00032i09

26/11/02

8:02pm

Page 1

2.1

Tapahtuma-kortit

PELIN VOITTAJA

SÄÄSTÖT

Vähemmän taitavat rahan
käsittelijät:
Jos kaikilla pelaajilla on lopussa velkaa
(maksamattomia lainoja, joita heillä ei ole varaa
maksaa), se pelaaja voittaa, jolla on vähiten velkaa!

Voit nostaa rahaa säästökirjaltasi milloin vain
pelin aikana, mutta sinun on maksettava pankille
välittömästi 150 euron maksu riippumatta nostosi
suuruudesta.

1 pelilauta, 6 pelinappulaa, 23 Osto-korttia,
16 Laina-korttia, 50 Postia-korttia, 23 Tapahtumakorttia, 6 säästökirjaa, Palkkapäivä-rahaa, 1 noppa.

PELIN TARKOITUS
Pelin voittaa se pelaaja, jolla on eniten rahaa pelin
päättyessä.

ALOITUS
Yksi pelaajista nimitetään pankkiiriksi, joka on
vastuussa pankkiin tulevista ja sieltä maksettavista
rahoista. Pelin alussa pankkiiri jakaa kaikille pelaajille
1 500 euroa, säästökirjan ja pelinappulan.
Jokaiselle pelaajalle annetaan kaksi 500 euron
seteliä, kolme 100 euron seteliä ja neljä 50 euron
seteliä.

Lainojen valvonnasta vastaa pankkiiri.
Lainoja annetaan 1 500 euron erissä. Pankkiiri
antaa sinulle rahat ja yhden Laina-kortin jokaisen
lainaamasi 1 500 euron erän osalta.

Nuorin pelaajista aloittaa, ja peli kulkee
myötäpäivään.

Kun on sinun vuorosi:
Heitä noppaa ja siirrä pelinappulaasi nopan
osoittama määrä pelilaudalla. Toimi sen ruudun
ohjeiden mukaisesti, johon tulet (katso tarkemmin
kohdasta Pelilauta).

PELILAUTA
Jokaiseksi kuukauden päiväksi on jotain tekemistä.
Ainoastaan ”Sunnuntai”-ruutuihin voit jäädä
rauhassa lepäämään ennen seuraavaa pelivuoroasi.

Postia
Kun joudut Postia-ruutuun, ota pinosta ruudussa
ilmoitettu lukumäärä Postia-kortteja ja pidä ne,
kunnes tulet Palkkapäivä-ruutuun (katso tarkemmin
kohdasta Kortit).

Jos esim. otat 3 000 euron lainan, saat rahat ja kaksi
Laina-korttia.
Kun tulet Palkkapäivä-ruutuun, sinulla on
mahdollisuus maksaa takaisin kaikki lainat, jotka
ovat maksamatta.

Laina-korttien pino asetetaan pankkiirin viereen.
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Ennen pelin alkua pelaajat sopivat, kuinka monta
’kuukautta’ pelataan, eli kuinka monta kertaa
kuljetaan koko pelilaudan läpi ALOITUS-ruudusta
PALKKAPÄIVÄ-ruutuun. Kahden kuukauden peli,
jossa on mukana neljä pelaajaa, kestää noin 40
minuuttia.
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Osto
Jos päädyt tähän ruutuun, nosta päällimmäinen
Osto-kortti. Jos olet kiinnostunut kortissa mainitusta
liiketoimesta / investoinnista, maksa pankille
ilmoitettu summa ja pidä kortti. Mikäli et ole
kiinnostunut, pane kortti käytettyjen korttien pinoon.
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Osto-, Postia- ja Tapahtuma-kortit jaetaan omiksi
pinoikseen ja sekoitetaan. Pinot asetetaan kuvapuoli
alaspäin pelilaudan viereen. Käytetyt kortit
asetetaan kuvapuoli ylöspäin kunkin vedettävien
korttien pinon viereen, jolloin muodostuu
käytettyjen korttien pino.

Asettakaa pelinappulat ALOITUS-ruutuun, ja peli
voi alkaa!

3rd

Huomaa: Korkoa maksetaan ainoastaan
niistä summista, jotka olet tallettanut säästökirjallesi
ennen kuukauden 23. päivää (siis ennen ruutua 23).
Kun olet ohittanut ruudun 23, et voi enää sen
kuukauden aikana tehdä säästöjä.

