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Navnene og logoene HASBRO, HASBRO GAMING, NERF, TRANSFORMERS og MONOPOLY er 
varemerker som tilhører Hasbro. Den karakteristiske designen av spillebrettet, de fi re hjørnefeltene, 
navnet og karakteren MR. MONOPOLY samt de karakteristiske elementene på brettet og spillebrikkene 
er varemerker som tilhører Hasbro for eiendomshandelsspillet og spilleutstyret.
© 2013 Hasbro. Med enerett.

Spotify og Spotify-logoen er registrerte varemerker som tilhører Spotify.

© Beats Electronics LLC. Med enerett.

Fender er et varemerke som tilhører Fender Musical Instruments Corporation, og som brukes her med 
skriftlig tillatelse. Med enerett.

JETBLUE og jetBlue-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører JetBlue, og som 
brukes med tillatelse.

EA og EA-logoen er varemerker som tilhører Electronic Arts Inc.

ARMOUR og UA-logoen er registrerte varemerker som tilhører Under Armour, Inc.

CARNIVAL og CARNIVAL CRUISE LINES er registrerte varemerker som tilhører Carnival Corporation.

Yahoo! og Yahoo!-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Yahoo! Inc., og som 
brukes med tillatelse.

TM, ® og © Paramount Pictures. Med enerett.
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General Motors, og som brukes med tillatelse.

eBay-logoen er et varemerke som tilhører eBay Inc.

X Games: © 2013 ESPN Inc. Med enerett. X Games, X Games-logoen, ESPN og ESPN-logoen er 
registrerte varemerker som tilhører ESPN Inc.

Produkt offi sielt lisensiert av Ducati Motor Holding S.p.A.

McDONALD’S-merket, Golden Arches-logoen og Red Fry-esken er registrerte varemerker som tilhører 
McDonald’s Corporation og deres tilknyttede selskaper.

Intel og Intel-logoen er varemerker som tilhører Intel Corporation i USA og andre land.

NESTLÉ® og NESTLÉ AND NEST DESIGN® er registrerte varemerker som tilhører Société des Produits 
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Bygg tårnet til Bygg tårnet til 
topps for å vinne!topps for å vinne!

SPILLVEILEDNING

INNHOLDINNHOLD
Spillebrett

4 tårn
6 spillebrikker

30 reklametavlebrikker
6 kontorbrikker
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2 terninger
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1. KLARGJØRIN1. KLARGJØRING

Bland sjansekortene. Legg 
dem med bildesiden ned 
på brettet.

Bland Empire-kortene. 
Legg dem med bildesiden 
ned på brettet.

Legg de 4 
energiverkbrikkene og 
4 vannverkbrikkene på 
feltene der de hører til. 

Legg de 6 kontorbrikkene 
og de 2 terningene ved 
siden av brettet.

Legg de 22 
reklametavlebrikkene 
på merkefeltene der de 
passer på brettet.

4

5

1

2

3
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. KLARGJØRING!. KLARGJØRING!

Velg en banksjef. Banksjefen 
har ansvar for:

•  Bankens penger

•  Auksjoner (se side 10)

•  Å betale spillere når de 
passerer START

•  Å kreve inn bøter og 
skatter

Gi til hver spiller 

A1000K

2 Empire-kort
(se hvilke du fi kk, uten 
å vise dem til andre) 

1 spillebrikke som skal 
plasseres på START

1 tårn som skal plasseres i 
et hjørne på brettet.

1 
p

6

7
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Du mo

Jo fl ere
du sett
penge

Det fin

2. Kort oversikt over hva som er nytt 2. Kort oversikt over hva som er nytt 

Hvis du vet hvordan klassisk MON
er dette alt du trenger å v

Du kan sikre deg alle favorittmerkene dine!
Når du lander på et 
merkefelt, kjøper 
du merket og skyver 
reklametavlen inn i 
tårnet ditt. 

Nå eier du det 
merket!

For å vinne må du fylle tårnet først!
•  Kjøp reklametavler 

for å fylle tårnet.

•  Jo fl ere du kjøper, 
jo mer penger får 
du!

•  Fyll tårnet først for å 
vinne!

Tårn 
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Du mottar tårnets verdi når du passerer START
Når du passerer START, mottar du den 
gjeldende verdien til tårnet ditt.

Jo fl ere reklametavler 
du setter inn, jo mer 
penger får du!

