
 8 + 2 – 6 60 +
 vuotta pelaajaa min.

S I S Ä LT Ö :
Pelilauta, 150 korttia
(115 tapahtumakorttia,
35 osakekorttia), 6 peli-
hahmoa muovijalkoineen, 
pelirahaa, 100 kultarahaa, 
arpakuutio
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PEL I N  TAVO I T E
Milla on loihtinut Roopen kopioita aiheuttaakseen 
hämmennystä Ankkalinnassa. Jokainen Roope haluaa 
todistaa olevansa aito ansaitsemalla eniten rahaa. 

Pelin voittaa se pelaaja, joka on ansainnut eniten rahaa 
siihen mennessä 
kun kaikki 
kultarahat ovat 
pelaajien omis-
tuksessa. 

VA L M I S T ELU T
Pinoa rahat arvojensa mukaan pelilaudan sivulle 
(=pankki). Jokainen pelaaja saa 20 000:n verran peli-
rahaa.

Erottele tapahtumakortit osakekorteista. Sekoita 
tapahtumakortit ja aseta ne pöydälle 

tekstipuoli alaspäin nostopa-

kaksi (pelin aikana käytetyt 
kortit laitetaan poistopakkaan 
tekstipuoli ylöspäin).

Osakekortit jaetaan sijoitus-
kohteidensa mukaan pinoihin 
tekstipuoli ylöspäin. Kortit 
asetetaan pelilaudan sivulle.

Pelaajat ottavat itselleen 
Roope-hahmon sekä sille 
samanvärisen muovija-
lustan. Pelihahmot asete-
taan lähtöruutuun.

Kultarahat laitetaan peli-
laudan keskelle. 
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OSA K K EE T
Laudalle on sijoitettu 7 Ankkalinnasta tuttua sijoitus-
kohdetta.

Pelaaja voi sijoitusruutuun saapuessaan ostaa kohteen 
osakkeen. Oston jälkeen pelaaja nostaa osakekortin 
kyseisen kohteen pinosta ja asettaa sen eteensä hyöty-
puoli ylöspäin. 

Osakkeen hinta pankista ostettaessa on 10 000. 
Jokaisen osakkeen hyöty on käytettävissä vain 

kerran. Pelaaja saa itse päättää milloin haluaa käyttää 
hyödyn (ehtojen täyttyessä).

Kun hyöty on käytetty, kortti käännetään hyötypuoli 
alaspäin. Aina kun osake vaihtaa omistajaa, uusi omis-
taja asettaa sen eteensä hyötypuoli ylöspäin.

S I J O I T U S KO H T E E T  JA  H YÖ DY T: 

Huom!

Vuorosi aikana saat käyttää vain yhden rahahyödyn.

PÄ ÄO M I S TA J U US
Jos pelaaja saa itselleen ainakin kolme jonkin kohteen 
osaketta, hänestä tulee välittömästi kohteen pääomis-
taja.

Pääomistajuus merkitään asettamalla yksi omista 
kultarahoista näiden osakkeiden päälle. Ellei pelaajalla 
ole yhtään kultaa, hän saa ottaa yhden kultarahan peli-
laudan keskeltä. Pääomistaja saa käyttää osakehyötyä 
aina ehtojen täyttyessä ”ilmaiseksi”, eli kääntämättä 
korttia hyötypuoli alaspäin.

Mikäli pelaaja joutuu luopumaan kolmannesta osak-
keestaan, hän menettää pääomistajaedun.

Pelle Pelottoman keksinnöt

Sijoita keksijäntyöhön. Osakkeen-
omistaja saa heittäessään 6 siirtyä 1–6 
askelta eteenpäin (liikehyöty).

Peikonhammas-vuori 
Sijoita vuoren juurella tapahtuvaan 
kaivostoimintaan. Osakkeenomistaja 
saa osuessaan tapahtumakorttiruutuun 
nostaa poistopakan päällimmäisen kortin 
(korttihyöty).

Uutis-Ankka

Omistamalla sanomalehden osakkeita 
saat tärkeää tietoa ennen muita. Osak-
keenomistaja saa tapahtumakortin 
nostaessaan ottaa kaksi korttia ja valita 
niistä toisen. Käyttämätön kortti laite-
taan nostopakan pohjalle (korttihyöty). 

Lentoyhtiö Ankka-Air

Lentoyhtiön osakkeella sinulla on 
paremmat mahdollisuudet löytää itsel-
lesi sopivat lennot. Tämän osakkeen 
omistaja saa heittäessään 5 tai 6 lisätä 
tai vähentää arpakuution tuloksesta 1 
(liikehyöty). 

