46. Bratislava
Tonavan rannalla kohoava linna vartioi Slovakian
pääkaupunkia, jonka vanhaakaupunkia täplittävät
lukuisat kiintoisat patsaat.

42. Kuala Lumpur
Malesian pääkaupungissa voit nähdä Petronasin
pilvenpiirtäjät ja perinteisen Merdekan aukion, joka
aiemmin oli krikettikenttä.

47. Rooma
Katakombit, Colosseum, muotikaupat ja Vatikaanin
aarteet saavat palaamaan Italian ”Ikuiseen
kaupunkiin” yhä uudelleen.

43. Singapore
Siirtomaa-ajan tyyli ja nykyaika yhdistyvät
saarivaltiossa, jossa sekoittuvat itämaiset ja
länsimaiset vaikutteet.

48. Soul
Kukkien ja lyhtyjen loisto hurmaa Etelä-Korean
mittavassa pääkaupungissa, jossa voit ihastella
palatseja ja hanok-taloja.

44. Vilna
Tarun mukaan Liettuan pääkaupunki syntyi
ruhtinaan unesta. Moderni erikoisuus on
itsenäiseksi julistautunut taiteilijakortteli!

49. Dubai
Matkusta abra-lautalla Dubainlahden yli ja
ihastele Burj Khalifaa, joka kohoaa 828 metriin
Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ylle.

45. Adelaide
Vuoriston ja upeiden rantojen väliin perustetussa
Etelä-Australian pääkaupungissa on yhä villin
rajaseudun tunnelmaa.

50. Dublin
Liffey-joen ylittävä Ha’penny Bridge, upea Kellsin
kirja ja keskuspuisto St. Stephen’s Green herättävät
rakkauden Irlantiin.
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41. Vancouver
Pilvenpiirtäjien ja trendikahviloiden parista on vain
lyhyt kävelymatka kanadalaiseen sademetsään
Capilanon riippusiltaa pitkin.
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pelilauta
pelinappulaa
passia (muovia)
passileimaa:
22 matkakohdeleimaa
20 1. luokan leimaa
Sattuma-korttia
Here & Now -korttia
rahapakkaus
pankkiirin kassalokero
noppaa
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PELIN
TAVOITE
Täytä pa
ssisi
leimoilla
ensimmä
isenä.

PELIIN VALMISTAUTUMINEN
1

Aseta 22 värillistä
matkakohdeleimaa
pelilaudan vastaavanväristen
kaistaleiden päälle.

2

Jätä 20 harmaata
1. luokan leimaa pankkiirin
kassalokeroon.

3

Sekoita Sattuma-kortit ja
aseta ne tekstipuoli alaspäin
pelilaudan tähän kohtaan.
Nämä kortit muodostavat
nostopakan.

4

Sekoita Here & Now -kortit.
Jaa jokaiselle pelaajalle kaksi
korttia tekstipuoli alaspäin.
Pelaajat katsovat korttinsa,
mutta pitävät ne salassa.
Kortteja voi käyttää milloin
tahansa pelin aikana.
Aseta loput pakasta
tekstipuoli alas pelilaudan
tähän kohtaan. Nämä kortit
muodostavat nostopakan.

2
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5

Anna jokaiselle pelaajalle:
2
4
5
(yhteensä = A1500)
Laita loput rahat pankkiirin
kassalokeroon.

6

Jokainen pelaaja valitsee
passin ja asettaa sen pelilaudan
passiruutuun.

7

Valitse pelinappulasi ja aseta se
lähtöruutuun.
Laita nopat pelilaudan viereen.

8

3
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Valitkaa yksi pelaaja pankkiiriksi.
Pankkiiri vastaa huutokaupoista,
1. luokan leimoista ja pankin
rahoista.
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Nuorin pelaaja aloittaa. Pelivuoro
siirtyy vasemmanpuoleiselle
pelaajalle.