Det fi nnes Empire-kort!
•   Empire-kortene er fulle av 

supernyttige ting du kan gjøre. 

•  Du får to fra start og får fl ere når 
du lander på Empire-felt.

hva som er nytt i MONOPOLY Empirehva som er nytt i MONOPOLY Empire

ordan klassisk MONOPOLY spilles, 
tte alt du trenger å vite ...

på et 
er 
kyver 
nn i 

etavler 
net.

jøper, 
er får 

rst for å 

Tower

SLIK SPILLER 
DERE: Bla om
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3. SPILLE3. SPILLE

2  Flytt 
rundt
ternin

3   Hvor
Følg i
brette

4   Fikk d
Kast o
tre ga

5   Det v
Turen
deg f

Under di

1    Kast 

Begynn
Det er alt
etter hve

Slik vinner du 
Fyll tårnet først for å vinne! D

Fyll tårnet med 
reklametavler ved å 
kjøpe merker. 

Du vinner hvis du er 
den første som når 
toppen!

Tips! Kjøp et kontor 
for a500K for å nå 
toppen raskere!

tårnet først for å vinne!

d å

er
år 

ntor
nå 
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3. SPILLE3. SPILLE

2 Flytt brikken din med klokken 
rundt brettet det antallet felt som 
terningene viser.

3   Hvor landet du? 
Følg instruksjonene under ”Felt på 
brettet” på neste side.

4   Fikk du to like?
Kast og fl ytt én gang til. Hvis du får to like 
tre ganger på rad, går du direkte i fengsel.

5   Det var det!
Turen din er slutt. Spilleren til venstre for 
deg fortsetter.

Under din tur

1    Kast begge terningene.

Begynn å spille!
Det er alt du trenger å vite, så kom i gang. Du kan lese om feltene 
etter hvert som du lander på dem ...

Slik spiller dere
Den yngste spilleren begynner, og spillet går 

videre mot venstre.

Fikk du snikbytteren? 
• Da sniker du deg til å bytte!Da sniker du deg til å bytte! Bytt den øverste reklametavlen i 

et av tårnene med den øverste reklametavlen i hvilket som helst 
annet tårn (inkludert ditt eget). Hvis du gjør dette, fl ytter du ikke 
under denne turen.

•  Hvis du ikke vil gjøre et snikbytte, ser du bort fra bytteterningen 
og bruker tallet på den andre terningen til å fl ytte som normalt.
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4. FELT PÅ BRETT4. FELT PÅ BRETTE

Hvorda
Du har tre m
1.  Betal b

fl ytt dere
2.  Bruk et D

dersom d
bunken, 

3.  Få to like
viser. Du 
like innen
siste kast

Fargesett = bonuskontor!
Det lønner seg å samle et sett av selskaper med samme 
farge. Når du har alle reklametavlene i et fargesett i 
tårnet ditt (de trenger ikke være satt inn ved siden av 
hverandre), får du et sjefskontor 
gratis som bonus og skyver det 
inn i tårnet ditt.

Du kan også kjøpe ett kontor fra banken under turen din for A500K.

START-feltet
Når du lander på eller passerer START, 
mottar du den gjeldende verdien til 
tårnet ditt fra banken. 
Ingen reklametavler? Du mottar A50K.

Merkefelt
Ikke eid (med reklametavle)
Hvis ingen eier merket, kjøper du det eller får det auksjonert bort.

Vil du kjøpe det?
Betal prisen på feltet, og sett 
reklametavlen inn i tårnet ditt.

Vil du ikke kjøpe det?
Da må banksjefen auksjonere det 
bort. Budene starter på A50K. 
Alle spillere kan by (se side 10).

Eid (ingen reklametavle)
Betal eieren tårnets 
gjeldende verdi.

Verk (energiverket eller vannverket) 
• Enten kjøper du en reklametavle og betaler banken A150K.  
•  eller banken auksjonerer bort en reklametavle (akkurat som 

for merker). 
• Ikke betal leie til spilleren som eier verk. 
• Hvis det ikke er reklametavler igjen, gjør du ingenting.

Konkurransetårnskatt
Legg den øverste reklametavlen til en annen spiller tilbake på brettet.

Tårnskatt
Legg den øverste reklametavlen din tilbake på brettet.
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Eksempel: Du har 
samlet alle de oransje 
merkene og får en 
bonuskontorbrikke gratis.

