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Namnen och logotyperna HASBRO, HASBRO GAMING, NERF, TRANSFORMERS och MONOPOLY är 
varumärken som tillhör Hasbro. Spelplanens utformning, de fyra hörnrutorna, namnet och fi guren 
MR. MONOPOLY, samt alla karakteristiska inslag på planen och spelpjäserna är varumärken som tillhör 
Hasbro för sina fastighetsaffärsspel och speltillbehör.

© Razor USA LLC. Razor-logotypen och -märket är registrerade varumärken.

Polaroid och Polaroid & Pixel är varumärken som tillhör PLR IP Holdings, LLC och används med tillstånd.

VIRGIN och Virgin Signature-logotypen är varumärken som tillhör Virgin Enterprises Limited och 
används med tillstånd.

© 2015 Billboard. Med ensamrätt; Billboard®.

Wilson-logotypen och W-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wilson Sporting Goods Co.

® PUMA SE. Med ensamrätt.

Levi’s®-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Levi Strauss & Co.

© 2015 King.com Ltd. King, Candy Crush och tillhörande märken och logotyper är varumärken som 
tillhör King.com Ltd eller närstående koncernbolag.

Namnet och logotypen Food Network är registrerade varumärken som tillhör Television Food 
Network, G.P. Används med tillstånd, med ensamrätt.

© 2015 ACTIVISION och GUITAR HERO är varumärken som tillhör Activision Publishing, Inc.

© 2015 Viacom International Inc. Med ensamrätt. Nickelodeon och relaterade titlar, logotyper och 
karaktärer är varumärken som tillhör Viacom International Inc.

Yahoo och Yahoo-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Yahoo! Inc. och används med 
tillstånd.

Cat är ett registrerat varumärke som tillhör Caterpillar Inc. och används enligt licens från Hasbro.

Varumärken och varuutstyrslar som tillhör Ford Motor Company används enligt licens från Hasbro.

eBay-logotypen är ett varumärke som tillhör eBay Inc.

Heinz-varumärkena är registrerade varumärken som tillhör H.J. Heinz Company och dess dotterbolag 
och används med tillstånd. © H.J. Heinz Company 2015.

Universal-element och alla relaterade varumärken och upphovsrättigheter TM & © 2015 Universal 
Studios. Med ensamrätt.

Xbox är ett varumärke som tillhör Microsoft-koncernen.

Skype-namnet, associerade varumärken, logotyper, S-logotypen och andra märken är varumärken 
som tillhör Microsoft-koncernen.

b-logotypen, Beats och Beats by Dr. Dre. är varumärken som tillhör Beats Electronics, LLC registrerat 
i USA och andra länder.
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cc Spelet där du gör snabba fastighetsaffärerSpelet där du gör snabba fastighetsaffärer cc

ÅLDER

2-4
SPELARE8

Fyll upp hela Fyll upp hela 
skyskrapan och vinn!skyskrapan och vinn!

SPELANVISNINGAR

INNEHÅLL
Spelplan 

4 skyskrapor
6 varumärkesspelpjäser
30 annonstavlebrickor

6 kontorsbrickor
14 Chans-kort

14 Empire-kort
(inklusive 2 super-Empire-kort)

Paket med pengar
2 tärningar
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FÖRBEREDELSERFÖRBEREDELSER

Blanda Chans-korten. 
Lägg dem med baksidan 
upp på spelplanen.

 Blanda Empire-korten. 
Lägg dem med baksidan 
upp på spelplanen.

Lägg de fyra annonstavlorna 
för Elverket och de fyra 
annonstavlorna för 
Vattenledningsverket på 
motsvarande rutor.

Lägg de sex 
kontorsbrickorna 
och de två tärningarna 
bredvid spelplanen.

Lägg de 22 
annonstavlebrickorna 
på rätt varumärkesrutor 
på spelplanen.
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7 Välj ut en spelare som sköter 
banken. Han eller hon tar 
hand om:
• Bankens pengar
• Auktioner (se sidan 10)
•  Utbetalning till spelare som 

passerar GÅ
• Inkassering av böter och skatter

Ge varje spelare

A1000K

2 Empire-kort (titta på 
korten utan att visa dem 
för dina motståndare)

en spelpjäs som 
ska placeras på GÅ

en skyskrapa som 
ska placeras i ett av 
spelplanens hörn
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Om du kan spela det klassiska MONOPOLY-spelet 
är det här allt du behöver veta ...

Alla dina favoritmärken är till salu!
När du hamnar på en 
varumärkesruta köper du 
märket och fäster dess 
annonstavla på 
din skyskrapa. 

Nu äger du det varumärket!

