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SiSältö
1 pelilauta  •  288 haastekorttia (144 aktiivista, ja 144 passiivista tehtävää)  

12 kyllä/ei -korttia  •  Pelirahaa  •  6 pelinappulaa  •  1 lehtiö  •  1 noppa  •  3 tiimalasia

PEliN tAVOitE
Pelin tavoite on kerätä eniten rahaa veikkaamalla kuinka 
muut pelaajat menestyvät eri haasteissa. Voit myös voittaa 
rahaa suorittamalla itse tehtäviä onnistuneesti. Peliä voidaan 
pelata ennalta sovitussa ajassa tai kunnes pankki on tyhjä.      

PEliVAlmiStElut
Pelin alussa jokainen pelaaja saa 80 
yksikköä pelirahaa (esim. 8 x 10), valitsee  
pelinappulan ja asettaa sen aloitusruutuun  
pelilaudalla. Sovitaan pelin kesto (esim.  
30 minuuttia), ja sitten Haaste voi alkaa!

PEliN kulku
Nuorin pelaaja aloittaa heittämällä noppaa ja liikuttamalla 
pelinappulaansa myötäpäivään sen mukaisesti pelilaudalla. 
Ruutu, johon päädyt määrittää mitä teet seuraavaksi:  
 
Aloitusruutu
Joka kerran, kun kuljet tämän ruudun  
yli, saat 50 yksikköä pelirahaa pankista.  
Jos päädyt aloitusruutuun tasaluvulla,  
saat heittää uudestaan.  

Aktiiviset Haasteet!
Vasemmalla puolellasi istuva pelaaja nostaa  
’aktiivisen’ kortin ja lukee ääneen tehtävän,  
joka sinun tulee suorittaa. Muut pelaajat  
asettavat panoksensa pöydälle, ja veikkaavat  
käyttäen kyllä/ei –korttejaan onnistutko  
tehtävässäsi vai et. 

Kyllä/Ei –kortit 
asetetaan pöydälle kuvapuoli alaspäin.  
Pelaajat eivät saa asettaa panokseksi  
enempää pelirahaa, kuin heillä on sillä  
hetkellä hallussaan.    

Jos onnistut haasteessasi, voitat kaikkien panosten  
yhteenlasketun summan pankista. Muut pelaajat, jotka  
arvasivat menestyksesi oikein saavat panoksensa takaisin, 
sekä saman summan pankista. Pelaajat, jotka arvasivat  
väärin, menettävät panoksensa pankille. Sitten on  
seuraavan pelaajan vuoro. 

Passiiviset Haasteet!
Muut pelaajat nostavat kortin, ja lukevat sen 
kuitenkaan näyttämättä sitä sinulle. Muut 
pelaajat asettavat panoksensa, ja tekevät 
veikkauksensa siitä onnistutko haastees-
sasi. Nyt tehtävä luetaan sinulle, ja voit 
aloittaa sen suorittamisen heti! Voitot  
ja menetykset lasketaan kuten edellä. 

HUOM! Joissain korteissa on myös helpompi Junior-tehtävä, 
jonka esim. alle 12-vuotiaat pelaajat voivat halutessaan 
suorittaa.  

Sokeat Panokset
Yllä olevia sääntöjä noudatetaan tässäkin  
kohtaa, mutta sokeat panokset on asetettava  
ennen kuin kukaan pelaajista tietää mikä  
suoritettava tehtävä tulee olemaan. Voit valita joko  
’aktiivisen’ tai ’passiivisen’ haasteen, ja kun kaikki ovat  
asettaneet panoksensa ja tehneet veikkauksensa, kortti  
luetaan ääneen. Voitot ja menetykset lasketaan kuten edellä.  
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Pelin alussa kaikki pelaajat saavat 80 yksikköä pelirahaa. 

’Aktiiviset’ ja ’passiiviset’ haasteet 
Kortti luetaan ääneen. Toiset pelaajat veikkaavat  
menestystäsi tehtävässä, ja asettavat kyllä/ei –korttinsa  
sekä valitsemansa panoksen sen mukaisesti.  

Onnistut tehtävässä – voitat kaikkien panosten  •	
yhteenlasketun summan pankista.
Pelaajat, jotka veikkasivat menestyksesi oikein saavat •	
panoksensa takaisin sekä saman summan pankista. 
Pelaajat, jotka veikkasivat sitä väärin, menettävät  •	
panoksensa pankille. 

Sokeat Panokset
Valitse joko ’aktiivinen’ tai ’passiivinen’ haaste. Muut pelaajat 
tekevät veikkauksensa ja asettavat panoksensa, sitten kortti 
luetaan ääneen ja tehtävä suoritetaan. 

Noppahaaste
Valitse pelaaja, jota vastaan haluat pelata. Veikkaa kumpi 
heittää suuremman arpaluvun ja aseta panoksesi. Jos olit 
oikeassa, saat panoksesi takaisin ja voitat saman summan 
pankista. Jos olit väärässä, menetät panoksesi haastamallesi 
pelaajalle. 

NOPEAt SääNNöt

Noppahaaste
Valitse toinen pelaaja, jota vastaan haluat  
pelata. Veikkaa kumpi heittää suuremman  
arpaluvun, ja aseta panoksesi sen mukaisesti.  
Jos veikkasit oikein, saat panoksesi takaisin ja voitat  
saman summan pankista. Jos taas veikkasit väärin, menetät  
panoksesi haastamallesi pelaajalle. Noppahaasteeseen  
haastettu pelaaja ei koskaan menetä rahaa. 

Nuoliruutu
Kun päädyt tähän ruutuun, saat heittää  
uudestaan!

VOittAjA
Peli päättyy kun ennalta sovittu aika kuluu umpeen tai  
pankki on tyhjä. Pelaajat laskevat rahansa, ja se jolla on 
eniten, on voittaja!

HuOm! 
Pelissä käytetään kolmea tiimalasia  
mittaamaan 15, 30 ja 60 sekuntia.  
Haastekortissa oleva tiimalasin väri  
kertoo, mitä tiimalasia kyseisessä  
tehtävässä tulee käyttää!
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Aloitusruutu
Jos päädyt tähän ruutuun tai kuljet  
sen yli, saat 50 yksikköä pelirahaa. 

Nuoliruutu ja Aloitusruutu
Kun päädyt jompaankumpaan näistä  
ruuduista, saat heittää arpakuutiota  
uudestaan. 