Eksempel: Hvis 
reklametavlene dine har 
nådd denne etasjen, 
mottar du A600K. 

Eksempel: Hvis eierens reklametavler 
har nådd denne etasjen, betaler du  
A600K til ham eller henne.
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. FELT PÅ BRETTET FELT PÅ BRETTET

Hvordan slipper jeg ut av fengsel?
Du har tre muligheter:
1.  Betal b100K ved begynnelsen av din neste tur, kast terningene, og 

fl ytt deretter som vanlig.
2.  Bruk et Du slipper ut av fengsel gratis-kort ved begynnelsen av din neste tur, 

dersom du har et (eller kjøp et fra en annen spiller). Legg kortet i bunnen av 
bunken, og kast terningene og fl ytt.  

3.  Få to like under din neste tur. Hvis dette skjer, er du fri! Flytt slik terningene 
viser. Du kan prøve å få to like under opptil tre turer. Hvis du ikke har fått to 
like innen den tredje turen, betaler du a50K og fl ytter slik terningene viser ved 
siste kast. 

00K.

Empire
Ta det øverste Empire-kortet, og gjør det som står på det.
Når du har brukt det, legger du kortet tilbake i bunnen av bunken.

Bare på besøk
Hvis du lander her, gjør du ingenting. Plasser brikken din på Bare på 
besøk-delen.

Sjanse
 • Ta det øverste sjansekortet fra bunken.  
 •  Gjør straks det som står der, og legg kortet tilbake i bunnen av 

bunken.
 •  Hvis det er et Du slipper ut av fengsel gratis-kort, beholder du 

det til du trenger det, eller du kan selge det til en annen spiller.

Gratis parkering
Enten tar du en tur (ved å betale banken a100K og fl ytte til et 
annet felt), eller du gjør ingenting.
 •  Hvis du passerer START, mottar du den gjeldende verdien til 

tårnet ditt.
 •  Når du har landet på det nye feltet, fortsetter du turen som vanlig.

Gå i fengsel
 • Gå direkte i fengsel.
 • Mens du er i fengsel, kan du ikke kreve inn leie.

onert bort.

et?
onere det 

å A50K. 
side 10).

)
ken A150K.  
akkurat som 

nting.

ke på brettet.

et.
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5. MER INFORMASJON OM ...5. MER INFORMASJON OM ...

Auksjoner
Hvis en spiller lander på et merke som ingen eier, og ikke vil kjøpe det til 
prisen som er oppgitt på feltet, må banksjefen auksjonere det bort. 
Slik skjer en auksjon
1.  Banksjefen starter auksjonen ved å 

tilby merket for A50K. 
2.  Hvem som helst kan øke det 

gjeldende budet med A50K

(også banksjefen og spilleren som 
opprinnelig landet på feltet).

3.  Spilleren med det høyeste budet 
kjøper merket og setter straks 
reklametavlen inn i tårnet sitt.

Hva skjer hvis ingen vil ha det.
Det er greit. La det ligge på brettet.

Penger
Hva skjer hvis jeg går tom for penger?
 •  Hvis du ikke kan betale banken, 

beholder du det du har av 
penger og legger den øverste 
reklametavlen tilbake på brettet. 

 •  Hvis du ikke kan betale en annen 
spiller, beholder du det du har 
av penger og gir den øverste 
reklametavlen i tårnet ditt til 
spilleren du skylder penger.

 •  Hvis du ikke har noen 
reklametavler, gjør du ingenting – 
du har det tøft nok!

Hvis
med

Jeg vil betale  
A50K

A100K!

A150K!
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6. VINNE6. VINNE

l

Hvis du er den første spilleren som fyller tårnet 
med reklametavler helt til topps, vinner du!k a etav e e t t topps, v e du!
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Nerf
Nerf er det ultimate merket for actionpreget sport, som lar 
unge og gamle få til det umulige når de konkurrerer med 
vennene sine.

Spotify
Spotify er en prisbelønnet digital musikktjeneste som gir deg 
tilgang etter behov til over 20 millioner sanger.

Transformers
Det startet i 1984 som en leketøysserie kombinert med 
tegnefi lmer og tegneserier, og Transformers har vokst til et 
av de mest populære og kjente varemerkene i verden. Med 
tre populære kinofi lmer, mange tegnefi lmserier samt leketøy 
og lisensierte varer som selges i hele verden, er Transformers 
absolutt More Than Meets The Eye!