PELIN KULKU

P

AJA!
VOIT T

Voittaminen

Mat

• Vieraile maailman kiinnostavimmissa kohteissa matkaamalla ympäri pelilautaa.
• Kun päädyt matkakohteeseen, maksa sen leimasta ja laita leima passiisi.
• Veloita muilta pelaajilta kävijämaksu, kun he pysähtyvät kohteissa, joiden
leimat sinä omistat.
• Ensimmäisenä passinsa täyttävä pelaaja voittaa!

Pelaaminen
1 Heitä noppia ja siirrä pelinappulaasi myötäpäivään noppien silmäluvun verran.
Joka kerta, kun ohitat lähtöruudun tai pysähdyt siinä, saat A200.

Mat

Heititkö ”ovelan vaihtokaupan”?
• Tee siis ovela vaihtokauppa! Vaihda viimeinen passileimasi jonkun toisen pelaajan
viimeiseen leimaan. Älä siirrä pelinappulaasi tällä vuorolla.
• Voit myös siirtyä normaalisti toisen nopan silmäluvun verran.
Huomaa: Kun heität noppia Sattuma-kortin toimintoa varten, vaihtokauppa lasketaan
numeroksi 1.
Ra

2 Mihin ruutuun pysähdyit?

Noudata seuraavalla sivulla kohdassa PELILAUDAN RUUDUT olevia ohjeita.

Väri

3 Heititkö tuplat?
Siirrä pelinappulaasi ja heitä sekä siirrä sitten uudelleen. Varo! Jos heität kolmet tuplat peräkkäin,
joudut suoraan vankilaan.
4 Siinä kaikki! Vuorosi päättyy, ja ja vuoro siirtyy vasemmalla puolellasi olevalle pelaajalle.
Peli käyntiin! Tarkistakaa ruutujen merkitys ohjeista.

4
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PELILAUDAN RUUDUT
Matkakohteet, joilla ei ole omistajaa (leima vielä tallella)
Jos kukaan ei omista matkakohdetta, osta tai huutokauppaa se.
• Haluatko ostaa? Maksa punaisessa hintalapussa näkyvä summa ja laita leima
passiisi.
Huomaa: Täytä leimoilla ensin passin vasen puoli. Lisätietoja passin täyttämisestä
on sivulla 8.
Ostohinta

Matkakohteet, joilla on omistaja (ei leimaa)
• Sinun on maksettava omistajalle valkoisessa hintalapussa näytetty kävijämaksu.
Kävijämaksu

• Jos omistat ruudun itse, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
Varo! Omistajan täytyy vaatia maksua, ennen kuin seuraavana vuorossa oleva
pelaaja heittää noppia. Jos unohdat, maksu jää saamatta!

Rahat loppu? Lisätietoja on sivulla 8.

Väriryhmä = kaksinkertainen kävijämaksu ja bonusleima passiin!
1

Jos saat kaikki matkakohdeleimat tietystä väriryhmästä, ota ILMAINEN 1. luokan
leima ja lisää se passiisi.

2

Jos omistat väriryhmän, voit veloittaa jokaisesta sen kohteesta kaksinkertaisen
kävijämaksun. Niiden ei tarvitse olla passissa peräkkäin.

5
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• Etkö halua ostaa? Pankkiirin pitää huutokaupata se. Tarjoukset alkavat A20:stä.
Jokainen pelaaja voi tehdä tarjouksia. Jos kukaan ei halua sitä, se ei haittaa. Jätä
leima paikoilleen.
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PELILAUDAN RUUDUT
Lähtöruutu
Joka kerta, kun ohitat lähtöruudun tai pysähdyt siinä, saat A200.

1. luokka
1. luokan leima on ostettava tai huutokaupattava.
• Osta leima maksamalla A100 ja laita se passiisi.
• Jos et halua ostaa sitä, pankkiirin pitää huutokaupata se. Tarjoukset alkavat A20:stä.
Jokainen pelaaja voi tehdä tarjouksia. Jos kukaan ei halua sitä, se ei haittaa. Jätä leima
paikoilleen.
• Jos leimoja ei ole enää jäljellä, älä tee mitään.

