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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. © 2013 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.

Spotify og Spotify-logoet er registrerede varemærker, der tilhører Spotify.

© Beats Electronics LLC. Alle rettigheder forbeholdt. 

Fender er et varemærke, der tilhører Fender Musical Instruments Corporation og bruges her med 
skriftlig tilladelse. Alle rettigheder forbeholdt.

JETBLUE og jetBlue-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører JetBlue Airways 
Corporation og bruges med tilladelse.

EA og EA-logoet er varemærker, der tilhører Electronic Arts Inc.

ARMOUR og UA-logoet er registrerede varemærker, der tilhører Under Armour, Inc.

CARNIVAL og CARNIVAL CRUISE LINES er registrerede varemærker, der tilhører Carnival Corporation.

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

TM, ® og © Paramount Pictures. Alle rettigheder forbeholdt.

Chevrolet, Corvette og relaterede logoer og Corvette-karrosseridesignet er varemærker, der tilhører 
General Motors og bruges med tilladelse.

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

X Games: ©2013 ESPN Inc. Alle rettigheder forbeholdt. X Games, X Games-logoet, ESPN og 
ESPN-logoet er registrerede varemærker, der tilhører ESPN Inc.

Ducati Motor Holding S.p.A., et offi cielt licenseret produkt.

McDONALD’S-mærket, Golden Arches-logoet og Red Fry-æsken er registrerede varemærker, der 
tilhører McDonald’s Corporation og dets associerede selskaber.

Intel og Intel-logoet er varemærker, der tilhører Intel Corporation i USA og andre lande.

NESTLÉ® og NESTLÉ AND NEST DESIGN® er registrerede varemærker, der tilhører Société des 
Produits Nestlé S.A., Vevey, Schweiz.

©2013 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung er et registreret varemærke, der tilhører 
Samsung Electronics Co., Ltd.

© The Coca-Cola Company.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
05

13
A

47
70

10
8

Aa

HASBRO- og MONOPOLY-navnet og -logoet samt MR. MONOPOLY-navnet og -fi guren er varemærker, der tilhører Hasbro for 
dets ejendomshandlende spil og spiludstyr.dets ejendomshandlende spil og spiludstyr.

© 2013 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. © 2013 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. 
Produceret af: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.Produceret af: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Repræsenteret af: Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ. UK.
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2-4
SPILLERE8

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

SPILLEVEJLEDNING

INDHOLDINDHOLD
Spillebræt

4 tårne
6 spillebrikker

30 reklameskiltbrikker
6 kontorbrikker
14 chancekort
14 Empire-kort

Pakke med penge
2 terninger
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c Spillet, hvor du kan gøre hurtige ejendomshandler c
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1. FORBEREDELS1. FORBEREDELSE

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!

4

5

1

2

3
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. FORBEREDELSER FORBEREDELSER

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 (se, 
hvilke kort du fi k, 
uden at vise det til 
de andre) 

1 spillebrik, der 
placeres på START

1 tårn, som placeres i et 
hjørne af brættet

1 
p

6

7
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Modta

Jo fl ere
du ind
penge

Der er

2. Et hurtigt kig på, hvad der er nyt i 2. Et hurtigt kig på, hvad der er nyt i 

Hvis du ved, hvordan man spiller det kla
er dette alt, hvad du behøver

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
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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 kan 
foretage. 

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

hvad der er nyt i MONOPOLY Empirevad der er nyt i MONOPOLY Empire

n man spiller det klassiske MONOPOLY, 
lt, hvad du behøver at vide …

på et 
, kan du 
ket og 
rende 
n. 

skilte 
t tårn 

øber, 
e 

u!

te, der 
n, og 

Tower

Vend og se 
SÅDAN SPILLER I
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3. SPIL!3. SPIL!

2  Flyt d
rundt

3   Hvor
Følg i
brætt

4   Slog 
Kast t
2 ens

5   Det v
 Så er 
dig fo

Når det 

1    Kast 

Start 
Det er 
feltern

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

Fyld dit tårn med 
reklameskilte 
ved at opkøbe 
varemærker. 

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

Tip! Køb et kontor 
for a500K, og nå 
hurtigere til tops!

