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Pe l i n  t avo i te
Olla ensimmäinen pelaaja, joka on suorittanut kaikki tehtävänsä ja toimittanut Ensilantin 
rahasäiliöön.

Pe l i v a l m i s te l u t
Kun pelaat ensimmäistä kertaa, kiinnitä nuoli spinneriin: paina pyöreä pidike 
taustapuolelta spinnerissä olevan reiän läpi, ja paina sitten nuoli pidikkeeseen spinnerin 
etupuolelta. Kokoa pelilauta pöydälle kaikkien ulottuville. Erottele tapahtumakortit 
kysymyskorteista ja sekoita tapahtumakortteja varovasti. Aseta kortit omiin pinoihinsa 
pelilaudan viereen tekstipuoli alaspäin. Kysymyskorteista voi tehdä useamman pinon. 
Jokainen pelaaja ottaa itselleen pelihahmon, kyseisen hahmon Räpyläreittikortin ja tämän 
hahmon hahmopelimerkit. Tässä vaiheessa sovitte yhdessä haluatteko pelata normaalin 
pelin vai pikapelin. Jos haluatte pelata pikapelin, Räpyläreittikortit asetetaan pöydälle 
pelaajien eteen pikapelitekstillä merkitty puoli ylöspäin. Normaalissa pelissä kortti 
asetetaan pöydälle toisinpäin. Jokainen pelaaja asettaa hahmonsa muovijalustaan ja sitten 
Räpyläreittikortin ilmoittamaan lähtökohtaan laudalla. Askellaskuri asetetaan pelilaudan 
viereen paikkaan, josta jokainen voi sen nähdä. Pelikeila asetetaan askellaskurin päälle.

Ens i l a nt i n  a r vo nt a
Aseta aito Ensilantti ja vääriä ensilantteja pöydälle kuvapuoli alaspäin 
siten, että lantteja on yhtä monta kuin pelaajia. Sekoita ne ja jaa yksi 
lantti jokaiselle pelaajalle. Kaikki tarkistavat nyt lanttinsa ja he, jotka 
ovat saaneet väärän Ensilantin, laittavat sen välittömästi takaisin 
pelilaatikkoon. Ainoastaan pelaaja, joka sai aidon Ensilantin, asettaa 
sen kuvapuoli ylöspäin eteensä. Ensilantin omistajan pitää aina säilyttää 
lanttia muiden näkyvissä.

FI

7+
vuotta

2–4
pelaajaa

30+
min.

SÄÄNNÖT
S i s ä l t ö
Pelilauta, 250 kysymyskorttia,
50 tapahtumakorttia, 6 pelihahmoa ja 
muovijalustaa, 6 pahvista Ensilanttia
(5 väärää ja 1 aito), 6 pahvista 
Räpyläreittikorttia (1 jokaiselle 
hahmolle), spinneri, askellaskuri
+ pelikeila, 24 hahmopelimerkkiä
(4 jokaiselle hahmolle)
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Pe l i n  k u l k u
Pelissä pelaajat pyrkivät käymään oman Räpyläreittikorttinsa kohteissa nopeammin kuin 
muut pelaajat. Ensilantin haltija pyrkii viimeisenä tehtävänään viemään Ensilantin Roope 
Ankan rahasäiliöön. Muut pelihahmot yrittävät vallata Ensilantin itselleen, jotta he itse 
voivat kuljettaa lantin rahasäiliöön ja voittaa pelin.

Nuorin pelaaja aloittaa pelin. Vuorossa olevalla pelaajalla on aina 5 askelta 
käytettävissään oman vuoronsa aikana, ja niiden käyttöä seurataan siirtämällä 
pelikeilaa askellaskurilla. Uuden vuoron alkaessa askellaskurin pelikeila asetetaan 
kohtaan ”5”. Askelia voi käyttää neljään tarkoitukseen:

Liikkumiseen: hahmosi siirtäminen yhden askeleen verran 
pelilaudalla maksaa 1 askeleen.

Kysymykseen: yksi kysymys maksaa 2 askelta. Tämän 
vaihtoehdon saat valita vain ollessaan ympyrässä, jossa on 
värillinen (ei valkoinen) pohja. Oikein vastattuasi saat nostaa 
tapahtumakortin, josta voi saada esimerkiksi lisäaskelia tai 
oikeuden käyttää Pellen keksintökonetta. Korttien joukossa 
vaanivat myös Milla Magia, Karhukopla ja muut roistot. Ole 
siis varuillasi!

Onnenpyörän pyörittämiseen: Onnenpyörän pyörittäminen 
maksaa 2 askelta. Pyörittämällä Onnenpyörää voit voittaa 
lisäaskelia, jotka nopeuttavat matkaasi kohti voittoa.

