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HASBRO-, HASBRO GAMING-, NERF-, TRANSFORMERS- og MONOPOLY-navnet og -logoet er 
varemærker, der tilhører Hasbro. Spillebrættets særegne design, de 4 hjørnefelter, MR. MONOPOLY-
navnet og -fi guren samt de særegne elementer på spillebrættet og spillebrikkerne er varemærker, der 
tilhører Hasbro for dets ejendomshandlende spiludstyr.

© 1935, 2015 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.

© Razor USA LLC. Razor-logoet og -mærket er registrerede varemærker.

Polaroid og Polaroid & Pixel er varemærker, der tilhører PLR IP Holdings, LLC, og bruges med tilladelse.

VIRGIN- og Virgin Signature-logoerne er varemærker, der tilhører Virgin Enterprises Limited og bruges 
under licens.

© 2015 Billboard. Alle rettigheder forbeholdt; Billboard®.

Wilson-logoet og W-logoet er registrerede varemærker, der tilhører Wilson Sporting Goods Co.

® PUMA SE. Alle rettigheder forbeholdt.

Levi’s®-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Levi Strauss & Co.

© 2015 King.com Ltd. "King", "Candy Crush" og tilhørende associerede mærker og logoer er varemærker, 
der tilhører King.com Ltd eller relaterede enheder.

Food Network-navnet og -logoet er registrerede varemærker, der tilhører Television Food Network, G.P. 
Bruges med tilladelse; alle rettigheder forbeholdt.

© 2015 ACTIVISION og GUITAR HERO er varemærker, der tilhører Activision Publishing, Inc.

© 2015 Viacom International Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Nickelodeon og relaterede titler, loger og 
fi gurer er varemærker, der tilhører Viacom International Inc.

Yahoo og Yahoo-logoet er registrerede varemærker, der tilhører Yahoo! Inc. og bruges med tilladelse.

Cat er et registreret varemærke, der tilhører Caterpillar Inc. og bruges under licens af Hasbro.

Ford Motor Company-varemærker og Trade Dress bruges under licens til Hasbro.

eBay-logoet er et varemærke, der tilhører eBay Inc.

Heinz-varemærkerne er registrerede varemærker, der tilhører H.J. Heinz Company og dets associerede 
selskaber og bruges med tilladelse. © H.J. Heinz Company 2015.

Universelle elementer og alt relateret indhold TM & © 2015 Universal Studios. Alle rettigheder forbeholdt.

Xbox er et varemærke, der tilhører gruppen af Microsoft-virksomheder.

Skype-navnet, tilhørende varemærker, logoer, "S"-logoet og alle andre mærker er varemærker, der 
tilhører gruppen af Microsoft-virksomheder.

b-logoet, Beats og Beats by Dr. Dre. er varemærker, der tilhører Beats Electronics, LLC, registreret i USA 
og andre lande.
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cc Spillet, hvor du kan gøre hurtige ejendomshandler cc

ALDER

2-4
SPILLERE8

Byg dit tårn helt op,Byg dit tårn helt op,
og vind!og vind!

SPILLEVEJLEDNING

INDHOLD
Spillebræt 

4 tårne
6 varemærkebrikker

30 reklameskiltbrikker
6 kontorbrikker
14 chancekort
14 Empire-kort

(herunder 2 Super-Empire-kort)
Pengepakke
2 terninger
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FORBEREDELSER!FORBEREDELSER!

Bland chancekortene. 
Læg dem på brættet med
forsiden nedad.

Bland Empire-kortene. 
Læg dem på brættet med 
forsiden nedad.

Læg de 4 elværksbrikker og 
de 4 vandværksbrikker på 
deres matchende pladser.

Læg de 6 kontorbrikker 
og de 2 terninger ved 
siden af brættet.

Læg de 22 
reklameskiltbrikker 
på de matchende 
varemærkefelter 
på brættet.
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7 Vælg en spiller, der skal 
være bankør. Han/hun er 
ansvarlig for:
• bankens penge
• auktioner (se side 10)
•  at betale spillere, når de 

passerer START
• at opkræve afgifter og bøder

Giv hver spiller

A1000K

2 Empire-kort (kontrollér 
i hemmelighed, hvilke 
kort du har fået)

1 spillebrik, der 
placeres på START

1 tårn, som placeres 
i et hjørne af brættet
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Hvis du ved, hvordan man spiller det klassiske 
MONOPOLY-spil, er dette alt, hvad du behøver at vide …

Alle dine yndlingsvaremærker er til salg!
Når du lander på et 
varemærkefelt, kan du købe 
varemærket og sætte det 
tilhørende skilt ind i dit tårn. 

Nu ejer du varemærket!

For at vinde skal du først fylde dit tårn!
•  Køb reklameskilte til at fylde 

dit tårn med.