Lentoasemat
Voit lähteä lennolle tai olla tekemättä mitään.
• Lennä maksamalla pankille A100 ja siirtämällä pelinappulasi mihin tahansa pelilaudan
matkakohteeseen tai 1. luokan ruutuun. Jos ohitat lähtöruudun, et saa A200.

Here & Now
• Ota päällimmäinen Here & Now -kortti nostopakasta ja katso, mitä siinä sanotaan.
Älä kerro sitä muille.
• Voit käyttää Here & Now -kortteja milloin tahansa.
• Jos käytät Here & Now -kortin vuorosi alussa, älä unohda heittää noppia ja siirtää sen
jälkeen.
• Älä unohda pelin alussa saamiasi Here & Now -kortteja!
• Yhden vuoron aikana käytettävien Here & Now -korttien määrää ei ole rajoitettu.
• Aseta käytetyt kortit tekstipuoli ylöspäin käytettyjen korttien pakkaan. Jos kortit
loppuvat, sekoita käytettyjen korttien pakka ja aseta se tekstipuoli alaspäin uudeksi
nostopakaksi.
6
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Sattuma
Nosta päällimmäinen Sattuma-kortti ja noudata sen ohjeita. Pane käytetyt kortit pakan
alimmaisiksi.

Vapaa pysäköinti
Älä tee mitään – hengähdä hetki.

Vankilassa käynti / Vankila

ä.
ima

Jos päädyt heitollasi tähän, älä tee mitään. Aseta pelinappulasi ruudun Vankilassa
käynti -osaan.

Mene vankilaan
Mene suoraan vankilaan. Älä ohita lähtöruutua. Et saa A200. Pelivuorosi päättyy siihen!

an

Huomaa: Et voi periä kävijämaksuja tai osallistua huutokauppoihin ollessasi vankilassa.
Vankilasta vapautumiseen sinulla on kolme vaihtoehtoa:
1 Maksa B100 seuraavan vuorosi alussa, heitä noppia ja siirry normaaliin tapaan.
2 Käytä Vapaudut vankilasta ilmaiseksi -kortti seuraavan vuorosi alussa, heitä
noppia ja siirry normaaliin tapaan. Aseta kortti takaisin oman pakkansa pohjalle.
3 Heitä tuplat seuraavan vuorosi alussa. Jos se onnistuu, pääset vapaaksi! Siirry
heitetyn silmäluvun verran. Voit yrittää saada tuplat kolmella pelivuorolla. Jos se
ei onnistu kolmannellakaan vuorolla, maksa pankille A100 ja siirrä pelinappulaasi
noppien silmäluvun verran.

en
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VOITA!

M

AJA!
VOIT T

Voittaja on se pelaaja, joka ensimmäisenä täyttää passinsa leimoilla
siten, että viimeinen leima ylittää oikeanpuoleisen sarakkeen yläosan
rajan.
Huomaa: Leimoja ei saa omin käsin kokeilla paikoilleen voittavan leiman
valitsemiseksi.

LISÄTIETOJA
Leimojen sijoittaminen passiin
• Aloita vasemmanpuoleisesta sarakkeesta. Aseta ensimmäinen leima
pohjalle. Seuraavat leimat on laitettava niin alas kuin ne menevät.

• Jos leima ei enää mahdu vasemmalle puolelle, laita se oikeanpuoleisen
sarakkeen pohjalle. Passisi on jo yli puoliksi täynnä!

Loppuivatko rahat?
• Jos olet velkaa pankille, palauta viimeisin leimasi laudalle. Pidä
omistamasi rahat.
• Jos olet velkaa toiselle pelaajalle, anna hänelle viimeisin leimasi. Pidä
omistamasi rahat.
• Jos sinulla ei ole enää rahaa eikä leimoja, älä tee mitään. Sinulla on jo
tarpeeksi vaikeaa!
8
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MAAILMAN PARHAAT PAIKAT
1. Lima
Pizarron ja konkistadorien perustama
Perun pääkaupunki juontaa juurensa
nazca-, moche- ja inkakulttuurien
vallan aikoihin.