Lantin valtaamiseen: kun pelihahmosi saavuttaa Ensilanttia 
kantavan hahmon pelilaudalla, ja oma hahmosi on käynyt 
ainakin yhtä monessa Räpyläreittikohteessa kuin hän, voit 
vallata Ensilantin itsellesi hintaan 1 askel.

A s ke l te n  k äy t tö t a r ko i t u k s e t
Askelten käyttötarkoituksia voi vapaasti yhdistellä oman vuoronsa aikana, kunhan 
yhteenlaskettu askelten määrä ei ylitä käytössä olevien askelten määrää. Käyttämättömien 
askelten määrää seurataan siirtämällä pelikeilaa askellaskurilla. Pelaajan on käytettävä 
kaikki omat askeleet omalla vuorollaan, paitsi astuessaan voittajana rahasäiliöön!

R ä py l ä r e i t t iko r t in  ko hte e t
Pelin aikana sinun on käytävä kaikissa Räpyläreittikorttiisi merkityissä kohteissa kortin 
ilmoittamassa järjestyksessä. Kun saavutat kohteen, jätä siihen oman hahmosi pelimerkki. 
Näin on helppo tarkistaa kuka on käynyt missäkin kohteissa.

Akun talo Iineksen talo Mummon maatila Roopen rahasäiliö Miljardööriklubi

Julle Ankanpään 
patsas

Pellen paja Karhukoplan 
mörskä

Margariinitehdas
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Ky s y my k s e t  j a  n i i h i n  v a s t a a m i n e n
Pelin kysymykset on jaettu neljään aihealueeseen: 

 Aku ja kumppanit (Sininen) – nämä kysymykset koskevat 
Ankkalinnan asukkaita, heidän mieltymyksiään, harrastuksiaan, 
vihamiehiään ja paljon muuta.

 Tarinat (Vihreä) – nämä kysymykset koskevat Suomessa julkaistuista 
Aku Ankka-tarinoista.

 Sitä sun tätä (Keltainen) – tämä aihealue sisältää sekalaisia kysymyksiä 
Aku Ankan maailmasta.

 Kuvat (Punainen) – tämän aihealueen kysymykset koskevat aina saman 
kortin kääntöpuolella olevaa kuvaa.

Kaikkiin kysymyksiin on olemassa vastausvaihtoehdot, joita pelaajien ei tarvitse käyttää 
elleivät he halua. Pelaaja, joka pitää itseään ankkatietäjänä, voi suosiolla antaa muille 
pelaajille tasoitusta ilmoittamalla heille pelaavansa koko pelin ilman vastausvaihtoehtoja. 
Pelin voittaminen ilman vastausvaihtoehtoja on todellinen uroteko, joten suosittelemme 
kyseistä vaihtoehtoa kaikille ankkatietäjille!

Pelilaudan askelympyrät kertovat minkä aihealueen kysymyksen voi saada kyseisestä 
ympyrästä askelmaksua vastaan. Valkoisessa ympyrässä ei voi ostaa itselleen kysymystä. 
Kun pelaaja on päättänyt ostaa itselleen kysymyksen, ja pelaajan käytössä olevista 
askelista on vähennetty kaksi askelta, hänen vasemmalla puolellaan istuva pelaaja 
nostaa valitsemastaan kysymyskorttipinosta päällimmäisen kortin ja lukee oikean 
aihealueen kysymyksen (sekä haluttaessa vastausvaihtoehdot) ääneen. Jos pelaaja vastaa 
kysymykseen oikein, hän saa nostaa tapahtumakortin tapahtumakorttipinosta ja 
seuraa sitten kortissa olevia ohjeita. Kysymyskortti laitetaan heti käytön jälkeen oman 
pinonsa alimmaiseksi.

Esimerkki: Kallen vuoron alkaessa pelikeila asetetaan askellaskurin numeroon 5. Kalle 
päättää liikkua laudalla kolme askelta, jolloin pelikeilaa siirretään kolme pykälää 
vastapäivään. Pelikeila näyttää nyt, että Kallella on kaksi askelta käyttämättä. Kalle 
päättää ostaa itselleen kysymyksen, jolloin pelikeilaa siirretään kaksi pykälää, eikä Kallella 
enää ole käyttämättömiä askelia. Kalle vastaa kuitenkin kysymykseen oikein, jolloin hän saa 
nostaa tapahtumakortin. Tapahtumakortissa on Taikaviitta, joka antaa Kallelle 4 askelta. 
Pelikeilaa siirretään neljä pykälää takaisinpäin, jolloin Kallella on taas 4 käyttämätöntä 
askelta, ja hänen vuoronsa jatkuu.