•  Jo fl ere du køber, jo fl ere 
penge modtager du!

•  Bliv den første, der fylder 
dit tårn, og vind spillet!

Tårn

NYHEDER ...NYHEDER ...
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Modtag værdien af dit tårn, når du passerer START!
Når du passerer START, modtager du den aktuelle 
værdi af dit tårn.

Jo fl ere reklameskilte du 
indsamler, jo fl ere penge 
modtager du!

Der er Empire-kort!
 • Empire-kort er fyldt med magtfulde handlinger. 

 •  Du får 2 ved spillets begyndelse og modtager fl ere, 
når du lander på Empire-felter.

 • Hold øje med de 2 super-Empire-kort …

 • FINGRENE VÆK! Beskytter dit tårn!

 • DU ER FYRET! Varemærker lægges tilbage på brættet!

Vend og se 
SÅDAN SPILLER I
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SPIL!SPIL!

Fyld dit tårn med 
reklameskilte ved at 
opkøbe varemærker. 

Hvis du er den første, 
der når toppen, 
vinder du!

Tip! Køb en 
kontorbrik for 
a500K, og nå 
hurtigere til tops!

Sådan vinder du
Bliv den første, der fylder dit tårn, og vind spillet!

B50951080_Monopoly_Empire_I_15.indd 6B50951080_Monopoly_Empire_I_15.indd   6 19/08/2015 15:2719/08/2015   15:27



7

OLY Empire      Instructions  (DK 108)

0 File Name: B50951080_Monopoly_Empire_I_15.indd

7777777777777777

2 Flyt din spillebrik det antal felter rundt på 
brættet i urets retning.

3   Hvor landede du?
Følg instruktionerne for FELTER PÅ BRÆTTET 
på næste side.

4   Slog du 2 ens?
Slå og ryk igen. Hvis du slår 3 gange 2 ens 
i træk, skal du i fængsel.

5   Det var det!
Så er din tur slut. Spilleren til venstre for 
dig fortsætter.

Når det bliver din tur

1    Kast begge terninger.

Start spillet!
Det er alt, hvad du behøver at vide, så bare gå i gang.
Læs om felterne, når du lander på dem …

Sådan spiller I
Den yngste spiller starter, og derefter fortsætter spillet i urets retning.

Fik du den snedige bytter?
•   Så lav et snedigt bytte!Så lav et snedigt bytte! Byt det øverste reklameskilt i et tårn ud med det 

øverste reklameskilt i et hvilket som helst andet tårn (inklusive dit eget). 
Hvis du gør det, må du ikke rykke i denne omgang.

•  Hvis du ikke ønsker at foretage et snedigt bytte, skal du bare ignorere
bytte-terningen og bruge det antal øjne, som den anden terning viser, til 
at rykke som normalt.
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FELTER PÅ BRÆTTETFELTER PÅ BRÆTTET

Komplet farvegruppe = 
bonuskontor!
Det betaler sig at samle en hel farvegruppe af virksomheder. 
Når du har samlet alle reklameskiltene i en farvegruppe i dit 
tårn (de behøver ikke sidde ved 
siden af hinanden), får du som 
bonus en gratis kontorbrik, 
som du kan sætte i dit tårn.

Du kan også købe et kontor af banken for a500K, når det er din tur.

START-feltet
Når du lander på eller passerer START, 
modtager du den aktuelle værdi af dit 
tårn fra banken. Ingen reklameskilte?
Modtag A50K.

Varemærkefelter
Ledigt (med reklameskilt) 
Hvis ingen ejer varemærket, kan du enten købe det eller sætte det på auktion.

Ønsker du at købe det?
Betal den pris, der er anført på 
feltet, og sæt reklameskiltet i 
dit tårn.

Ønsker du ikke at købe det?
Så skal bankøren sætte det på 
auktion. Buddene starter ved 
a50K. Alle spillere kan byde (se 
side 10).

Ejet (uden reklameskilt)
Betal ejeren den aktuelle værdi af 
hans/hendes tårn.

Forsyningsselskaber (elværket eller vandværket) 
•  Enten skal du købe et reklameskilt og betale banken A150K, eller 

også skal bankøren sætte et reklameskilt på auktion (præcis som 
med varemærkerne).

• Du skal ikke betale leje til spillere, der ejer forsyningsselskaber. 
• Hvis der ikke er fl ere reklameskilte tilbage, skal du ikke gøre noget.

Rival-tårnafgift
Returner en anden spillers øverste reklameskilt til brættet.

Tårnafgift
Returner dit øverste reklameskilt til brættet.

Eksempel: Du har alle 3 
orange varemærker og 
får som bonus en gratis 
kontorbrik.

