Quando te calharem ligaduras,
recebe 2 PV do Banco.
Lembra-te, não podes ter
mais de 15 PV!

Quando te calhar a Mira, escolhe um jogador que esteja
no teu raio de visão para pagar 1 PV ao Banco. Um
jogador está na tua linha de visão quando estiver no
mesmo lado do tabuleiro de jogo do que tu. Significa
que quando estiveres num espaço no canto do tabuleiro
de jogo, tens linha de visão para dois lados do tabuleiro
de jogo. Analisa os itens de baú de saque que possuis
para veres se podes modificar a ação da tua mira!
Quando te calhar uma Bomba de Boogie-woogie, todos
os outros jogadores pagam 1 PV ao Banco e todas as
paredes são destruidas. Retira-os do tabuleiro de jogo
e coloca-os no baralho de cartas de parede.
Quando lançares um tijolo, move o peão e completa a
ação do respetivo espaço. Depois, coloca uma parede
em pé num espaço do teu percurso. Aqui está um
exemplo:
A Líder da Equipe de
Abraços começou na CASA
DE PARTIDA e lançou 5,
por isso pode colocar uma
parede num dos espaços
assinalados incluindo na
CASA DE PARTIDA.

Para que servem as paredes?
Quando chegas a um espaço com uma
parede, independentemente de quem
a tenha colocado, tens de terminar a
jogada nesse local e efetuar a ação
desse espaço. Depois retira a parede e
coloca-a no monte de paredes usadas.
Quando estiveres num espaço com uma parede não podes ser
afetado por nenhuma ação ou por um item de ataque do baú de
saque.
Podes retirar uma parede chegando apenas ao respetivo espaço
ou atacando esse espaço como atacas outro jogador com uma
ação do dado ou com um item da carta de baú de saque.
Aqui está um exemplo de como destruir uma parede e
de como é importante qual o dado que lanças primeiro.

No exemplo em baixo o Raptor lançou 5 e também
a Mira. Se ele for o primeiro a mover-se, terá de
parar no espaço com a parede que se encontra a
apenas 3 espaços de distância. Termina aqui a sua
jogada, retira a parede e perde 2 PV por parar no
espaço ocupado pela Tempestade. Pode de seguida
atacar a Líder da Equipe de Abraços com a Mira.
Contudo, se ele usar a Mira em primeiro lugar, pode
destruir a parede, mover-se os cinco espaços e
receber a carta de local em Margens Esnobes.

CARTAS DE TEMPESTADE

Quando perderes o teu último PV, estás fora do
jogo! faz o seguinte:
1.

Retira o teu personagem do tabuleiro de jogo.

2.

Coloca as cartas de itens de baú de saque que
eventualmente tenhas, no espaço onde perdeste
teu último PV. O próximo jogador a passar ou a
parar neste espaço, recebe tudo!

Quando passares ou parares na CASA DE
PARTIDA, o olho da tempestade diminui!
No final da tua jogada retira a primeira carta de
Tempestade. Indica-te qual o espaço ocupado
pela Tempestade. A carta indica-te o local exato
para a colocares no tabuleiro de jogo, ou, se um
local estiver ocupado por uma Tempestade, a
carta indica-te para colocares a carta com a face
de Tempestade voltada para cima.
Quando parares num local ocupado por uma
Tempestade, tens de pagar ao Banco o número
de PV indicados na carta.

3.

CONTEÚDO
Tabuleiro de Jogo
27 Trajes de cartão com Bases
15 Cartas de Tempestade
16 Cartas de Locais
16 Cartas de Baú de Saque
8 Cartas de Parede
1 Dado Numerado
1 Dado de Ação com
Autocolantes
110 Fichas de
Pontos de Vida

Coloca as cartas de locais que eventualmente
tenhas, nos respetivos espaços no tabuleiro de
jogo com a face da Tempestade voltada para
cima. Foram ocupadas por uma Tempestade!

FINAL DO JOGO
O jogo termina quando
apenas um jogador
estiver de pé no jogo.

A HASBRO GAMING e os nomes e logótipos MONOPOLY, o design característico do tabuleiro de jogo, as quatro casas de canto,
o nome e personagem do MR. MONOPOLY, bem como os elementos exclusivos do jogo e das suas peças de jogo são marcas
comerciais da Hasbro para o equipamento do seu jogo de compra e venda de propriedades.

