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Aloitus: 
 

Asettele pelimerkit pelilaudalle pubien paikoille juomamerkki alaspäin. Kukin pelaaja saa 

alussa 1500 euroa, kännissä kun ollaan tunnetusti rikkaita. Valitse aloituspaikkasi, jotka ovat 

merkitty keltaisilla pisteillä.  

 

Peliin tuodaan ennalta sovitut pullot "talon pulloiksi", joista voidaan tarjota juomamerkin 

osoittamaa juomaa. Niiden lisäksi pelaajilla täytyy olla oma (alkoholipitoinen) 0,33l  juoma, 

mistä voi juoda vapaaseen tahtiin. Juotuaan tämän juoman loppuun, pelaaja saa 300 euroa 

pullonpalautusrahaa.  

 

Pelilaudalla edetään noppaa heittämällä tai käyttämällä pelirahaa taksiin tai ratikkaan. 

Samalla kierroksella voi käyttää vain yhtä kulkutapaa ja se on päätettävä ennen nopan 

heittoa. 

 

Pääset pubiin joko maksamalla suoraan 300 euroa jonon ohi tai heittämällä nopalla 

silmäluvun 3 tai 6, jolloin baarin ovella on tuttu portsari ja pääset ilmaiseksi sisään. Jos 

päätät heittää noppaa, etkä onnistu saamaan silmälukua 3 tai 6, menetät vuorosi. 

 

Kulkeminen pelilaudalla tapahtuu apostolinkyydillä. Matkanteko etenee aina nopan heiton 

verran, mutta koska kyseessä on apostolinkyyti, matkaa voi tehdä niin paljon kuin huvittaa. 

Jos esim. heität nopalla silmäluvun 5, voit edetä 1-5 ruutua haluamaasi suuntaan. 

 

Taksimatka maksaa 200 euroa, ratikka 400 euroa matkaa kohden. Vuokraamalla 

saunalaudan 100 eurolla, pystyt vapaasti käyttämään vesireittejä. Ratikka vie pitkän matkan 

kerrallaan kaupunginosasta toiseen. Ratikkareitit on merkattu lautaan punaisella viivalla. 

Taksikyydit toimivat kaupunginosan sisäisesti, ja jostain syystä kaupungin liikennelaitos on 

asettanut taksitolpat niin, että jokaisen pysäkin kohdalla on pubi. Tarvittaessa pääset siis heti 

matkan päätyttyä nauttimaan virkistäviä juomia. Taksimatka kulkee vain tolpalta toiselle. 

 

Kulkuneuvojen hinnat: 

 

→Saunalautta - 100 rahaa 

→Taksi - 200 rahaa 

→Ratikka - 400 rahaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merkit: 
 

Poliisi → Poliisi kävelee kohti syyttämään sinua julkisesta juopottelusta. Juo juomasi tyhjäksi 

kerralla tai maksa 400 rahaa sakkoa. Tyhjästä juomasta ei saa tölkkipanttia. 
 

Juomamerkki → Juo yksi paukku talon juomaa. Jos talon juomia on erilaisia, voidaan 

juomamerkit jaotella juomien mukaan. 

     

Tyhjä arpa → Tulit turhaan pubille. Jono jatkuu niin kauas kun näet, joten päätät jatkaa 

matkaasi. 

Bubiklubi →  Baariin sattuu tuttu tarjoilija. Jos maksoit 300 rahaa jonon ohittamiseen, saat 

rahasi takaisin. Lisäksi saat valita yhden talon paukun ilmaiseksi. 

 

Opintotukien takaisinperintä → Kela lähettää sinulle opintotuen takaisinperintäkirjeen. 

Maksa kassaan puolet jäljellä olevista pelirahoistasi (ylöspäin pyöristäen seuraavaan 

sataseen) ja menet nopeinta mahdollista reittiä kotiisi. Paluumatkalla voit käyttää taksia tai 

ratikkaa mielin määrin varojesi niin salliessa, mutta vain yhtä kulkuneuvoa kerrallaan 

pelikierrosta kohti. Et saa jäädä matkan varrella oleviin pubeihin, vaan joudut jatkamaan 

matkaa, vaikka pubissa olisi vielä juomatonta juomaa.  

 

1) Mikäli joku on saanut Jackpot -merkin, ja pääset lähtöruutuun ennen Jackpot-merkin 

saanutta pelaajaa, olet voittanut pelin ja saat määrätä häviäjille shotit talon juomasta!  

 

2) Mikäli kukaan ei vielä ole saanut Jackpot-merkkiä, joudut aloituspaikkaan päästyäsi 

kuittaamaan tuen takaisin maksetuksi juomalla juomasi loppuun. Tyhjästä juomasta 

saat tölkkipantin ja voit jatkaa peliä. 

 

Jackpot → Mikäli sait tämän merkin, tulee sinun kiirehtiä kotiisi. Mikäli pääset kotiin ennen 

muita, olet voittanut pelin ja saat määrätä häviäjille shotit talon juomasta! Mikäli kaikki 

hevosenkengät on pelattu Jackpotin löytyessä, on muilla pelaajilla mahdollisuus pelastua 

voittajan määräämältä talon juomalta ehtimällä takaisin kotiin ennen häntä. 

 

 

Pelissä on 30 Merkkiä, joista: 

 

1 Jackpot (Timantti) 

5 Opintotuen takaisinperintää (Hevosenkenkä) 

3 Poliisia (Rosvo) 

2 Bubiklubia (Rubiini) 

7 Juomamerkkiä (3 vihreätä smaragdia ja 4 keltaista topaasia) 

12 Tyhjää arpaa 