Eksempel: Hvis dit 
reklameskilt er på dette 
niveau, modtager du 
A600K.

Eksempel: Hvis ejerens 
reklameskilte er på dette 
niveau, skal du betale 
ham/hende A600K.
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Hvordan slipper jeg ud af fængslet?
Du har 3 muligheder:
1.  Betal B100K ved begyndelsen af din næste tur, og slå og ryk derefter 

som normalt.
2.  Brug et Du løslades uden omkostninger-kort i starten af din næste 

tur, hvis du har et (eller køb et af en anden spiller). Læg kortet nederst 
i bunken, kast terningerne, og ryk derefter som normalt. 

3.  Slå 2 ens, næste gang det er din tur. Gør du det, er du fri! Brug antallet af øjne til at 
rykke. Du kan bruge op til 3 runder til at forsøge at slå 2 ens. Hvis du ikke slår 2 ens 
med dit 3. slag, når du er i fængsel, skal du betale A50K og derefter rykke det antal 
øjne, du slog i sidste forsøg.

Empire
Tag det øverste Empire-kort, og gør, som der står. 
Når du har brugt kortet, lægger du det i bunden af bunken.

På besøg
Du skal ikke gøre noget, hvis du lander her. Læg din spillebrik på ’På besøg’.

Chance
 • Tag det øverste chancekort fra bunken.
 •  Gør omgående, hvad der står på kortet, og læg kortet tilbage i bunden 

af bunken.
 •  Hvis det er et Du løslades uden omkostninger-kort, skal du beholde 

det, indtil du får brug for det, eller du kan sælge det til en anden spiller. 

Gratis parkering
Du kan enten vælge at tage på en tur (ved at betale banken A100K og 
fl ytte til et valgfrit felt undtagen Gratis parkering igen), eller du kan vælge 
ikke at gøre noget.
    • Hvis du passerer START, modtager du den aktuelle værdi af dit tårn.
    • Når du står på dit nye felt, fortsætter du din tur som normalt.

Gå i fængsel
 • Gå direkte i fængsel.
 • Mens du er i fængsel, kan du ikke modtage leje.

.
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FLERE INFORMATIONERFLERE INFORMATIONER

Auktioner
Hvis en spiller lander på et ledigt varemærkefelt og ikke ønsker at købe det for 
den pris, der står anført på feltet, skal bankøren sætte det på auktion. 
Hvordan fungerer en auktion?
1.  Bankøren begynder auktionen ved at

sætte varemærket til salg for a50K. 
2.   Alle spillere kan herefter hæve det aktuelle 

bud med a50K (selv bankøren og den 
spiller, der oprindeligt landede på feltet).

3.  Den, der byder højest, køber varemærket 
og sætter med det samme reklameskiltet i 
sit tårn.

Hvad sker der, hvis ingen vil have det?
Det er helt fi nt. Bare lad reklameskiltet 
ligge på sin plads.

Penge
Hvad sker der, hvis jeg løber tør for penge?
•  Hvis du ikke kan betale banken, skal du 

beholde de kontanter, du måtte have, 
og lægge dit øverste reklameskilt 
tilbage på brættet. 

•  Hvis du ikke kan betale en anden spiller, skal 
du beholde de kontanter, du måtte have, 
og give den pågældende spiller det øverste 
reklameskilt i dit tårn.

•  Hvis du ikke har nogen reklameskilte, 
skal du ikke gøre noget – du har det 
hårdt nok i forvejen!

Jeg vil 
betale 
A50K A100K !

A150K !
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VIND!VIND!

Hvis du er den første spiller, der fylder tårnet med 
reklameskilte helt til tops, vinder du spillet!
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VAREMÆRKERNEVAREMÆRKERNE

Nerf

Nerf er det ultimative varemærke for actionpræget sport, der giver børn i alle 

aldre mulighed for at opnå det umulige, når de konkurrerer med deres venner.

Transformers

Transformers-universet er et sted, hvor alt gemmer på utrolige 

muligheder – en verden fyldt med legendariske fi gurer, episke 

fortællinger og robotter, der på magisk vis skifter form og 

kæmper for universets overlevelse.

Razor

Varemærket Razor er indbegrebet af leg og frihed. Virksomheden blev grundlagt 

i år 2000 med lanceringen af det nu legendariske løbehjul. I dag sikrer Razors 

mange kørende produkter topunderholdning for køreglade sjæle verden over.

Polaroid

Polaroid er pioneren inden for øjebliksfotografering, som udviklede det 

oprindelige sociale netværk og har været med i førerfeltet inden for 

billedproduktion i over 75 år. Polaroid er stadig nyskabende i kraft af 

virksomhedens brede vifte af elektroniske forbrugsvarer.