RAHAA!!!
Toisen pelaajan
saapuessa
sijoitusruutuusi .

OSAKKEENOMISTAJANA SAAT

KULTAA!!!
Omaan
sijoituskohteeseen
saavuttuasi .

OSAKE-
kohtaisia hyötyjä . 

Miljardööriklubi

Sijoitus klubin toimintaan vie sen 
puheenjohtajaksi ja voit kerätä jäsen-
maksuja muilta pelaajilta. Osakkeen-
omistaja saa heittäessään 5 tai 6 valita 
yhden pelaajan, jolta saa periä rahaa 
omien Miljardööriklubi-osakkeidensa 
verran x 5 000 (rahahyöty). 

Margariinitehdas

Omistamalla tehtaan osakkeita saat osan 
tehtaan voitosta. Osakkeenomistaja saa 
heittäessään 5 tai 6 ottaa pankista rahaa 
omien margariinitehdasosakkeidensa 
verran x 10 000 (rahahyöty). 

Jalkapalloseura Ankkalinnan pallo

Seuran osakkeenomistajana nautit 
ankkalinnalaisten arvostusta. Tämän 
osakkeen omistaja saa osuessaan 
samaan ruutuun toisen pelaajan kanssa 
periä tältä rahaa omien jalkapallo-osak-
keidensa verran x 5 000 (rahahyöty). 

Huom!



PEL I N  K U L K U 
Aloittaja ratkaistaan arpakuutiolla. Suurimman silmä-
luvun saanut heittää uudelleen ja siirtää pelihahmoa 
myötäpäivään pelilaudalla. 

P E L I L AU DA N  R U U D U T

Pelilaudalla toimitaan ruudun ohjeiden mukaan.

Kun pysähdyt sijoitusruutuun, voit ostaa kohteen 
osakkeen.

Jos pysähdyt sijoitusruutuun, 

jonka osakkeista omistat 

ainakin yhden, heitä arpakuu-
tiota ja ota sen osoittama määrä 
kultarahoja pelilaudan keskeltä.

Jos pysähdyt sijoitusruutuun, 

josta muut pelaajat omistavat 

osakkeita, maksa sen kohteen 
omistajille, jos heillä on sinua 
enemmän kyseisen kohteen osak-
keita. Summa on 5 000 jokaista 

tällaista osaketta kohti. (Esim: jos sinulla on 1 kohteen 
osake ja toisella pelaajalla on niitä 3, joudut maksa-
maan hänelle 10 000).

Jos pysähdyt perintäruu-

tuun, saat periä rahaa valit-
semaltasi pelaajalta. Perit-
tävä määrä on 5 000 jokaista 
sijoituskohdetta kohti, josta 
sinulla on ainakin yksi osake.
Esim. Sinulla on 3 lento-
osaketta ja 1 lehtiosake. Saat 
periä 10 000 (2 x 5 000) halua-
maltasi pelaajalta.

Kun kuljet aloitusruudun 
kautta, saat lahjoituksen 
pankista. Summa on 
10 000 jokaista sijoitus-
kohdetta kohti, josta 
sinulla on ainakin yksi 
osake. Ellei sinulla ole 
yhtään osaketta, saat 
kuitenkin 10 000.
Esim. Sinulla on 1 tehdas-
osake ja 3 jalkapallo-
osaketta. Saat ottaa
20 000 (2 x 10 000) pankista. 

VA PA A  K AU P PA

Oman vuoronsa aikana 
saa halutessaan myös 
myydä omia osakkei-
taan ja tehdä tarjo-
uksia muiden pelaa-
jien osakkeista. Myös 
kullasta saa tavallisesti 
käydä kauppaa. Pankille 
myytäessä osakkeesta 

saa aina osakkeeseen merkityn pakkolunastushinnan 
(7000). Muille pelaajille myydessä hinnan saa itse 

määritellä ja maksuvälineenä voidaan käyttää myös 
kultaa. 

K ÄT E I S E N 
VA I H TA M I N E N 
K U L L A K S I

Oman vuoron 
päätteeksi voi 
ostaa itselleen 
kultaa pelilaudan 
keskeltä. Kultara-

hojen kappale-

hinta on ostetta-

essa 10 000 (pelin 

päättyessä niiden 

arvo on 5 000). 

Kultarahoja voi halutessaan käyttää suorittaakseen 
maksuja toisille pelaajille, jos nämä haluavat kultara-
hoja hyväksyä. Tällöin pelaajat käyvät kauppaa kulta-
rahojen arvosta. 