Pelaaja, jolla on eniten nettovarallisuutta, on
voittaja.

SISÄLTÖ

00032pScandi

Voit säästää rahaa koko pelin ajan tallettamalla sitä
säästökirjallesi. Kuukauden lopussa saat korkotuloa
säästöistäsi (säästökirjasi takakannessa olevan
taulukon mukaisesti). Jos esim. olet säästänyt 200
euroa, saat 50 euroa korkotuloa.

Kun kaikki pelaajat ovat pelanneet sovitun määrän
kuukausia, kukin laskee, kuinka paljon hänellä on
käteistä rahaa. Kaikki laskut tulee olla maksettu
Palkkapäivä-ruudussa. Vähennä käteisvaroistasi
mahdollisten lainojesi määrä. Näin saat laskettua
nettovarallisuutesi.

Hasbro Studio (SM)

15.10.02

Huomaa: Sinun ei tarvitse maksaa mitään, ei
myöskään korkoa, sen kuukauden aikana, jolloin
otit lainan.

PayDay REFRESH
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Palauta Laina-kortit pankkiirille maksaessasi takaisin
lainaamasi summan.

00.00.00

Saat käteistä
Nosta summa Pankista.

Seuraa nostamasi kortin ohjeita ja pane kortti sitten
käytettyjen korttien pinoon.

Rules

Maksa Bonus-ruutuun
Pane Palkkapäivä -bonus-ruutuun mainittu summa.

Ennen takaisinmaksua sinun on ensin maksettava
pankille korkoa 10 prosenttia lainasi saldosta.
Sinun on sen jälkeen päätettävä, maksatko lainasi
pois kokonaan, osittain vai siirrätkö maksamisen
tuonnemmaksi. Jos maksat pois vain osan,
takaisinmaksun tulee tapahtua 1 500 euron erissä.
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Jos sinulla ei ole tarpeeksi rahaa ostoa varten, käytä
säästöjäsi, pyydä lainaa, tai tee molemmat! (Katso
kohtia Säästöt ja Lainat).
Huomaa: Aina, kun nostat rahaa säästökirjaltasi,
sinun on maksettava pankille 150 euron maksu.

Myynti
Nyt sinulla on tilaisuus myydä jokin ostoistasi (mikäli
olet tehnyt hankintoja). Pankki maksaa sinulle oston
’todellisen arvon’, joka on merkitty valitsemaasi
korttiin.

Mitä on tekeillä?
Jos tulet tähän ruutuun, ota pinosta päällimmäinen
Tapahtuma-kortti ja seuraa sen antamia ohjeita.

Eläkerahasto

KORTIT

Jokaisen on maksettava rahastoon 150 euroa.
Kaikki rahat asetetaan pelilaudan keskellä olevaan
Bonus-ruutuun.

Kun jostakin pinosta on nostettu kaikki kortit,
käytettyjen korttien pino sekoitetaan ja näin
muodostunutta uutta pinoa aletaan käyttää pelissä
korttien nostamiseen.

Kelloja käännetään
Kun joku pelaajista tulee tähän ruutuun, kaikki
pelaajat siirtyvät yhden ruudun taaksepäin ja
seuraavat kyseisen ruudun ohjeita. Jos joku on niin
onnekas, että sattuu kelloja käännettäessä olemaan
ALOITUS-ruudussa, hän saa palata 31. päivän
ruutuun ja pankki maksaa hänelle 1 500 euroa!
Jos siirtyessäsi taaksepäin joutuisit ”Kelloja
käännetään” -ruutuun, siirry edelleen taaksepäin
Osto-ruutuun.

pane ne sivuun kunnes saavut Palkkapäivä-ruutuun,
jolloin voit panna ne käytettyjen korttien pinoon.
Muut kortit kuitenkin vaativat huomiotasi, erityisesti
laskut, kulut, lääkärinpalkkiot ja vakuutusmaksut. Ne
on kuukauden lopussa maksettava pankkiin.

Osto-kortit

Sairaus- ja autovakuutus

Näillä korteilla voit harjoittaa liiketoimintaa. Sinulla
voi olla niin monta Osto-korttia kuin haluat, eli jos
olet varoissasi, tee kauppa!

Nämä ovat vapaaehtoisia. Jos haluat ottaa
vakuutuksen, pidä kortti ja maksa ilmoitettu
vakuutusmaksu pankille. Jos et halua ottaa
vakuutuksia, pane kortti käytettyjen korttien pinoon.