6. Varsova
Frédéric Chopinin ja Marie Curien
kotikaupungissa riittää linnoja
ja palatseja sekä perinteisiä
puolalaisravintoloita.

2. Hongkong
Star Ferryn lautat kuljettavat kansaa
satamassa ja kaupungin kaduilla
tekevät kauppansa niin arvopaperit
kuin käärmekeittokin.

7. México
Atsteekkien pääkaupungin
Tenochtitlánin raunioille perustettu
pääkaupunki on vajonnut tasaiseen
tahtiin jo vuosisadan ajan.

3. Riika
Latvian pääkaupungista löydät upeaa
jugend-arkkitehtuuria sekä tyylikkään
kauppahallin, joka on rakennettu
ilmalaivahangaariin.

8. Santiago
Vilkkaat torit ja katutaide värittävät
Chilen pääkaupunkia, jossa voit
tanssia perinteistä cuecaa jylhien
Andien juurella.

4. Lissabon
Portugalin pääkaupungissa voit
tavoittaa maan sielun, kun seuraat
koskettavaa fado-melodiaa
kaupungin pastellinvärisillä kaduilla.

9. Belfast
Pohjois-Irlannin pääkaupungin
satamassa voit muistella Titanicia
ja kävellä sitten läpi historian Ulster
Museumissa.

5. Istanbul
Aiemmin Konstantinopolina tunnettu
monimuotoinen turkkilainen kaupunki
kutsuu moskeijoihinsa ja Suureen
basaariinsa.

10. Ateena
Kreikan pääkaupunki on
demokratian, ﬁlosoﬁan ja teatterin
kehto, jota yhä vartioi Akropoliin
Parthenonin temppeli.
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11. Belgrad
Aloita Serbian historiallisen
pääkaupungin tutkiminen
Kalemegdanin linnoituksesta. Hunni
Attila on ehkä haudattu lähistölle.

17. Sydney
Oopperatalostaan tunnetussa
Sydneyssä elämä on ihanaa Bondi
Beachin rannoilta aina Sinisille
vuorille asti.

12. Lontoo
Ison-Britannian pääkaupungissa
prameus ja punk lyövät kättä,
ja Towerin ja Shardin kaltaiset
maamerkit tarjoavat aina nähtävää.

18. Queenstown
Kultarynnäkössä perustettu kaupunki
houkuttelee Uuteen-Seelantiin
nyt benjihyppääjiä, kiipeilijöitä ja
Sormusten herran faneja.

13. Moskova
Venäjän kuuluisa Punainen tori
sijaitsee Pyhän Vasilin katedraalin
vieressä. Ylväät metroasemat tuovat
matkustamiseen tyyliä.

19. Kapkaupunki
Tee vaikuttava retki Pöytävuorelle,
tanssi Long Streetin rytmien tahtiin
ja lähde piknikille kasvitieteelliseen
puutarhaan.

14. Tokio
Sushi, sumopaini, shintolaispyhäköt
ja kirsikkapuistot. Kaikkea tätä
voi löytää Japanin pääkaupungin
pilvenpiirtäjien lomasta.

20. Taipei
Temppelit ja neonhehkuiset yötorit
ihastuttavat, mutta todellinen
vetonaula on Taiwanin luonto, lähteet
ja vesiputoukset.

15. New York
Kaupunki, joka ei koskaan nuku.
Broadway hohtaa, SoHo luo trendejä
ja uudet pilvenpiirtäjät halkovat
taivasta.

21. Giethoorn
Tutustu Alankomaiden Venetsiaan
veneellä. Kuvankauniissa kylässä ei
ole teitä, vain loputtomasti idyllisiä
kanaaleja.