Den som först fyller sin skyskrapa vinner!
•  Köp annonstavlor och sätt 

på din skyskrapa.

•  Ju fl er du köper, desto mer 
pengar kan du inkassera!

•  Fyll din skyskrapa först så 
vinner du spelet!

Skyskrapa

NYHETER ...NYHETER ...
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Inkassera din skyskrapas värde när du passerar GÅ!
När du passerar GÅ inkasserar du det aktuella 
värdet för din skyskrapa.

Ju fl er annonstavlor 
du samlar, desto mer 
pengar kan du inkassera!

Det fi nns Empire-kort!
 •  Empire-korten är fullspäckade med 

spännande händelser. 
 •  Du får 2 i början och samlar fl er när 

du hamnar på Empire-rutor.

 • Se upp för de två super-Empire-korten …
 • BORT MED TASSARNA! Skyddar din skyskrapa!
 • DU FÅR SPARKEN! Varumärkena läggs tillbaka på spelplanen!

Vänd och läs 
SÅ HÄR SPELAR NI



6

0815B5095106  Aa MONOPOLY Em

Originator: SM Approval: Final ROD: 00.00 Fi

666666666666666666666666666666666666666666666666666666

SPELA!SPELA!

Fyll din skyskrapa med 
annonstavlor genom att 
köpa varumärken. 

Första spelaren som når 
toppen vinner!

Tips! Köp en kontorsbricka 
för a500K för att nå 
toppen snabbare!

Så här vinner du
Fyll din skyskrapa först så vinner du spelet!



7

LY Empire      Instructions  (SE 106)

File Name: B50951060_Monopoly_Empire_I_15.indd

7777777777777777

2 Flytta din spelpjäs medsols det antal steg 
som tärningarna visar.

3   Var hamnade du?
Följ anvisningarna för RUTOR PÅ SPELPLANEN 
på nästa sida.

4   Slog du två lika?
Slå och fl ytta igen. Om du slår lika tre gånger 
i rad går du direkt i fängelse.

5   Det var det!
Dags för nästa spelare. Spelaren till vänster om 
dig får fortsätta.

När det är din tur

1    Slå båda tärningarna.

Börja spela!
Det var allt du behövde veta så nu är det bara att sätta i gång. 
Läs mer om rutorna när du hamnar på dem ...

Så här spelar ni
Den yngsta spelaren börjar och spelet går sedan vidare medsols.

Fick du fräckt byte?
•  Gör då ett fräckt byte!Gör då ett fräckt byte! Byt ut den översta annonstavlan i någon av 

skyskraporna mot den översta annonstavlan i valfri annan skyskrapa (även 
din egen). Om du gör det här bytet ska du inte fl ytta den här omgången.

•   Om du inte vill göra ett fräckt byte struntar du i den tärningen och 
fl yttar som vanligt det antal steg som den andra tärningen visar.



8

0815B5095106  Aa MONOPOLY Em

Originator: SM Approval: Final ROD: 00.00 Fi

888888888888888888888888888888888888888888888888888888

RUTOR PÅ SPELPLANENRUTOR PÅ SPELPLANEN

Färggrupp = Bonuskontor!
Det lönar sig att samla företag i en färggrupp. 
När du fått alla annonstavlor för en 
färggrupp på din skyskrapa (de måste 
inte sitta bredvid varandra), tar du en 
bonuskontorsbricka helt gratis och 
fäster den på skyskrapan.

Du kan också köpa ett kontor från banken för a500K när det är din tur.

Rutan GÅ
När du hamnar på eller passerar GÅ 
inkasserar du det aktuella värdet 
för din skyskrapa från banken. Inga 
annonstavlor? Inkassera a50K.

Varumärkesrutor
Ingen äger det (med annonstavla) 
Om ingen äger varumärket kan du köpa eller auktionera ut det.

Vill du köpa det?
Betala det pris som står på 
rutan och fäst annonstavlan 
på din skyskrapa.

Vill du inte köpa det?
Då måste bankiren auktionera 
ut det. Budgivningen börjar på 
a50K. Alla spelare kan bjuda 
(se sidan 10).

Någon äger det (ingen annonstavla)
Betala ägaren det aktuella 
värdet för hans eller hennes 
skyskrapa.

Statliga verk (Elverket eller Vattenledningsverket) 
 •  Köp en annonstavla och betala a150K till banken eller så auktionerar 

bankiren ut en annonstavla (precis som varumärkena).
 • Betala inte hyra till spelare som äger statliga verk. 
 • Om det inte fi nns några annonstavlor kvar gör du ingenting.

Byggnadsskatt för motspelare
Lägg tillbaka en annan spelares översta annonstavla på spelplanen.