2

3

4

5

NNNN

1

, der fylder dit tårn, og vind spillet!

u!

or
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3. SPIL!3. SPIL!

2 Flyt din spillebrik det antal felter 
rundt på brættet med uret.

3   Hvor landede du? 
Følg instruktionerne for ’Felter på 
brættet’ på næste side.

4   Slog du 2 ens?
Kast terningerne, og ryk igen. Hvis du slår 
2 ens 3 gange 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, efterhånden som du lander på dem …

llet!
Sådan spiller I

Den yngste spiller starter, og derefter fortsætter
spillet med uret.

Fik du den snedige bytter? 
• Så foretag et snedigt bytte!Så foretag 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.

2

3

4

5

NNNN

1

llet!
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4. FELTER PÅ BRÆT4. FELTER PÅ BRÆTT

Hvorda
Du har 3 m
1.  Betal b

som nor
2.  Brug et 

et (eller 
og ryk d

3.  Slå 2 en
Du kan b
dit tredj
øjne, du

Komplet farvegruppe = bonuskontor!
Det kan betale sig at samle en hel gruppe af virksomheder 
med samme farve. 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.
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gratis kontorbrik.

Eksempel: Hvis 
dine reklameskilte 
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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FELTER PÅ BRÆTTETELTER PÅ BRÆTTET

Hvordan slipper jeg ud af fængslet?
Du har 3 muligheder:
1.  Betal b100K i starten af din næste tur, kast terningerne, 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 i din næste tur. Gør du det, er du løsladt! Brug antallet af øjne til at rykke. 
Du kan bruge op til 3 ture på at forsøge at slå 2 ens. Hvis du ikke slår 2 ens med 
dit tredje slag, når du er i fængsel, skal du betale a50K og derefter rykke det antal 
øjne, du slog i sidste forsøg. 

ur.

Empire
Tag det øverste Empire-kort, og følg instruktionerne.
Når du har brugt kortet, lægger du det tilbage 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), 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 sædvanligt.

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

e det på 

et?
t på 
ed A50K. 
ide 10).

dværket) 
A150K. 
on (præcis 

elskaber. 
e gøre noget.
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5. MERE INFORMATION OM …5. MERE INFORMATION OM …

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 hæve det aktuelle bud 

med A50K (også 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 hvis ingen ønsker at 
købe?
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!

Hvis
med

Jeg 
vil betale  
A50K

A100K!

A150K!

A4770i108.indd 10A4770i108.indd   10 31/05/2013 12:5131/05/2013   12:51



11111111111111111111111

Aa MONOPOLY Empire      Instructions  (DK)

val: Conf ROD: 00.00 File Name: A4770i108.indd

6. SÅDAN VINDER DU6. SÅDAN VINDER DU

or 

Hvis du er den første spiller, der fylder tårnet 
med reklameskilte helt til tops, vinder du spillet!k a esk te e t t tops, v de du sp et!
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Nerf
Nerf er det ultimative mærke for actionpræget sport, der giver 
børn i alle aldre mulighed for at opnå det umulige, når de 
konkurrerer med deres venner.

Spotify
Spotify er en prisvindende digital musikservice, der giver dig 
on-demand-adgang til mere end 20 millioner indspilninger.

Transformers
Det hele startede i 1984 med en legetøjsserie understøttet 
af en tegnefi lmsserie og trykte tegneserier, og siden da 
har Transformers udviklet sig til et af de mest populære og 
genkendelige varemærker i verden. Med 3 kassesuccesser i 
biograferne, utallige animerede tegnefi lmsserier samt legetøj 
og varer fremstillet på licens og solgt over hele verden er 
Transformers i sandhed More Than Meets the Eye!

Beats by Dr. Dre
Beats Electronics sikrer en uovertruffen lydoplevelse ved alle 
berøringspunkter i forbrugerens liv.

Fender
Fender får verden til at rocke med seje, velklingende klassiske 
og topmoderne musikinstrumenter til alle lige fra håbefulde 
unge musikere til de største bands i verden.

VAREMÆRKERVAREMÆRKERN
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er giver 
de 

r dig 
ger.

