
0815B5095107  Aa MONOPOLY Empire

Originator: AB Approval: FINAL ROD: 00.00 File Na

HASBRO GAMING og deres logo er varemerker som tilhører Hasbro. HASBRO GAMING og deres logo er varemerker som tilhører Hasbro. 
© 1935, 2015 Hasbro. Med enerett.© 1935, 2015 Hasbro. Med enerett.
Produsert av: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.Produsert av: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Representeres av: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET. UK.
Hasbro Nordic Consumer Services: Hasbro Denmark, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup, Danmark. 
800 100 31. hasbrodk@hasbro.dk800 100 31. hasbrodk@hasbro.dk
Oppbevar denne informasjonen for senere bruk.Oppbevar denne informasjonen for senere bruk.
Farger og innhold kan variere i forhold til det som vises på bildet. Farger og innhold kan variere i forhold til det som vises på bildet. 

www.hasbro.nowww.hasbro.no
www.monopoly.comwww.monopoly.com

08
15

B
50

95
10

7
Aa

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.

© 1935, 2015 Hasbro. Med enerett.

© Razor USA LLC. Logoen og merket Razor er registrerte varemerker.

Polaroid og Polaroid & Pixel er varemerker som tilhører PLR IP Holdings, LLC og brukes med tillatelse.

VIRGIN og Virgin Signature-logoen er varemerker som tilhører Virgin Enterprises Limited og brukes 
med lisens.

© 2015 Billboard. Med enerett; Billboard®.

Wilson-logoen og W-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wilson Sporting Goods Co.

® PUMA SE. Med enerett.

Logoen Levi's® er et registrert varemerke som tilhører Levi Strauss & Co.

© 2015 King.com Ltd. “King”, “Candy Crush” og tilhørende merker og logoer er varemerker som tilhører 
King.com Ltd eller tilhørende enheter.

Navnet og logoen Food Network er registrerte varemerker som tilhører Television Food Network, G.P. 
Brukes med tillatelse; med enerett.

© 2015 ACTIVISION og GUITAR HERO er varemerker som tilhører Activision Publishing, Inc.

© 2015 Viacom International Inc. Med enerett. Nickelodeon og tilhørende titler, logoer og karakterer 
er varemerker som tilhører Viacom International Inc.

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

Cat er et registrert varemerke som tilhører Caterpillar Inc., og som brukes av Hasbro med lisens.

Varemerker og handelsutforming for Ford Motor Company brukes av Hasbro med lisens.

eBay-logoen er et varemerke som tilhører eBay Inc.

Heinz-varemerkene er registrerte varemerker som tilhører H.J. Heinz Company og deres tilknyttede 
selskaper og brukes med tillatelse. © H.J. Heinz Company 2015.

Universal-elementer og alle tilhørende elementer er TM og © 2015 Universal Studios. Med enerett.

Xbox er et varemerke som tilhører Microsoft-konsernet.

Navnet Skype, tilhørende varemerker, logoer, logoen “S” og alle andre merker er varemerker som 
tilhører Microsoft-konsernet.

Logoen b, Beats og Beats by Dr. Dre. er varemerker som tilhører Beats Electronics, LLC og er 
registrert i USA og andre land.



OPOLY Empire      Instructions  (NO 107)

0.00 File Name: B50951070_Monopoly_Empire_I_15.indd

cc Spillet der du gjør raske forretninger med eiendom cc

ALDER

2-4
SPILLERE8

Bygg tårnet til topps Bygg tårnet til topps 
for å vinne!for å vinne!

SPILLVEILEDNING

INNHOLDINNHOLD
Spillebrett 

4 tårn
6 merkebrikker

30 reklametavlebrikker
6 kontorbrikker
14 sjansekort

14 Empire-kort
(inkludert 2 Empire-superkort)

Pakke med penger
2 terninger
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KLARGJØRINGKLARGJØRING

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.
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7 Velg hvem som skal være 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 på 
dem 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
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Hvis du vet hvordan klassisk MONOPOLY spilles, 
er dette alt du trenger å vite ...