Pidä kortti, kunnes tulet ’MYYNTI’-ruutuun, jolloin
voit saada ostosi todellista arvoa vastaavan
rahasumman! Nosta rahasi pankista.

.

Palkkapäivä
PYSÄHDY! Sinun täytyy pysähtyä tässä, vaikka
heittäisitkin nopalla numeron, jolla menisit tämän
ruudun ohi. Suorita seuraavat tehtävät annetussa
järjestyksessä:

Arpajaiset
Pankki lahjoittaa arpajaisvoitoksi 1 000 euron
palkintopotin ja pelaajat lisäävät siihen kukin 100
euron panoksen, mikäli haluavat osallistua – se ei
ole pakollista. Jokainen osallistuva pelaaja valitsee
itselleen oman numeron yhdestä kuuteen. Pelaaja,
joka osui Arpajaiset-ruutuun, saa valita numeronsa
ensin ja heittää noppaa, jolla arvonta suoritetaan.
Se pelaaja, jonka numeroa noppa näyttää, voittaa
koko potin. Jos kellään ei ole kyseistä numeroa,
nopan heittämistä jatketaan, kunnes joku voittaa!

• Nosta kuukausipalkkasi 1 500 euroa pankista.
• Nosta säästöistäsi kasvanut korko pankista (jos
säästökirjallasi on rahaa!).
• Maksa pankille se korko, jonka olet velkaa, jos
olet ottanut lainaa.
• Voit maksaa (tai olla maksamatta) lainasi osittain
tai kokonaan.
• Maksa kuukauden aikana saamasi laskut. Jos
sinulla ei ole tarpeeksi käteistä, ota lainaa. Pane
kaikki Postia-korttisi (ei laskuja) käytettyjen
korttien pinoon.
• Siirrä pelinappulasi ALOITUS-ruutuun. Aloita
uusi pelikuukausi seuraavalla heittovuorollasi.
• Luovuta kaikki Osto-kortit pois viimeisen
pelikuukauden lopussa.

Vakuutukset ovat kyllä kalliita, mutta ne kattavat
lääkärinpalkkiot ja autonkorjauskustannukset.

Esimerkki:
1 koiran kaulapanta timanttiniiteillä maksaa sinulle
1 000 euroa.
Voit myydä sen hintaan 1 800 euroa – saat 800
euroa voittoa!
Huomaa: Voit myydä vain yhden ostoistasi kerralla.
Kun olet saanut korttia vastaavan rahasumman, pane
kortti käytettyjen korttien pinoon.
Aina, kun jokin osto on vaihdettu rahaksi, kaikki pelaajat
heittävät noppaa. Pankki maksaa provision sille
pelaajalle, joka saa suurimman silmäluvun.

Hätätilanne
Oletko rahapulassa? Voit lyödä vetoa alle 300
euron summasta heittämällä noppaa. Jos saat
silmäluvun 5 tai 6, pankki maksaa sinulle kymmenen
kertaa panoksesi suuruisen summan. Jos saat
minkä tahansa muun silmäluvun, sinun on pantava
panoksesi Palkkapäivä -bonus-ruutuun. Voit käyttää
tätä korttia koska tahansa pelin aikana.

Huomaa: Kun saavut viimeisen pelikuukauden
Palkkapäivä-ruutuun (kuukausien lukumäärä on
sovittu pelin alussa), peli on osaltasi loppu ja sinun
on odotettava, kunnes muut pelaajat lopettavat.
Odottaessasi voit vielä osallistua arvontaan, ja sinun
on maksettava, jos joku tulee ’Hyvää syntymäpäivää’
-ruutuun.

Palkkapäivä-bonus

Hyvää syntymäpäivää
Jos päädyt tähän ruutuun, saat rahalahjan – 150
euroa jokaiselta pelaajalta!
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Pelaaja, joka heittää numeron kuusi tavallisella
heittovuorollaan, saa BONUKSEN! Jos pelaaja heittää
numeron kuusi arvonnan yhteydessä, hän ei voi
nostaa bonusta.
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Postia-kortit
Postikortit ja mainokset
Sinulla on tuuria! Nämä kortit tuovat vain sinua
ilahduttavia uutisia ja tietoja… Ei lääkärinlaskuja tai
maksamattomia kustannuksia. Luettuasi nämä kortit
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