JetBlue
JetBlue gør luftfart moderne igen med prisvindende service, 
værdibaserede billetpriser og produkter, der forenkler 
rejseoplevelsen.

Under Armour
Det kraftfulde varemærke, der ved at kombinere passion og 
innovation blev en pionér inden for sportsbeklædning og -fodtøj 
for bedre præstation.

ttet 

og 
ser i 
getøj 

er 

d alle 

EA
Electronic Arts er førende i verden inden for digital interaktiv 
underholdning. Virksomheden leverer spil, indhold og 
online-services til konsoller med internetforbindelse, pc’er, 
mobiltelefoner, tablets og sociale netværk. EA har mere end 
250 millioner registrerede spillere og opererer i 75 lande.

Carnival
Carnival er mere end bare et krydstogt. Det er en uforglemmelig 
ferie med noget for enhver smag og garanti for sjov.

ssiske 
ulde 

Hasbro
Hasbro er et varemærkeselskab, der tilbyder børn og 
deres familier over hele verden en bred vifte af fængslende 
underholdning baseret på virksomhedens varemærkeportefølje 
i verdensklasse.

Yahoo!
Yahoo! er fokuseret på at gøre hele verdens daglige vaner 
inspirerende og underholdende – fra nyheder til sport, fotos 
og meget mere.

AREMÆRKERNEREMÆRKERNE

A4770i108.indd 13A4770i108.indd   13 31/05/2013 12:5131/05/2013   12:51



141414144111414141144414144414111414141114

0513A4770108  Aa MONOPOLY Empire      Inst

Originator: Y Approval: Conf ROD: 00.00 File N

X Games
X Games giver dig sportsaction for alle pengene. Uovertrufne 
sportspræstationer kombineret med fi lm, musik og holdninger 
skaber en af de mest unikke sportsbegivenheder i verden.

Paramount
Paramount Pictures har base i Hollywood og er førende i 
verden som producent og distributør af fi lmunderholdning. 
I mere end 100 år har Paramount Studio underholdt 
publikummer over hele verden med prisvindende klassikere 
som The Godfather, Sunset Boulevard, Breakfast At Tiffany’s, Grease, Top Gun
og Forrest Gump såvel som populære franchise-fi lm som f.eks. Transformers og 
Mission Impossible.

Ducati
Ducati er et ikonisk italiensk varemærke, der er 
synonymt med løbssejre og berømt for smukt 
designede, højtydende motorcykler.

Chevrolet
Chevrolet hylder opfi ndsomheden hver eneste dag. Det 
er denne ånd, der driver virksomheden til at fi nde bedre 
løsninger i alt, hvad den laver. Det globale udvalg af biler, lastbiler og SUV’er 
er et billede på opfi ndsomhed gennem design, præstation og teknologi, 
der giver virksomheden og verden mulighed for at fi nde nye veje.

McDonald’s®

McDonald’s® er verdens førende globale foodservice-detailhandler 
med mere end 34.000 restauranter, der betjener mere 
end 69 millioner kunder i 119 lande hver dag. Mere end 
80% af McDonald’s restauranter over hele verden er ejet 
og drevet af uafhængige lokale mænd og kvinder.
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eBay
eBay er den største globale netbaserede markedsplads, hvor 
mere end 1 million produkter bliver købt og solgt hver dag.
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Samsung Mobile
Med Samsungs smarte og stilfulde enheder kan du indfange, 
skabe og dele som aldrig før. Lås op for en verden af uanede 
muligheder.
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.

Intel
Det er det indre, der tæller … Intel designer og bygger den 
essentielle teknologi til verdens computerenheder.
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Coca-Cola
Siden starten i 1886 har Coca-Cola været den mest 
populære og mest sælgende læskedrik i historien og 
det mest kendte varemærke i verden.

Xbox
Dine yndlingsspil, dine yndlingsfi lm, din 
yndlingsmusik og din yndlingssport bliver endnu 
bedre med Xbox.

er og SUV’er 
eknologi, 
e.

ailhandler 

Nestlé
Nestlé. God mad, et godt liv. Nestlé tilbyder lækrere og 
sundere mad og drikke til alle aldre og på alle tidspunkter af 
dagen.
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