Virgin

Virgin er en førende international investeringskoncern og et af verdens mest 

anerkendte og respekterede varemærker. Virgin Group, som blev grundlagt i 

1970 af Sir Richard Branson, har opbygget succesfulde virksomheder inden for 

rejse, fritid, underholdning, medier, mobiltelefoni samt sundhed og wellness.
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Billboard

Billboard er verdens mest indfl ydelsesrige musikvaremærke og er opbygget 

omkring den mest komplette og respekterede hitlistedatabase på tværs af 

alle musikgenrer. Billboard har stadig det sidste ord, når det gælder succes i 

musikbranchen. 

Wilson

Wilson Sporting Goods, Co., er førende inden for sportsudstyr til 

udøvere inden for tennis, basketball, baseball, softball, fodbold, 

volleyball og golf verden over. Det er Wilsons dedikerede mål at 

hjælpe alle sportsfolk til at realisere deres fulde potentiale.

Puma

PUMA er et af verdens førende sportsmærker, som 

designer, udvikler, sælger og markedsfører sko, tøj og 

tilbehør. PUMA har gennem mere end 65 år skabt sig et 

navn som virksomheden, der udvikler hurtige 

produktdesign til klodens hurtigste sportsfolk.

Levi’s

Varemærket Levi’s® emmer af klassisk amerikansk stil og cool design. Lige 

siden det første par blev designet af Levi Strauss & Co. i 1873, har Levi’s®-jeans 

været den mest genkendelige og efterlignede beklædningsgenstand i verden, 

hvilket har sikret virksomheden en masse loyale kunder gennem generationer.

Candy Crush

Det sødeste spil på markedet! Candy Crush er et af de mest succesfulde 

minispil lige nu og spilles af millioner af spillere verden over.

Food Network

FOOD NETWORK er et unikt livsstilsnetværk, websted og blad, der gør folk 

klogere på madens muligheder og glæder. Netværket har sat sig for at være 

seernes bedste madven og trække på sin ekspertviden i sit arbejde med at 

oplyse, inspirere, styrke og underholde.
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Caterpillar

Caterpillar er verdens førende producent af entreprenør- 

og minedriftsudstyr, diesel- og naturgasmotorer, 

industrielle gasturbiner og dieselelektriske lokomotiver. 

Gennem 90 år har vi været tro mod tanken om, at kvalitet 

i produktionen sikrer kvalitet i produkterne.

Ford

Ford Motor Company er en af verdens største bilproducenter 

og fremstiller køretøjer på seks kontinenter. Fords bilmærker 

omfatter Ford og Lincoln samt spændende modeller 

som Mustang, Explorer, Escape og F-serien.

eBay

eBay er stedet, hvor hele verden køber og sælger. Hvis det fi ndes, kan det højst 

sandsynligt købes eller sælges på eBay.

Guitar Hero

Guitar Hero® Live har givet den rytmiske musikgenre en saltvandsindsprøjtning 

– med førstepersonsperspektiv, live-optrædener, publikumsrespons og et 

musikvideonetværk, der giver dig mulighed for at opdage en masse ny musik.

Nickelodeon

Nickelodeon, det førende varemærke inden for underholdning til børn, sætter 

børnene i første række i alt fra tv til forbrugerprodukter, underholdning og 

spillefi lm. Tv-netværket når ud til næsten 100 millioner husstande og har været 

nr. 1 i USA i 20 år i træk.

Yahoo

Yahoo er din guide til alt det, der er vigtigt for dig – fra e-mail og nyheder til 

underholdning og sport samt alle de enestående live-begivenheder, der giver 

dig lyst til at jodle.

VAREMÆRKERNEVAREMÆRKERNE
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Skype

Skype er kommunikationssoftware, som du kan bruge på din telefon, computer, 

tablet og endda visse fjernsyn. Millioner af mennesker bruger Skype hver dag til 

at foretage videoopkald og sende chat- og videobeskeder samt fi ler og fotos – 

helt gratis.

Beats by Dr. Dre.

Beats by Dr. Dre. leverer uovertrufne lydoplevelser på alle områder af 

forbrugernes liv.

Heinz

H.J. Heinz Company er en af verdens førende producenter af sunde, praktiske 

og prisoverkommelige fødevarer. Heinz’ ikoniske varemærker, fortrinsvis Heinz®

Ketchup, er kendt på seks kontinenter.

Universal Parks & Resorts™

Universal Parks & ResortsTM tilbyder enestående oplevelser i sine 

forlystelsesparker i Californien, Florida, Japan og Singapore. Parkerne er blevet 

til med kreativ konsulentbistand fra Steven Spielberg og har verdens mest 

teknologisk avancerede fi lm- og tv-baserede attraktioner.

Xbox

Xbox sætter kulør på tilværelsen ved at forene de bedste spil og 

det største spilcommunity.
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