Kullan ostaminen kannattaa, sillä kulta on turvasijoitus: 
pelaajaa ei voida pakottaa käyttämään kultaa maksu-
välineenä. Jos omistaa kultaa mutta ei käteistä eikä 
osakkeita, maksuja ei voida 
periä. 

R A H AT  LO P U S S A

Jos pelaajalla ei ole rahaa 
kun häneltä vaaditaan maksua, 
hän joutuu myymään joko osak-
keitaan pankille ja muille pelaa-
jalle tai kultaa toiselle pelaajalle. 
Mikäli pelaajalla ei ole osak-

keita eikä käteistä, häneltä ei 

voida periä rahaa. 

da 

a 
aksua, 

ko osak-
 pelaa-
laajalle. 
osak-

eltä ei 

M Y Y K Ä Ä ,
M Y Y K Ä Ä !

Hui !
Joudun p er ik ato on.

J a n i i n  k u l t a  v a i ht a a 
o m i s t a j a a… T ä s s ä 3 0 . 0 0 0

3 k u l t a -
ko l i k ko a?



Lisää hauskoja pelejä osoitteessa 

P I K A SÄ Ä N N ÖT
1. Kaikki pelaajat saavat 20 000 edestä peli-

rahaa.

2. Vuorossa oleva heittää arpakuutiota ja liikkuu 

myötäpäivään pelilaudan ympäri.

3. Sijoitusruudussa voi ostaa kyseisen kohteen 

osakkeen hintaan 10 000.

4. Tullessaan sijoitusruutuun, jonka kohteesta 

pelaaja omistaa ainakin yhden osakkeen, 

pelaaja heittää arpakuutiota ja ottaa 

vastaavan määrän kultarahoja pelilaudan 

keskeltä.

5. Tullessaan sijoitusruutuun, jonka kohteesta 

toisella pelaajalla on enemmän osakkeita, 

pelaaja maksaa 5 000 jokaista tällaista 

osaketta kohden.

6. Perintäruudussa ja ylittäessä lähtöruudun 

tarkistetaan sijoituskohteiden määrä, joista 

pelaajalla on ainakin yksi osake. Perintä-

ruudussa kyseinen määrä x 5 000 peritään 

toiselta pelaajalta. Lähtöruudussa pelaaja saa 

kyseisen määrän x 10 000.

7. Ellei ole käteistä eikä osakkeita ei voi maksaa.

8. Omalla vuorolla saa ostaa ja myydä vapaasti.

9. Ostettuna yhden kultarahan hinta on 10 000.

10. Peli päättyy kun kaikki kultarahat ovat pelaa-

jien omistuksessa. Pelin voittaa se pelaaja, 

jolla on arvokkaimmat yhteenlasketut kulta-

rahat (5 000/kpl), osakkeet (10 000/kpl) ja 

käteinen raha.
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M A K S U T  PA N K I L L E

Jos kortti tai pelilauta 
vaatii pelaajaa maksa-
maan rahaa pankille, 
on pelaajan makset-
tava koko summa 
käteisestään.

Pelaaja voi joutua 
myymään osakkeitaan 
pystyäkseen maksa-
maan pankille. Tällöin 
hän EI saa ottaa kultaa 
maksuna kanssapelaa-
jilta. 

T O I M I  TÄ S S Ä  JÄ R J E S T Y K S E S S Ä

Vuoron aikana voi suorittaa monia toimenpiteitä, jotka 
tulee suorittaa tässä järjestyksessä:

1. Koko vuorosi aikana saat vapaasti käydä kauppaa 

muiden kanssa.

2. Heitä noppaa ja käytä haluamasi raha- ja/tai 

liikehyöty.

3. Liiku pelilaudalla.

4. Heitä noppaa saadaksesi kultaa omasta osak-

keestasi (vain sijoitusruudussa).

5. Maksa pelaajalle, jolla on enemmän kyseisen 

kohteen osakkeita kun itselläsi (vain sijoitusruu-

dussa).

6. Käytä haluamasi korttihyöty.

7. Toimi ruudun edellyttämällä tavalla.

8. Osta kultaa (jos haluat ja pystyt).

PEL I N  PÄ ÄT T YM I N EN
Peli päättyy kun viimeinenkin kultaraha on pelaajien 
omistuksessa. Tällöin pelaajien kaikki varat (käteinen, 
osakkeet ja kultarahat) lasketaan yhteen – rikkain 
pelaaja voittaa. Pelaajien omistuksessa olevien osak-
keiden arvo on 10 000, ja kultarahat ovat arvoltaan 
5 000.
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