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

HVA ER NYTT …HVA ER NYTT …
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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 2 fra start og får fl ere når du lander på 

Empire-felt.
 • Se opp for de 2 Empire-superkortene …
 • LIGG UNNA! Beskytter tårnet ditt.
 • DU ER OPPSAGT! Returnerer merker til brettet.

SLIK SPILLER 
DERE: Bla om
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Fyll tårnet med 
reklametavler ved 
å kjøpe merker. 

Du vinner hvis du 
er den første som 
når toppen!

Tips! Kjøp en 
kontorbrikke for 
a500K for å nå 
toppen raskere!

Slik vinner du
Fyll tårnet først for å vinne!
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2 Flytt brikken din med klokken rundt 
brettet det antallet felt som terningene 
viser.

3   Hvor landet du?
Følg instruksjonene under FELTENE 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 når 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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FELTENE PÅ BRETTETFELTENE PÅ BRETTET

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 en 
kontorbrikke gratis som bonus og 
skyver den 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.

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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Hvordan slipper jeg ut av fengsel?
Du har tre muligheter:
1.  Betal B100K ved starten av din neste tur, og kast og fl ytt deretter som vanlig.
2.  Bruk et Du slipper ut av fengsel gratis-kort, ved starten av din neste tur, 

dersom du har et (eller kjøp et fra en annen spiller). Legg kortet nederst i bunken, 
og kast og fl ytt deretter som vanlig. 

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

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 
unntatt Gratis parkering igjen), 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.
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MER INFORMASJONMER INFORMASJON

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 deretter 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!

Jeg vil betale 
A50K

A100K !

A150K !
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VINNE!VINNE!

Hvis du er den første spilleren som fyller tårnet med 
reklametavler helt til topps, vinner du!
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MERKENEMERKENE

Nerf

Nerf er det ultimate merket for actionpreget sport, som lar unge og gamle få 

til det umulige når de konkurrerer med vennene sine.

Transformers

I Transformers-universet er ingenting som det virker ved 

første øyekast – en verden full av legendariske fi gurer, episke 

fortellinger og roboter som på magisk vis skifter form og deltar 

i kamper der universet står på spill.

Razor

Razor-merket representerer en ånd av gøy og frihet. Selskapet ble etablert i 

2000 med lanseringen av den nå legendariske sparkesykkelen. I dag fi nnes 

Razor-produkter over hele verden med et stort utvalg av ting på hjul som 

inspirerer og begeistrer brukere overalt.

Polaroid

Polaroid er pioneren innen øyeblikksfotografering og skaperen av det 

opprinnelige sosiale nettverket og har vært en drivende kraft innen 

bildebehandling i over 75 år. I dag fortsetter Polaroid å dyrke nyskapning 

med et bredt utvalg av produkter innen forbrukerelektronikk.

Virgin

Virgin er en ledende internasjonal investeringsgruppe og et av verdens mest 

gjenkjente og respekterte merker. Virgin-konsernet ble etablert i 1970 av sir 

Richard Branson og har skapt virksomheter med stor suksess innen reiseliv, 

fritid, underholdning, media, mobiltelefoni samt helse og velvære.
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Billboard

Billboard er verdens mest innfl ytelsesrike musikkvaremerke og er bygd på den 

mest komplette og respekterte databasen over hitlister for alle musikksjangre. 

Billboard har det siste ordet når det gjelder suksess innen musikk. 

Wilson

Wilson Sporting Goods, Co. leverer førsteklasses sportsutstyr 

til utøvere innen tennis, basketball, baseball, softball, fotball, 

volleyball, amerikansk fotball og golf over hele verden. 

Wilson ønsker å hjelpe hver enkelt utøver med å utnytte sitt 

fulle potensial.

