Namnen och logotyperna HASBRO, HASBRO GAMING, NERF, TRANSFORMERS och MONOPOLY är
varumärken som tillhör Hasbro. Spelplanens utformning, de fyra hörnrutorna, namnet och ﬁguren MR.
MONOPOLY, samt alla karakteristiska inslag på planen och spelpjäserna är varumärken som tillhör
Hasbro för deras fastighetsaffärsspel och speltillbehör. © 2013 Hasbro. Med ensamrätt.
Spotify och Spotify-logotypen är varumärken som tillhör Spotify.

c Spele

©Beats Electronics LLC. Med ensamrätt.
Fender är ett varumärke som tillhör Fender Musical Instruments Corporation och som används här
med uttryckligt skriftligt tillstånd. Med ensamrätt.
JETBLUE och jetBlue-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör JetBlue
Airways Corporation och används med tillstånd.
EA och EA-logotypen är varumärken som tillhör Electronic Arts Inc.
ARMOUR och UA-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Under Armour, Inc.
CARNIVAL och CARNIVAL CRUISE LINES är registrerade varumärken som tillhör Carnival Corporation.
Yahoo! och Yahoo!-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Yahoo! Inc. och
används med tillstånd.
TM, ® & © Paramount Pictures. Med ensamrätt.
Chevrolet, Corvette och relaterade logotyper samt Corvettes karossdesign är varumärken som tillhör
General Motors och används med tillstånd.
eBay-logotypen är ett varumärke som tillhör eBay Inc.

SP

X Games: ©2013 ESPN Inc. Med ensamrätt. X Games, X Games-logotypen, ESPN och ESPN-logotypen
är alla registrerade varumärken som tillhör ESPN Inc.
Ducati Motor Holding S.p.A., ofﬁciell licensierad produkt.
McDONALD’S varumärke, logotypen med de gyllene bågarna och den röda stripsförpackningen är
registrerade varumärken som tillhör McDonald’s Corporation och deras dotterbolag.

F

Intel och Intel-logotypen är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder.
NESTLÉ® och NESTLÉ AND NEST DESIGN® är registrerade varumärken som tillhör Société des Produits
Nestlé S.A., Vevey, Schweiz.
©2013 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung är ett registrerat varumärke som tillhör
Samsung Electronics Co., Ltd.
© The Coca-Cola Company.

Namnen och logotyperna MONOPOLY och HASBRO och namnet och ﬁguren MR. MONOPOLY är varumärken som tillhör
Hasbro för sina fastighetsaffärsspel och speltillbehör.
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Tillverkad av: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Representerad av: Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ. UK.

A4770106 Aa

Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

Behåll den här informationen för framtida bruk. Färger och detaljer kan avvika från det som visas på bild.
Hasbro Nordic Consumer Services
Hasbro Denmark, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. 020 79 43 91
hasbrodk@hasbro.dk

www.hasbro.se

game.com

0513A4770106

Originator: Y

Aa

MONOPOLY Empire

Approval: Conf

ROD: 00.00

Inst

File N

ÅLDER

LY är
ren MR.
hör

8

2-4
SPELARE

c Spelet där du gör snabba fastighetsaffärer c
här
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SPELANVISNINGAR
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Fyll upp hela skyskrapan
och vinn!

Produits
tillhör

hör
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Spelplan
4 skyskrapor
6 spelpjäser
30 annonstavlebrickor
6 kontorsbrickor
14 Chans-kort
14 Empire-kort
Paket med pengar
2 tärningar
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1. FÖRBEREDELSE
1

2

3

4

5

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

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

Lägg de 22
annonstavlebrickorna på
rätt varumärkesrutor 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.
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FÖRBEREDELSER!
6

Ge varje spelare

en skyskrapa som
ska placeras i ett av
spelplanens hörn

en
e spelpjäs som ska
placeras
p
på GÅ

A1000K

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

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
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2. En snabb titt på nyheterna i MO
M

Om du kan spela det klassiska MONO
här allt du behöver vet
Inkass

Den som först fyller sin skyskrapa vinner!
Skyskrapa

• Köp annonstavlor
och sätt på din
skyskrapa.
• Ju ﬂer du köper,
desto mer pengar
kan du inkassera!
• Fyll din skyskrapa
först så vinner du
spelet!

Ju ﬂer
du sam
mer pe
inkasse

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

Det ﬁn

Nu äger du det
varumärket!
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å nyheterna i MONOPOLY Empire

et klassiska MONOPOLY-spelet är det
allt du behöver veta ...

