro

Hatiin ang pera sa pagi-
tan ng mga manlalaro

Piliin ang parehong kulay 
ng Pirasong Panlaro at 
Stand ng Tagumpay

Ilagay ang Pirasong Pan-
laro sa pinakamalapit 

na Palengke

Simpleng Mga Tagubilin sa 



Kapag lumapag sa may 
nagmamay-aring puwang ng indus-
triya, ang manlalaro ay kailangang 
magbayad sa may-ari ng halagang 

nakalista sa baraha

Ang ilang mga baraha ng Fair 
Go ay ididirekta din ang mga 
manlalaro papunta sa Tinda-

han ng Kawanggawa

Upang manalo , ang manlalaro   ay 
dapat DIN maging ang pinakama-
husay sa 4 na mga industriya sa 
pamamagitan ng pagbili ng 4 na 

baraha ng industriya ...

at sa 4 na hiwalay na paggalaw ay 
bumili ng isang Singsing upang 
ilagay sa kanilang 4 na tugmang 
mga puwang ng industriya

Sa sandaling ang isang singsing ay 
binili at inilagay sa playing board, 
ang sinumang manlalaro na lala-
pag sa puwang na iyon ay dapat na 

bayaran ng may-ari

Upang manalo, ang manlalaro ay 
kailangang lumapag sa Tindahan 
ng Kawanggawa at pagkatapos ay 
bumili sa halagang FG 2,000 ng 

isang Stand ng Tagumpay

Ang mga manlalaro ay maaar-
ing bumili ng parehong kulay 
kung nais nila ngunit isang 
baraha lamang ang pwede 
mula sa bawat industriya

Ang pagpapik  ng doble ay 
HINDI magreresulta sa isa pang 

paggalaw

Kapag lumapag sa Flood Zone , ang 
isang player ay hindi makakagalaw 
ng 2 beses at hindi makatanggap ng 
anumang pera o gumawa ng anu-

mang mga transaksyon
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Ang mga manlalaro ay walang 
matatanggap na pera pag dumaan 
sa Palengke ngunit tatanggap ng FG 
1,000 kung lalapag doon sa 
tamang pagtapon ng dice

Kapag ang manlalaro ay lumapag 
sa isang walang may-aring espasyo 
ng industriya, hindi nila kailan-
gang bilhin ito ngunit hindi ito 
maaaring i-auction sa iba

Kapag bumibili ng isang sings-
ing, ang dice ay hindi maaar-
ing itapon sa paggalaw na iyon

Isang manlalaro lamang ang 
maaaring magkaroon ng 1 

singsing sa bawat industriya - 
alinman sa Asul o Dilaw

Ang mga asul at dilaw na 
baraha ng Industriya ay 

pareho