Byggnadsskatt
Lägg tillbaka din översta annonstavla på spelplanen.

Exempel: Du har alla 
orange varumärken och 
får en bonuskontorsbricka 
helt gratis.

Exempel: Om dina 
annonstavlor är vid den här 
nivån inkasserar du A600K. 

Exempel: Om ägarens 
annonstavlor är vid den här 
nivån betalar du a600K till 
honom eller henne.
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Hur kommer jag ut ur fängelset?
Det fi nns tre olika sätt:

1.  Betala B100K nästa gång det blir din tur. Slå sedan tärningarna och 
gå som vanligt.

2.  Använd ett Du slipper ut ur fängelset-kort nästa gång det är din 
tur om du har ett (eller köp ett från en annan spelare). 

3.  Slå lika med tärningarna nästa gång det är din tur. Om du gör det så är du fri! 
Använd kastet för att fl ytta. Du kan försöka slå lika tre gånger. Om du inte har slagit 
lika tredje gången det är din tur när du är i fängelset betalar du a50K och använder 
det senaste kastet för att fl ytta.

Empire
Ta det översta Empire-kortet och gör som det står på det. När du har 
spelat kortet lägger du tillbaka det längst ned i högen.

Bara på besök
Om du hamnar här gör du ingenting. Placera din spelpjäs på Bara på 
besök-delen.

Chans
• Ta det översta Chans-kortet från högen.

 •  Gör som det står på det direkt och lägg tillbaka kortet längst ned 
i högen.

 •  Om det är ett Du slipper ut ur fängelset gratis-kort behåller du det 
eller säljer det till en annan spelare. 

Fri parkering
Gå förbi (genom att betala a100K till banken och fl ytta till valfri 
ruta förutom Fri parkering) eller gör ingenting.
 •  Om du passerar GÅ inkasserar du det aktuella värdet för 

din skyskrapa.
 • När du har hamnat på en ny ruta fortsätter du din tur som vanligt.

Gå i fängelse
• Gå direkt i fängelse.

 • När du är i fängelse kan du inte inkassera hyra.
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MER INFORMATIONMER INFORMATION

Auktioner
Om en spelare hamnar på en varumärkesruta som inte ägs av någon och han 
eller hon inte vill köpa varumärket för det pris som anges i rutan, måste bankiren 
auktionera ut det. 
Så här hålls en auktion
1.  Bankiren börjar auktionen genom att 

erbjuda varumärket för A50K. 
2.  Vem som helst kan höja det aktuella 

budet med A50K (även bankiren och 
den spelare som hamnade på rutan).

3.  Den som bjuder högst får varumärket 
och fäster annonstavlan på 
sin skyskrapa.

Vad händer om ingen vill köpa?
Det gör inget. Lämna det bara på rutan.

Pengar
Vad händer om mina pengar tar slut?
•  Om du inte kan betala banken behåller 

du de kontanter du har och lägger tillbaka 
den översta annonstavlan 
på spelplanen. 

•  Om du inte kan betala en annan spelare 
behåller du de kontanter du har och ger 
den spelare du är skyldig pengar den 
översta annonstavlan i din skyskrapa.

•  Om du inte har några annonstavlor 
gör du ingenting. Du har det nog 
jobbigt ändå!

Jag bjuder 
A50K

A100K !

A150K !
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VINN!VINN!

Om du är den spelare som först fyller upp din skyskrapa med 
annonstavlor vinner du!
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ALLA VARUMÄRKENALLA VARUMÄRKEN

Nerf

Nerf är ett varumärke för sport och action med produkter för både små och 
stora barn som vill ha otroligt roligt när de tävlar med sina vänner.

Transformers

I Transformers universum är allt mycket mer än det ser ut 
att vara – det är en värld fylld av legendomspunna fi gurer, 
fantastiska historier och robotar som magiskt skiftar form och 
utkämpar strider där universums öde står på spel.

Razor

Razor är varumärket för fart och fl äkt. Företaget grundades 2000 i och med 
lanseringen av deras nu mycket berömda sparkcykel. I dag fi nns Razors 
produkter över hela världen, med ett brett sortiment av hjulförsedda artiklar 
som inspirerar och engagerar fartentusiaster överallt.

Polaroid

Polaroid var först med direktbildsfotografering och skapade på sätt och vis 
det allra första sociala nätverket – då man enkelt och direkt kunde dela sina 
bilder med andra. De har varit en ledande kraft i branschen i över 75 år. I dag 
arbetar Polaroid med utveckling och har ett brett sortiment av elektroniska 
konsumentprodukter.

