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Ilmainen lippukassa
Älä siirrä autoasi. Sijoita lippukassa huvilaitteeseen, jonka
väri on merkitty korttiin. Voitko asettaa kassan ruutuun?
Jos jompikumpi ruuduista on vapaa, aseta kassasi siihen.
Jos kummassakin huvilaitteessa on jo lippukassat, mutta ne
ovat erivärisiä, saat poistaa niistä toisen. Seuraavaksi aseta
omasi tilalle. Anna poistettu lippukassa takaisin omistajalleen.
Jos kummassakin laitteessa on kaksi samanväristä lippukassaa, sinulla kävi
huono tuuri: et saa poistaa kumpaakaan. Tässä tapauksessa – ja vain tässä
tapauksessa – saat asettaa Sattuma-kortin syrjään ja ottaa uuden kortin.
Noudata kortin ohjeita.

PÄÄMÄÄRÄ
Olla rikkain pelaaja silloin, kun toiselta
pelaajalta loppuvat rahat!
Pyri pystyttämään lippukassoja mahdollisimman
monen vempaimen ja huvituksen eteen.
Peri aina maksu, kun joku tulee lippukassallesi!

Pelivihje
Jos saat "Ilmainen lippukassa"-kortin, ota pelilaudalta lippukassa siltä pelaajalta,
jolla on eniten rahaa. Pyri saamaan kaksi lippukassaasi samanväriseen
huvilaitteeseen, jotta kukaan ei Ilmainen lippukassa-kortilla voi siirtää niitä
pois ja näin saat periä myös kaksinkertaisen maksun.

SISÄLTÖ

PELIN VOITTAMINEN

1 pelilauta
25 Sattuma-korttia ("?")
48 muovista lippukassaa (12 kutakin väriä)
1 nippu Monopoly-rahaa
1 noppa
4 autoa

Peli päättyy heti, kun yhdeltä pelaajalta
loppuvat rahat. Muut pelaajat laskevat
rahansa. Voittaja on pelaaja, jolla on
eniten rahaa!

Peliversio 2 pelaajalle
Peliä pelataan muuten samoin säännöin,
mutta pelin alussa kumpikin pelaaja ottaa itselleen 12 lippukassaa.
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VALMISTELU
1. Jokainen pelaaja valitsee itselleen auton ja asettaa sen "LÄHTÖ"-ruutuun.
Ylimääräiset autot asetetaan pelin sivuun.
2. Jokainen pelaaja ottaa 10 autonsa väristä lippukassaa. Ylimääräiset
lippukassat pannaan pelin sivuun.
3. Sattuma-kortit sekoitetaan (korteissa on "?"-merkki) ja ne asetetaan
tekstipuoli alaspäin pelilaudalle merkittyyn kohtaan.
4. Pelaajat valitsevat pankkiirin. Pankkiiri jakaa jokaiselle pelaajalle alla
olevan määrän pelirahaa:
viisi kpl 1 E seteleitä
neljä kpl 2 E seteleitä
kolme kpl 3 E seteleitä
yksi kpl 4 E seteleitä
yksi kpl 5 E seteleitä
Pankkiiri pelaa kuten muutkin pelaajat.
(Jos olet pankkiiri, muista pitää omat ja
pankin rahat erillään!)
5. Jokainen heittää noppaa. Korkeimman
silmäluvun saanut aloittaa. Vuorot
vaihtuvat myötäpäivään.

Lähtö
Aina kun ohitat lähtöruudun, saat pankilta 2 E.
Älä unohda pyytää rahoja, muuten menetät ne siltä kertaa.
Rautatie
Heitä noppaa uudelleen, siirry ja
noudata uuden ruudun ohjeita.
Ilotulitus tai Delfiininäytös
Sinun pitää nähdä esitys! Maksa 2 E. Pane rahat
ruutuun, jossa lukee "Herra Pennosen vaihtorahat".
Herra Pennosen vaihtorahat
Kun tulet tähän ruutuun ja siinä on rahaa, saat ottaa ne!
Kahvila
Jos tulet tähän ruutuun, "istahdat hetkeksi".
Jatka matkaasi seuraavalla vuorollasi.

PELIN KULKU

Mene kahvilaan
Jos tulet tähän ruutuun, sinun pitää panna 3 E "Herra
Pennosen vaihtorahat"-ruutuun. Tämän jälkeen siirrä
autosi välittömästi kahvilaan. Jos ohitat lähtöruudun, et
saa kahta markkaa. Seuraavalla vuorollasi heitä
noppaa ja jatka matkaa normaalisti.

Vuorollasi:
● Heitä noppaa ja siirry silmäluvun verran eteenpäin, seuraavaksi
● Noudata ruudussa olevaa ohjetta.

Mihin ruutuun saavuit?
Huvilaite ilman lippukassaa
Maksa pankille ruudussa ilmoitettu summa ja aseta yksi lippukassasi tähän
ruutuun. Nyt sinä huolehdit tästä laitteesta.
Muista pyytää pääsymaksu aina, kun toinen pelaaja tulee ruutuun.

Sattuma-kortit (?)
Nosta päällimmäinen Sattuma-kortti
ja noudata siinä annettuja ohjeita. Tämän
jälkeen pane kortti pakan pohjalle.
Sattuma-kortissa voi lukea:

Huvilaite, jossa on lippukassa
Aika maksaa hurvittelusta! Maksa lippukassan omistajalle (pelaajalle, jonka
lippukassa on ruudussa) ruutuun merkitty summa. Jos tämän lippukassan
omistaja omistaa myös toisen samanvärisen huvilaitteen, sinun pitää
maksaa vaadittu rahasumma kaksinkertaisena.
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Mene... tai Matkusta
Siirrä heti autosi ilmoitettuun ruutuun ja noudata sen
ohjeita. Jos ohitat lähtöruudun, saat 2 E.
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