Vänd och läs SÅ
HÄR SPELAR NI

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

tavlor
din

Tower

per,
engar
sera!

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

på en
a köper
fäster
vla på

Det ﬁnns Empire-kort!
• Empire-korten är fullspäckade
med spännande händelser.
• Du får två i början och samlar ﬂer
när du hamnar på Empire-rutor.

t

6
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3. SPELA!
Så här vinner du
Fyll din skyskrapa
skrapa först så vinner du spelet!

Den

När det
N

1

Slå b

2

Flytta
antal

3

Var h
Följ a
spelp

4

Slog
Om d
du di

5

Det v
dig få

Fyll din skyskrapaa
med annonstavlor
or
genom att köpa
varumärken.
Första spelaren som
om
når toppen vinner!
er!
Tips! Köp ett kontor
ntor
för a500K för att nå
toppen snabbare!
e!

Börj

Det v
Läs m
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3. SPELA!
Så här spelar ni

!

6

Den yngsta spelaren börjar och spelet går sedan
vidare medsols.
När det är din tur
N

1

Slå båda tärningarna.
Fick du 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
ﬂytta den här omgången.
• Om du inte vill göra ett fräckt byte struntar du i den tärningen
och ﬂyttar som vanligt det antal steg som den andra tärningen visar.

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 ﬂytta igen.
Om du slår lika tre gånger i rad går
du direkt i fängelse.

5

Det var det! Spelaren till vänster om
dig får fortsätta.

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 ...
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4. RUTOR PÅ SPELPLA
SPELPL
Rutan GÅ

Exempel: Om dina
annonstavlor är
vid den här nivån
inkasserar du A600k.

När du hamnar på eller passerar GÅ
inkasserar du det aktuella värdet för din
skyskrapa från banken. Inga annonstavlor?
Inkassera A50K.

600
55
5
50
500
500
50

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

Vill du inte köpa det?
Då måste bankiren auktionera
ut det. Budgivningen börjar på
A50K. Alla spelare kan bjuda
(se sidan 10).
Exempel: Om ägarens
annonstavlor är vid den här
nivån betalar du A600K.

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

600
3
35
50
350
300
30
25
2
250
50
600
550
550
55
50
500
50
00
45
4
450
50
0
40
4
400
00
0
0

Du kan också köpa ett kontor från banken för A500K när det är din tur.

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 ﬁnns 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.

Hur ko

Det ﬁnns tr
1. Betala B
som van
2. Använd
en annan
tärninga
3. Slå lika
Använd
har slagi
använde
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TOR
OR PÅ SPELPLANEN

na

600
550
55
50
500
500
50

00k.

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.

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.

det.

?
ktionera
börjar på
n bjuda

är

Bara på besök

600
3
35
50
350
300
30
25
2
250
50

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

Fri parkering

600
550
55
550
50
50
500
50
00
0
45
4
450
50
0
400
40
4
0
00
0

Gå förbi (genom att betala a100K till banken och ﬂytta till valfri
ruta), 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.

cka

Gå i fängelse

in tur.

• Gå direkt i fängelse.
• När du är i fängelse kan du inte inkassera hyra.

en
precis som

.
u ingenting.

6

spelplanen.

Hur kommer jag ut ur fängelset?
Det ﬁnns tre alternativ:
1. Betala B100K nästa gång det blir din tur. Slå sedan tärningarna och gå
som vanligt.
2. Använd ett Du slipper ut ur fängelset gratis-kort om du har ett (eller köp ett från
en annan spelare) nästa gång det är din tur. Lägg kortet underst i högen, slå sedan
tärningarna och ﬂytta.
3. Slå lika med tärningarna nästa gång det är din tur. Om du gör det så är du fri!
Använd kastet för att ﬂytta. Du kan försöka slå lika upp till 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 ﬂytta.
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5. MER INFORMATION OM ...

Om
skys

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.

Jag bjuder
A50K

A100K!

A150K!

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 ha varumärket?
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!

10
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6. VINNA
Om du är den spelare som först fyller upp din
skyskrapa
pa med
ed aannonstavlor
o stav o vvinner
e du!

h

6

11
1

Aa

MONOPOLY Empire

val: Conf

ROD: 00.00

Instructions (SE)
File Name: A4770i106.indd

ALLA VARUMÄRK
VARUMÄR
Nerf
Nerf är det ultimata varumärket för sport och action och gör att
barn i alla åldrar kan ha så roligt som möjligt när de tävlar med
sina vänner.