16. Amsterdam
Rembrandtit ja Van Goghit
kamppailevat huomiosta museoissa,
ja kanaalien varsilla voi ihastella
vaikkapa kauppoja ja laivoja.

22. Madrid
Paikalliset rentoutuvat El Retiron
puistossa, taiteenystävät ihastelevat
mestareita Pradossa ja herkkusuut
nauttivat tapaksia.

23. B
Rom
ja Vo
parla

24. S
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27. T
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28. M
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29. T
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30. B
Pääs
kahv
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31. B
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23. Bukarest
Romanian uljaassa pääkaupungissa Riemukaari
ja Voiton aukio tekevät kunniaa mahtavalle
parlamenttitalolle.

32. Barcelona
Katalonian eksentrinen mielenlaatu näyttäytyy
omimmillaan Picasso-museossa tai Gaudín Sagrada
Família -kirkon torneissa.

24. Soﬁa
Bulgarian ikivanhassa pääkaupungissa itä kohtaa
lännen. Tarjolla on monipuolisesti kulttuuria ja
rentoa seuraelämää.

33. Toronto
Kanadan väkirikkain ja kulttuuriltaan monipuolisin
kaupunki sijaitsee Ontariojärven rannalla. Läheiset
Niagaran putoukset ovat suosittu nähtävyys.

25. Berliini
Saksan pääkaupungissa nautit Bauhaus-tyylistä,
museoista, Trabant-kiertoajelusta ja monipuolisesta
kulttuurielämästä.

34. Pariisi
Ranskan pääkaupungissa tapaat Notre Damen
räystäspatsaat, nautit oopperasta ja ihastelet
nähtävyyksiä kaikkialla.

26. Los Angeles
Musiikin ja elokuvan pääkaupunki on täynnä
kuuluisia paikkoja, kuten Rodeo Drive, Venice
Beach ja Sunset Boulevard.

35. Praha
Tšekin pääkaupungissa pääset kävelemään
Kuninkaantietä Hradčanyn linnasta
vanhaankaupunkiin ja Kaarlensillan yli.

27. Tallinna
Viron merihenkisen pääkaupungin lukuisilla
mahtavilla torneilla on eriskummallisia nimiä, kuten
”Paksu Margareeta”.

36. Rio de Janeiro
Sokeritoppavuori vartioi Brasilian
karnevaalikaupunkia, jossa auringonpalvojat
nauttivat samban rytmeistä Copacabanalla.

28. Montreal
Montréalin vanhakaupunki henkii Quebecin
perinteistä ranskalaiskanadalaista tyyliä saarineen
ja vesireitteineen.

37. Kiova
Käsityökauppojen reunustama Ylösnousemuskirkko,
Pyhän Soﬁan kultaiset kupolit ja Pirogovo-museo
esittelevät mennyttä Ukrainaa.

29. Tel Aviv
Elämä Israelin ”Isossa appelsiinissa” keskittyy
rannoille, osteriravintoloihin ja Jaffan
vanhankaupungin mukulakivikaduille.

38. Budapest
Budan ja Pestin kaksoiskaupunki levittyy Tonavan
yli. Unkarin pääkaupunkia on paras ihailla
Linnavuoren Kalastajalinnakkeesta.

30. Bogota
Pääset siemailemaan Kolumbian parhaimpia
kahvilaatuja, käymään kauppaa smaragdeista sekä
ihastelemaan kultamuseon aarteita.

39. Buenos Aires
Tangon tahdit rytmittävät Argentiinan pääkaupungin
elämää, johon kuuluvat värikäs taiteellisuus ja
tirisevät pihvit.

31. Bryssel
Seuraa Tintin jäljissä simpukoiden ja
ranskanperunoiden äärelle. Belgian pääkaupunki
tunnetaan myös Manneken Pis -patsaastaan.

40. Quito
2 800 metrin korkeudessa sijaitsevassa Ecuadorin
pääkaupungissa pääset nauttimaan kaikista
vuodenajoista saman päivän aikana.