Puma

PUMA er et av verdens ledende sportsmerker, og 

selskapet står for design, utvikling, markedsføring og 

salg av fottøy, klær og tilbehør. I løpet av 65 år har 

PUMA skapt historie med rask produktdesign for 

verdens raskeste utøvere.

Levi’s

Merket Levi’s® er selve symbolet på klassisk amerikansk stil og en 

avslappet, kul væremåte. Siden de ble utformet av Levi Strauss & Co. i 1873, 

har Levi’s® jeans blitt det mest gjenkjente og imiterte klesplagget i verden – 

og har stimulert fantasi og lojalitet i generasjoner.

Candy Crush

Det er det søteste spillet du kan tenke deg! Candy Crush er et av de mest 

vellykkede merkene innen uformelle spill noensinne og har millioner av 

spillere med god smak over hele verden.

Food Network

FOOD NETWORK er et unikt livsstilsnettverk samt nettsted og magasin 

som setter brukerne i kontakt med kraften og gleden i god mat. Nettverket 

tilstreber å bli brukerens beste venn når det gjelder mat, og ønsker å lede 

ved å inspirere, berike og underholde gjennom sitt talent og sin ekspertise.
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Caterpillar

Caterpillar er verdens ledende produsent av anleggs- 

og gruveutstyr, diesel- og naturgassmotorer, industrielle 

gassturbiner og dieselelektriske lokomotiver. I 90 år har 

vi hele tiden ment at kvalitet inn betyr kvalitet ut.

Ford

Ford Motor Company er et verdensledende 

selskap innen bilindustrien og produserer 

kjøretøyer på seks kontinenter. Bilmerkene 

omfatter Ford og Lincoln og spennende typer som 

Mustang, Explorer, Escape og F-Series Trucks.

eBay

eBay er stedet hele verden går til for å kjøpe og selge. Hvis noe fi nnes, kan 

det sannsynligvis kjøpes eller selges på eBay.

Guitar Hero

Guitar Hero® Live tilfører musikkrytmesjangeren uovertruff en nyskapning – 

med førsteperson, live-opptreden, publikumsrespons og et nettverk med 

spillbare musikkvideoer som gjør det mulig å oppdage ny musikk.

Nickelodeon

Nickelodeon er merke nummer én når det gjelder underholdning for 

barn. De setter barna først i alt de gjør, fra TV til forbrukerprodukter, 

fritidsprodukter og spillefi lmer. Dette amerikanske TV-nettverket ses i 

nesten 100 millioner hjem og har vært nummer én uavbrutt i 20 år.

Yahoo

Yahoo er din viktigste guide til alt som betyr mest – fra e-post og nyheter til 

underholdning og sport, pluss alle de største, enestående opplevelsene i 

livet som gir deg lyst til å jodle.

MERKENEMERKENE
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Skype

Skype er kommunikasjonsprogramvare som du kan bruke på telefonen, 

datamaskinen, nettbrettet og til og med noen TV-er. Millioner av personer 

bruker Skype hver dag til å gjennomføre videosamtaler og sende 

øyeblikksmeldinger, fi ler og bilder – alt gratis.

Beats by Dr. Dre.

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

kundens liv.

Heinz

H.J. Heinz Company er et av de ledende selskapene i verden innen 

markedsføring og produksjon av sunn, praktisk og prisgunstig mat. Heinz 

er berømt for sine ikoniske merker på seks kontinenter, og det fremste 

eksemplet er Heinz® Ketchup.

Universal Parks & Resorts™

Universal Parks & ResortsTM har temaparker som gir uovertrufne 

opplevelser, i California, Florida, Japan og Singapore. Steven Spielberg er 

kreativ konsulent for parkene, og de har verdens teknologisk mest avanserte 

fi lm- og TV-baserte attraksjoner.

Xbox

Xbox samler de beste spillene i det største samfunnet av 

spillere for å gjøre livet mer morsomt.