Não executes a ação do espaço se este estiver
ocupado por uma Tempestade.
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Se uma Tempestade ocupar o espaço onde tu
estiveres nesse preciso momento, não perdes
2 PV.
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Quando parares noutro espaço ocupado por uma
Tempestade, tens de pagar 2 PV ao Banco.

Quando as cartas de Tempestade forem
colocadas, já não podem ser movidas.
LANÇAMENTO
DOS DADOS

E SE EU FICAR SEM PV?

BRAND

O dado de ação permite-te desempenhar
uma ação especial durante a tua jogada.
Certifica-te de completar a ação que te
calhou no dado antes do próximo jogador
lançar o dado, senão será tarde demais!
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O QUE HÁ DE DIFERENTE NESTE MONOPOLY FORTNITE?
O último jogador a permanecer em jogo é o vencedor!

No MONOPOLY Fortnite não interessa o que tu possuis; interessa quanto tempo consegues sobreviver! Mesmo que
consigas juntar o maior número de locais, precisas ainda de ser o último jogador a ficar em jogo para ganhares!

Pontos de Vida
Os Pontos de Vida (PV) substituem o
dinheiro. Ganhas PV quando encontras
vida com o lançamento do dado, quando
paras em espaços de Fogueira ou quando
retiras itens de baús de saque. Perdes PV se
fores atacado por outro jogador ou se fores
apanhado numa Tempestade.

1

2

Separadamente, baralha as cartas
de baú de saque e as cartas de
Tempestade e coloca-as voltadas
para baixo neste local.

3

Coloca as cartas de Locais junto aos respetivos
espaços no Tabuleiro de Jogo. Se não tiveres
espaço, junta as cartas e escolhe alguém para ficar
encarregue delas.

Retira um traje e coloca-o
numa base de plástico.

Como ganhar
Percorre o tabuleiro de jogo ganhando
locais, combatendo adversários e
evitando Tempestades. O último
jogador a permanecer em jogo quando
todos os outros ficarem sem PV, é o
grande vencedor!
O primeiro jogador a colocar o seu
personagem no tabuleiro de jogo é o
primeiro a jogar. O jogo prossegue pela
esquerda.
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Dado de ação

3

Sempre que um jogador passa na CASA
DE PARTIDA, tem de retirar uma carta de
Tempestade. A carta vai-te indicar qual o
espaço que deves ocupar permanentemente
com a Tempestade mortífera.

Coloca as fichas de PV
num local ao alcance de
todos os jogadores.

Quem joga primeiro?

Nesta versão de MONOPOLY não começas
o jogo na CASA DE PARTIDA! Em vez disso,
no início do jogo, os jogadores colocam
os seus personagens alternadamente
em qualquer local do tabuleiro de jogo.
Deste modo é mais fácil para os jogadores
ficarem separados e evitarem os ataques
no início do jogo.

Aproxima-se
uma Tempestade

1

JOGAR!

NA PRIMEIRA VEZ QUE JOGARES

Retira o Ônibus de Batalha!

Lança este dado juntamente com o dado
numerado. Na tua jogada, move E ativa
uma ação como por exemplo acionar uma
Bomba de Boogie-woogie ou colocar uma
parede no tabuleiro de jogo que vai obrigar
os jogadores a parar nesse espaço.

PREPARAÇÃO!

Na tua jogada

Retira todas as cartas de parede e dobra-as para
permanecerem de pé.

1.

· Avança o teu Personagem
o número de espaços indicados
pelos dados.
Onde paraste? Segue as indicações
do respetivo espaço onde paraste.
Vê o TABULEIRO DE JOGO
· Efetua as indicações do teu
dado de ação. Vê o DADO DE AÇÃO

Retira todas as fichas de PV.
2.

4
4

Cola um autocolante em cada uma das faces do
dado de uma forma aleatória.

Lança ambos os dados e efetua
este procedimento por esta ordem:

Cada jogador começa
o jogo com:

15 PV
Atenção, nunca podes ter mais do que 15 PV.
Se tiveres 15 PV e uma ação indica que tens de receber mais,
simplesmente não recebas.
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Cada jogador escolhe um traje e de seguida lança o dado
numerado. O jogador com o lançamento mais elevado do
dado, tem a primeira escolha do local do tabuleiro do jogo
onde começa o jogo e coloca o personagem nesse local.
A colocação dos personagens prossegue pela esquerda.
Na tua primeira jogada, não efetues a ação do espaço
onde inicias o jogo.