Beats by Dr. Dre
Beats Electronics gir eksklusiv lydopplevelse ved alle 
berøringspunkter i kundens liv.

Fender
Fender får hele verden til å rocke med kule, velklingende 
klassiske og hypermoderne musikkinstrumenter som er laget for 
alle, fra håpefull unge musikere til verdens største band.

MERKENEMERKENE
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ar 

deg 

JetBlue
JetBlue gjør luftfarten menneskelig igjen med prisbelønte 
tjenester, verdibaserte billettpriser og produkter som forenkler 
reisen.

Under Armour
Varemerket som gir ekstra styrke, og som gjennom en 
kombinasjon av lidenskap og innovasjon ble en pioner innen 
sportsklær og -fottøy for bedre ytelse.

et 
Med 
etøy 
mers 

EA
Electronic Arts er verdensledende innen digital interaktiv 
underholdning. Selskapet leverer spill, innhold og elektroniske 
tjenester for konsoller koblet til Internett, PC-er, mobiltelefoner, 
nettbrett og sosiale nettverk. EA har fl ere enn 250 millioner 
registrerte spillere og har virksomhet i 75 land.

Carnival
Carnival er mer enn et cruise. Det er en uforglemmelig ferie med 
noe for enhver og moro for alle!

e
aget for 

Hasbro
Hasbro er et merkevareselskap med et bredt tilbud av 
engasjerende underholdning til barn og familier i hele verden 
basert på selskapets portefølje av verdensledende varemerker. 

Yahoo!
Yahoo! fokuserer på å gjøre aktivitetene i dagliglivet 
inspirerende og underholdende – nyheter,  sport, foto og mye 
annet.

MERKENEMERKENE
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X Games
X Games samler det beste innen actionpreget sport. Utrolige 
sportsprestasjoner kombinert med fi lm, musikk og holdninger 
skaper én av de mest spesielle sportsbegivenhetene i verden. 

Paramount
Paramount Pictures holder til i Hollywood og er en global 
produsent og distributør av fi lmunderholdning. I over 100 
år har Paramount underholdt publikum over hele verden 
med prisbelønte klassiske fi lmer som Gudfaren, Sunset 
Boulevard, Frokost hos Tiffany’s, Grease, Top Gun og Forrest Gump
samt populære fi lmserier som Transformers og Mission Impossible.

Ducati
Ducati er en ikonisk italiensk merkevare som 
assosieres med det å vinne, og som er berømt for 
vakkert designede motorsykler med høy ytelse.

Chevrolet
Chevrolet dyrker oppfi nnsomheten hver dag. Det er 
denne innstillingen som driver oss til å fi nne bedre 
løsninger på alt vi gjør. Våre globale serier av biler, 
lastebiler og SUV-er viser oppfi nnsomhetens kraft gjennom design, 
ytelse og teknologi som setter oss, og verden, i stand til å fi nne nye veier.

McDonald’s®

McDonald’s® er verdens ledende detaljist innen matservering med 
over 34 000 restauranter som betjener fl ere enn 69 
millioner kunder i 119 land hver dag. Mer enn 80 % av 
restaurantene til McDonald’s globalt eies og drives av 
kvinner og menn lokalt.

0

d i

for

ering med

MERKENEMERKENE

eBay
eBay er den største globale nettbaserte markedsplassen, der over 
én million produkter blir kjøpt og solgt hver dag.
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Samsung Mobile
Samsungs enheter er smarte og stilige, og du kan ta opp, skape og 
dele som aldri før. Åpne for verden, og bruk mulighetene.

lige 
nger 
den. 

Intel
Det er innholdet som teller … Intel designer og produserer den 
essensielle teknologien til verdens datamaskiner.

t Gump
ossible.

Coca-Cola
Coca-Cola ble etablert i 1886 og er den mest 
populære og mest solgte leskedrikken noensinne samt 
det mest kjente varemerket i verden.

Xbox
Dine favoritter blant spill, fi lmer, musikk og sport blir 
enda mer strålende med Xbox.

esign, 
e nye veier.

ing med 

Nestlé
Nestlé. God mat, et godt liv. Nestlé tilbyr mer velsmakende og 
sunnere mat og drikke for alle stadier i livet og for alle tider på dagen.

lir 

i

ring med
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