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Spiderman - säännöt    

Kun Peter Parkeria puri radioaktiivinen hämähäkki, sai hän hämähäkin suhteellisen nopeuden, 
voimat ja liikkuvuuden. Hänestä tuli Spider-Man. Näitä hämmästyttäviä kykyjä, roikkua verkossa ja 
kiivetä seinillä, hän käyttää taistellessaan rikollisuutta vastaan. 

Nyt Spider-Man on vaarassa menettää voimansa salaisuuden vihollisille. Radioaktiivinen 
hämähäkki on hämäräperäisesti kadonnut hänen salaisesta laboratoriostaan. 

New Yorkia terrorisoi Spider-Man valepukuisia vihollisia, jotka kuuluvat rikollis-syndikaattiin. He 
ovat saaneet vihiä kadonneesta hämmästyttävät voimat antavasta hämähäkistä ja yrittävät kaikin 
tavoin löytää sen. 

Ainoa tapa selvitä tukalasta tilanteesta ja palauttaa järjestys New Yorkiin on löytää radioaktiivinen 
hämähäkki ja viedä se turvaan salaiseen laboratorioon. 

Tehtäväsi ei ole helppo, sillä kaikki pelaajat yrittävät löytää kadonneen hämähäkin. Pelin kuluessa 
sinun pitää selvitä tukalista tilanteista ja ansoista, voit myös joutua taistelemaan toisia pelaajia 
vastaan.  

Kenellä pelaajista on oikea Spider-Man? Se selviää vasta aivan pelin lopussa, oikea Spider-Man 
on se, joka onnistuu palauttamaan radioaktiivisen hämähäkin takaisin laboratorioon. 

Seikkailu voi alkaa !  

� Pelilauta  
� 1 arpakuutio  
� 1 Spider-Man hyrrä  
� 6 Spider-Man hahmoa (pelinappulaa)  
� 6 eriväristä jalustaa pelinappuloille  
� 5 kiekkoa  
� tarra-arkki, jossa 5 tarraa 

Pelin sisältö  

Tyhjä Lisäenergia Tasaluku Verkkoranneke Hämähäkki

 Liimaa tarrat kuvan osoittamalla tavalla.  
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1. Kiekot asetetaan pelilaudalle kuvapuoli alaspäin, sekoitetaan keskenään ja asetetaan 
pilvenpiirtäjien katoille, mustiin ympyröihin. 

2. Syndikaatti-, Yllätys- ja Varustekortit sekoitetaan ja asetetaan pelilaudalle niille merkityille 
paikoille. 

3. Jokaiselle pelaajalle jaetaan kaksi varustekorttia. Jos pelaaja saa kaksi samaa varustetta, 
vaihdetaan toinen kortti. Vaihdettu kortti asetetaan varustekorttipinon alimmaiseksi. Tämän jälkeen 
otetaan uusi varustekortti tilalle. Samoin tehdään jos pelaaja saa "Ei varustetta"- kortin. Nämä 
säännöt pätevät vain pelin alussa. 

4. Aloitus tapahtuu laboratoriosta (sininen neliö). Pelin aloittaa se, joka saa suurimman luvun 
arpakuutiota heittämällä. Tämän jälkeen heittojärjestys on myötäpäivään. Kulku pelilaudalla 
tapahtuu normaalisti arpakuutiota heittämällä. Pelilaudan reitistöillä voi liikkua mihin suuntaan 
tahansa. 

1. Pelilaudalla oleviin action-kenttiin (oranssin väriset ympyrät) ei tarvitse päästä tasaluvulla. 

2. Kun pelaaja saapuu action-kenttään, saa hän pyörittää Spider-man hyrrää. Hyrrän osoittama 
symboli näyttää minkä kortin pelaaja nostaa. Kortti kertoo miten kussakin tilanteessa toimitaan. 
Käytön jälkeen syndikaatti- tai yllätyskortti sijoitetaan pakkansa alimmaiseksi, varustekortin pelaaja 
säilyttää itsellään. 