No final da tua jogada se
parares ou passares na CASA
DE PARTIDA, vira a primeira
carta de Tempestade. O olho da
Tempestade está a diminuir! Vê
CARTAS DE TEMPESTADE.

Negócios com Locais
Em qualquer momento durante a tua
jogada, podes negociar cartas de
locais e/ou cartas de itens de baú de
saque com outros jogadores.

TABULEIRO DE JOGO
Locais

Locais Sem Proprietário
Se parares num local sem
proprietário e que não tenha sido
ocupado por uma Tempestade,
podes ficar com ele gratuitamente!
Não precisas de pagar nada.
Recebe a carta de Local.

Junta grupos de cor!
Se possuires ambos os locais
da mesma cor, sempre que
parares num desses locais podes
receber 2 PV.

Locais possuídos
por outros jogadores
Quando parares num local
ocupado por outro jogador,
paga ao Banco o número de PV
indicados no respetivo espaço
do tabuleiro de jogo.

Locais ocupados por
uma Tempestade
Quando parares num local
ocupado por uma Tempestade
(vê CARTAS DE TEMPESTADE),
paga ao Banco o número de
PV indicados na secção de
Tempestade da respetiva carta
de local. Repara que podes
pagar mais PV por um local
quando este tiver sido ocupado
por uma Tempestade.

CASA DE
PARTIDA

Se parares ou passares
na CASA DE PARTIDA,
recebe 2 PV do Banco.
No final da tua jogada,
vira a primeira carta de
Tempestade! Vê CARTAS
DE TEMPESTADE.
Se uma Tempestade
ocupar a CASA DE
PARTIDA, os jogadores
já não recebem 2 PV
por passar ou parar na
CASA DE PARTIDA mas
continuam a tirar cartas
de Tempestade.

Estacionamento Livre
Relaxa! Não acontece
nada.

Fogueira
Quando parares aqui,
descansa um pouco!
Recebe 1 PV do Banco.

Baú de Saque
Quando parares neste local retira
uma carta de baú de saque.
Existem dois tipos de itens nas
cartas de baú de saque: as cartas
que guardas e que te servem no
decorrer de todo o jogo e as cartas
que indicam que são para utilizar
apenas uma vez.
Podes usar mais de um item
em cada jogada e alguns deles
produzem combinações poderosas.
Podes guardar uma carta de ação
única até necessitares de a utilizar,
mas só a podes utilizar durante a
tua jogada.
Após utilizares uma carta de ação
única, coloca-a no fundo do baralho
de cartas de baú de saque.
Se retirares um item de vida e se já
tens 15 PV, podes guardar a carta
para utilizar posteriormente no
decorrer do jogo. Lembra-te que
não podes ter mais de 15 PV.

Visitante
Quando parares aqui, coloca o teu
Personagem no local de Visitante.

Armadilha
de Estacas
Quando parares aqui
paga 1 PV ao Banco.

Vai para a Prisão

Quando parares no espaço Vai Para A Prisão,
faz o seguinte:
1.

2.

3.

Coloca de imediato o teu personagem
na Prisão. Se uma Tempestade ocupar
o espaço da Prisão, perdes 2 PV mas
não vais para a Prisão. Podes jogar
normalmente na jogada seguinte.
Retira uma carta de Tempestade e
ocupa corretamente o respetivo espaço
de Tempestade. Não recebas 2 PV se
passares na CASA DE PARTIDA.
Termina a tua jogada.

Na Prisão

Os outros jogadores podem continuar a atacar-te
enquanto estiveres na Prisão.
Se uma Tempestade ocupar o espaço de Prisão
enquanto estiveres na Prisão, não perdes 2 PV.

Como posso sair da Prisão?

Paga 2 PV ao Banco antes de lançares na tua jogada.
Depois lança ambos os dados e joga da forma
habitual.
OU
Lança o dado numerado. Se lançares um 6, estás livre
da prisão gratuitamente! Lança ambos os dados e joga
da forma habitual. Se não lançares um 6, termina a tua
jogada. Após a tua segunda tentativa de lançamento,
podes sair da Prisão gratuitamente, lançar os dados e
jogar da forma habitual na tua próxima jogada.
Se o espaço da Prisão estiver ocupado por uma
Tempestade, não perdes PV por cada jogada que
permaneças na Prisão. Só perdes 2 PV uma vez.
Se já estiveres na Prisão quando a Tempestade ocupar
o espaço da Prisão, podes sair da Prisão gratuitamente.
Move normalmente na tua próxima jogada.