L a n t i n  v a l t a a m i n e n
Kun pelaaja astuu pelilaudalla samaan ympyrään kuin Ensilantin haltija, pelaaja voi 
vallata lantin, mikäli hänellä on vähintään yksi askel käyttämättä ja hän on käynyt ainakin 
yhtä monessa Räpyläreittikorttinsa kohteessa kuin lantin haltija. Lantin valtaamiselta 
voi siis yrittää suojautua käymällä kohteissaan kanssapelaajia nopeammin. Kun saat 
Ensilantin itsellesi tapahtumakortin tai Pellen keksinnön kautta, käytyjen kohteiden ja 
käyttämättömien askelten määrä ei vaikuta. Omalla vuorollaan saa tehdä vain yhden 
valtausyrityksen.

Kun Ensilantti vallataan sinulta, sinun täytyy käydä seuraavassa kohteessasi ennen kuin 
saat yrittää vallata lantin uudelleen, paitsi jos olet jo käynyt viimeisessä Rahasäiliötä 
edeltävässä kohteessasi. Menettämäänsä lanttia ei voi vallata takaisin heti seuraavalla 
vuorolla vaikka kävisikin seuraavassa kohteesaan. 
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Sp i n n e r i
Spinnerissä on kaksi toimintoa: Onnenpyörä (sisempi 
oranssisävyinen alue) ja Pellen keksintökone (ulompi kehä). 
Onnenpyörää saa pyöräyttää kahden askeleen hinnalla. 
Onnenpyörää pyöräyttämällä voi voittaa joko 0 askelta, 3 askelta 
tai 6 askelta. Pellen keksintökonetta saa pyöräyttää vain silloin, 
kun tapahtumakortti antaa siihen oikeuden. Sen tuloksena on yksi 
seuraavista vaihtoehdoista:

Aikakone – saavutat seuraavan tehtäväkohteesi. 
Mynttimagneetti – Ensilantti siirtyy vuorossa olevan pelaajan 
omistukseen.
Hahmonvaihdos – pelaaja saa itse päättää minkä toisen pelaajan 
hahmoon hän halutessaan vaihtaa oman hahmonsa. Tällöin 
pelaajat luovuttavat toisilleen myös hallussaan olevat korttinsa 
sekä mahdollisen Ensilantin. Hahmojen paikat pelilaudalla eivät 
muutu, ja hahmon suorittamat kohteet säilyvät entisellään (eli 
hahmopelimerkit pysyvät paikoillaan).
Molekyylisiirrin – saat palauttaa kanssapelaajan hahmon 
edelliseen tehtäväkohteeseensa.
Pienennyskone – sinulla on vain 3 askelta käytettävänäsi 
seuraavalla vuorollasi.

Pe l i n  vo i t t a m i n e n
Kun olet käynyt kaikissa Räpyläreittikorttisi kohteissa ja sinulla on Ensilantti hallussasi, 
voitat kun astut rahasäiliöympyrään.

S ä ä n n ö t  l y hye s t i
• Jokainen pelaaja asettaa pelihahmonsa Räpyläreittikorttinsa mukaiseen lähtökohtaan 

pelilaudalla.
• Ensilantin omistaja arvotaan.
• Kaikki pelaajat yrittävät käydä oman Räpyläreittikorttinsa kohteissa liikkumalla pelilaudalla 

ja jättämällä niihin pelimerkkejään.
• Ellei pelaajalla ole Ensilanttia hallussaan, hän yrittää vallata sen itselleen.
• Omalla vuorollaan saa vapaasti valita miten käyttää 5 askeltaan. Askelten eri 

käyttötarkoitukset ja hinnat ovat:
-Yhden askeleen liikkuminen – 1 askel
-Kysymys – 2 askelta (vastaamalla kysymykseen oikein saa nostaa tapahtumakortin)
-Onnenpyörä – 2 askelta
-Ensilantin valtaaminen – 1 askel

• Ensilantin voi vallata itselleen kun:
-on samassa ympyrässä Ensilantin haltijan kanssa
-on käynyt ainakin yhtä monessa kohteessa kuin Ensilantin haltija
-itsellä on ainakin 1 askel käyttämättä

• Jos menettää lantin, on sen takaisin saamiseksi käytävä ensin seuraavassa rahasäiliötä 
edeltävässä kohteessaan (jos niitä vielä on jäljellä).

• Menettämäänsä lanttia ei koskaan voi vallata takaisin heti seuraavalla vuorolla.
• Pelin voittaa se pelaaja, joka kuljettaa Ensilantin rahasäiliöön käytyään kaikissa kohteissaan.

Pakkaus sisältää peliin 
kuulumattoman upean 
yllätyskuvan – ole hyvä!
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