Transformers
Transformers började 1984 som leksaker tillsammans med en
tecknad serie och serieböcker. Nu har Transformers växt och blivit
ett av de mest populära och välkända varumärkena i världen.
Tack vare tre storsäljande ﬁlmer, en mängd tecknade serier,
leksaker och licensierade varor som säljs över hela världen, har
Transformers verkligen blivit More Than Meets The Eye!

Spotify
Spotify är en prisbelönt digital musiktjänst som ger dig tillgång
till över 20 miljoner låtar när du vill.

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

Fender
Fender har gett hela världen coola, snygga och klassiska
musikinstrument som passar alla, från nybörjare till världens
största band.

12
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LA
A VARUMÄRKEN
JetBlue
JetBlue gör ﬂygresorna trevligare tack vare prisbelönt service,
konkurrenskraftiga priser och produkter som förenklar
resandet.

h gör att
r med

EA
Electronic Arts är världsledande inom digital och interaktiv
underhållning. Företaget producerar spel, innehåll och
onlinetjänster för Internetanslutna konsoler, datorer,
mobiltelefoner, surfplattor och sociala nätverk. EA har ﬂer än 250
miljoner registrerade spelare och har verksamhet i 75 länder.

d en
och blivit
den.
er,
n, har

Hasbro
Hasbro är ett leksaks- och spelföretag som tack vare sitt stora
varumärkesutbud kan ge barn och familjer över hela världen
massor av underhållning.

llgång

Under Armour
Ett varumärke som tack vare passion och innovation blivit bland
de största inom sportens värld när det gäller funktionsplagg och
-skor.
lägen i

Carnival
Carnival bjuder på mer än bara en kryssning; ett semesterminne
för livet med något för alla.

Yahoo!

ens

6

Yahoo! fokuserar på att göra hela världens vardag mer
inspirerande och underhållande – från nyheter och sport till
foton och mycket mer.
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ALLA VARUMÄRK
VARUMÄR
Paramount
Paramount Pictures är en global ﬁlmproducent och
-distributör med bas i Hollywood. I mer än 100 år
har Paramount-studion underhållit ﬁlmpublik över
hela världen med prisbelönta klassiska ﬁlmer som
Gudfadern, Sunset Boulevard, Frukost på Tiffany’s, Grease, Top Gun
och Forrest Gump samt populära ﬁlmserier som Transformers och
Mission Impossible.

Chevrolet
Vi på Chevrolet hyllar uppﬁnningsrikedomen varje
dag. Det är den andan som får oss att försöka hitta
ännu bättre lösningar för allt vi gör. Vårt globala utbud
av bilar, pickuper och SUV:ar visar prov på vår innovation via
design, prestanda och teknik, och gör att vi och hela världen kan
hitta nya vägar.

eBay
eBay är den största, globala onlinemarknaden där miljontals
produkter köps och säljs varje dag.

X Games
I X Games samlas det bästa inom action- och extremsport. Otroliga
prestationer i kombination med ﬁlm, musik och en tuff attityd ger
ett av de mest spännande sportevenemangen.

Ducati
Ducati är ett välkänt italienskt varumärke som är
berömt för sina motorcyklar med snygg design och
kraftfulla prestanda och segrar inom racingsporten.

McDonald’s®
McDonald’s® är världens ledande snabbmatskedja med
ﬂer än 34 000 restauranger som serverar ﬂer än 69
miljoner gäster i 119 länder varje dag. Mer än 80 % av
McDonald’s restauranger över hela världen ägs och drivs
fristående av lokala invånare.
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LA
A VARUMÄRKEN
Intel
Det är insidan som räknas … Intel utformar och skapar viktig teknik
för världens datorer.

Top Gun
rs och

Xbox
Dina favoritspel, ﬁlmer, musik och sport blir ännu
bättre med Xbox.

Nestlé
Nestlé. Good Food, Good Life. Nestlé erbjuder godare och
nyttigare mat och dryck för alla åldrar och alla tider på dagen.

via
den kan

als

Samsung Mobile
Samsungs enheter är snygga och smarta och gör att du kan spela
in, skapa och dela på ett helt nytt sätt. Upptäck världen och alla
möjligheter.

Coca-Cola

t. Otroliga
tyd ger

6

Coca-Cola grundades 1886 och är världens mest
populära och bäst säljande läskedryck i historien. Det är
också världens mest kända varumärke.
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