Virgin

Virgin är en ledande internationell investmentgrupp och ett av världens 
mest kända och respekterade varumärken. Virgin Group bildades 1970 
av sir Richard Branson och driver framgångsrika företag inom resor, fritid, 
underhållning, media, mobila enheter och hälsa och friskvård.
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Billboard

Billboard är ett av världens mest infl ytelserika musikvarumärken, byggt på 
den mest kompletta och högt ansedda databasen med musiktopplistor i alla 
genrer. Billboardlistan är fortfarande den mest tongivande i musikbranschen.

Wilson

Wilson Sporting Goods, Co. förser idrottare inom tennis, 
basket, baseball, fotboll, volleyboll, amerikansk fotboll och golf 
över hela världen med förstklassig sportutrustning. Wilsons 
målsättning är att hjälpa alla idrottare nå sin fulla potential.

Puma

PUMA är ett av världens ledande sportmärken och 
designar, utvecklar, säljer och marknadsför skor, 
dräkter och tillbehör. Under mer än 65 år har PUMA 
byggt upp sin profi l på snabb produktdesign 
för de snabbaste idrottsmännen i världen.

Levi’s

Levi’s®-märket är typiskt för den klassiska amerikanska och avslappnade 
stilen. Sedan de togs fram av Levi Strauss & Co. 1873 har Levis-jeansen 
blivit det mest välkända och imiterade klädesplagget i världen – med en 
ikonisk image och mycket trogna användare.

Candy Crush

Det sötaste spelet i världen! Candy Crush är ett de mest framgångsrika 
varumärkena för minispel i dag, med miljontals spelare världen runt.

Food Network

FOOD NETWORK är ett unikt livsstilsnätverk, en webbplats och en tidskrift 
om matens glädje och nytta. Nätverket vill vara läsarens bästa matvän och 
jobbar hårt för sin ledande position genom att utbilda, inspirera, uppmuntra 
och underhålla med sin talang och expertis.
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Caterpillar

Caterpillar är världens ledande tillverkare av 
anläggnings- och gruvmaskiner, diesel- och 
naturgasdrivna motorer, industriella gasturbiner och 
dieselelektriska lok. I 90 år har vi hållit fast vid vår 
övertygelse om att när man arbetar med kvalitet blir 
resultatet kvalitet.

Ford

Ford Motor Company, en global ledare inom 
fordonsbranschen, tillverkar fordon på sex 
kontinenter. Bland deras fordonsmärken fi nns 
Ford och Lincoln, och modeller som Mustang, 
Explorer, Escape och Ford F-serien.

eBay

eBay är hela världens marknadsplats. Vad du än kan tänka dig går det 
antagligen att köpa eller sälja på eBay.

Guitar Hero

Guitar Hero® Live ger musikspelen en helt fräsch och unik vinkling – med 
förstapersonläge, live-spel, en publik som reagerar på vad du gör och ett 
musikvideonätverk där du kan spela och upptäcka ny musik.

Nickelodeon

Nickelodeon, det ledande varumärket för underhållning för barn, sätter 
alltid barnen främst i allt från tv till konsumentprodukter, avkoppling och 
spelfi lmer. I USA har Nickelodeon varit nummer ett i tjugo år i rad, och 
tv-kanalen fi nns i nästan 100 miljoner hem.

Yahoo

Yahoo är din guide till allt som är viktigt – från mejl och nyheter till 
underhållning och sport, plus alla de där fantastiska, unika händelserna 
i livet som får dig att vilja dansa av glädje.

ALLA VARUMÄRKENALLA VARUMÄRKEN
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Skype

Skype är en programvara för kommunikation som du kan använda på 
telefonen, datorn, surfplattan och till och med på vissa tv-apparater. 
Miljontals människor använder Skype varje dag för att ringa videosamtal, 
skicka direktmeddelanden, videomeddelanden, fi ler och foton – helt gratis.

Beats by Dr. Dre.

Beats by Dr. Dre. ger en förstklassig ljudupplevelse i alla lägen i 
konsumentens liv.

Heinz

H.J. Heinz Company är en av världens ledande marknadsförare och 
tillverkare av hälsosam, bekväm och prisvärd mat. Heinz ikoniska varumärke 
är känt på sex kontinenter – mest känt är Heinz® Ketchup.

Universal Parks & Resorts™

I Universal Parks & ResortsTM temaparker i Kalifornien, Florida, Japan 
och Singapore bjuds du på mer spänning än någon annanstans. Steven 
Spielberg har varit kreativ konsult och parkerna innehåller världens mest 
tekniskt avancerade attraktioner med teman från fi lm och TV.

Xbox

Xbox förenar de bästa spelen och den bästa 
spelcommunityn och gör livet roligare.