3. Varustekortit auttavat eri tilanteissa syndikaatin aikeita vastaan. Joissakin Syndikaatti- ja 
Yllätyskorteissa on piirros varusteesta, jolla pelaaja voi ehkäistä kortin ikävän tapahtuman. 
Käytetty varustekortti asetetaan varustekorttipinon alimmaiseksi. Tämän jälkeen peli jatkuu 
normaalisti. Jos pelaajalla ei ole vaadittavaa varustetta, noudatetaan kortin määräyksiä. 

 

   
Syndikaattikortit 

(Spider-Man naamio) 
14 kpl

Yllätyskortit 
(hämähäkki) 

12 kpl

 Varustekortit 
(verkko) 
24 kpl

Pelivalmistelut  

Pelin kulku  

Pelaaja jolla on hallussaan verkkoranneke-kortti, saa käyttää keltaisella merkittyjä erikoisreittejä. 
Kulku tapahtuu normaalisti 1 vuoro - 1 reitti. Ilman verkkorannekkeita ei kyseisiä reittejä pysty 
kulkemaan. 

Koodiavain-kortti on välttämätön hämähäkin etsimisessä. Vain koodiavaimen haltija voi kääntää 
kiekon, (muista että voit myös menettää koodi-avaimen). Jos löydät hämähäkkikiekon, on sinun 
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4. Pelaaja, jolla ei ole verkkorannekkeita, putoaa kattotasanteelta suoraan viemäriin (vihreä neliö) 
osuessaan vihreän ympyrän kohdalle. Ylös viemäristä pääsee vain heittämällä arpakuutiolla luvun 
5 tai 6 omalla heittovuorollaan. Kyseisellä silmäluvulla lähdetään myös liikkeelle.  

5. Kun pelaaja pääsee (tasaluvulla) ympyrään, jossa on kiekko, saa hän kääntää kiekon, jos 
hänellä on koodiavain-kortti. Yhdellä koodiavain-kortilla voi kääntää yhden kiekon. Pelaajalla voi 
olla hallussaan useampiakin koodiavain-kortteja. Kiekon kääntämisen jälkeen pelaaja laittaa 
käyttämänsä koodiavain-kortin varustekorttipinon alimmaiseksi ja ottaa kiekon haltuunsa ellei se 
ole tyhjä kiekko. 

6. Pelaaja voi haastaa toisen pelaajan kaksintaisteluun halutessaan riistää tältä kiekon tai jonkin 
varustekortin. Haastaminen onnistuu vain pääsemällä samaan ruutuun halutun pelaajan kanssa, 
tähän ei tarvita tasalukua. Kaksintaistelu on erityisen tärkeätä silloin, kun joku pelaajista on 
löytänyt Hämähäkin. 

7. Pelin voittaja 

Voittaja ja oikea Spider-Man on se joka kuljettaa hämähäkin laboratorioon. Laboratorioon ei 
tarvitse päästä tasaluvulla. 
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tehtäväsi kuljettaa se mahdollisimman nopeasti laboratorioon.  

- Jos kiekossa on Hämähäkki, yrittää pelaaja viedä sen laboratorioon. Jos se on jokin muu, jatkaa 
hän Hämähäkin etsimistä. 

- Jos kiekossa on Lisäenergia, saa pelaaja edetä kaksi kertaa arpakuution osoittaman lukeman, 
kuitenkin vain yhden kerran. Pelaaja säilyttää kiekon itsellään kunnes käyttää sen. Tämän jälkeen 
kiekko on poissa pelistä. 

- Jos kiekossa on Tasaluku, ei pelaajan tarvitse saada tasalukua saapuessaan seuraavan kiekon 
luo. 

- Jos kiekossa on Verkkoranneke, voi pelaaja käyttää keltaisella merkittyjä erikoisreittejä.  

Kaksintaistelussa:  

- Pelaajat heittävät arpakuutiota. 

- Lasketaan yhteen arpakuution silmäluku ja varusteiden pistemäärä. 
1 varustekortti = 1 lisäpiste. 

- Eniten pisteitä saanut pelaaja on kaksintaistelun voittaja. Jos voittaja on haastaja saa hän 
haltuunsa havittelemansa varusteen tai hämähäkin. 

Kaksintaistelun voittaja jatkaa peliä ylimääräisellä heitolla.  
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