
Globetrotters' Blackjack on taktinen peli, jossa vaaditaan
riskinottoa, tietämystä ja vapaaehtoisia ulkokävelyjä.
Pelissä on 3 tasoa, jotka tuovat suurempia pisteitä ja

bonuksia. Korkeimmat pisteet saanut pelaaja/tiimi voittaa.

Näin käytät sovellusta

Zoomaa pelinäkymää jotta   Aktivoi globetrotter-kysymyksiä  Pelaa blackjackiä jakajaa vas-  Etene pronssi-, hopea- ja         Vapaaehtoiset ulkokävelyt
näet koko pöydän                 saadaksesi pisteitä pelipöytään     taan valitsemillasi panoksilla   kultatasoille pelin aikana         auttavat etenemään pelissä

Näin pelaat Globetrotters' Blackjack -peliä

1. Pelissä on blackjack-pöytä, globetrotter-kysymyksiä ja ulkokävelyjä. Saat pisteitä kaikista.
2. Voit pelata maksimissaan 50 kierrosta blackjackiä koskettamalla ”Play” nappulaa.
3. Voit aktivoida maksimissaan 50 globetrotter-kysymystä koskettamalla ”Pulma”-nappulaa.
4. Voit aktivoida maksimissaan viisi ulkokävelyä koskettamalla ”Kenkä”-näppäintä. Kussakin 

näistä sinun tulee kävellä 333 metriä viiden minuutin aikana saadakasesi 1000 pistettä.
5. Pelissä on pronssi-, hopea- ja kultatasot. Pronssitasolle pääsy vaatii kaksi perättäistä voittoa 

blackjack-pöydässä sekä viisi oikeaa vastausta globetrotters-kysymyksiin. Hopeatasolle 
pääsy vaatii kolme perättäistä voittoa pronssitasolla blackjack-pöydässä (vähintään 100 
pisteen panoksilla) sekä 10 oikeaa vastausta globetrotters-kysymyksiin. Kultatasolle pääsy 
vaatii kolme perättäistä voittoa hopeatasolla blackjack-pöydässä (vähintään 500 pisteen 
panoksilla) tai yhden ulkokävelyn.

6. Pronssitasolle pääsy antaa 500 pistettä, avaa 500 pisteen panoksen, ja antaa 100 pisteen 
bonuksen jokaisesta oikeasta pronssitasolla Globetrotters-kysymykseen annetusta 
vastauksesta. Hopeatasolle pääsy antaa 1000 pistettä, avaa 1000 pisteen panoksen, ja antaa 
200 pisteen bonuksen jokaisesta oikeasta hopeatasolla Globetrotters-kysymykseen annetusta
vastauksesta. Kultatasolle pääsy antaa 5000 pistettä, avaa 5000 pisteen panoksen ja antaa 
500 pisteen bonuksen jokaisesta oikeasta kultatasolla Globetrotters-kysymykseen annetusta 
vastauksesta. Huomaa siis säästää kysymyksiä korkeammille tasoille.

7. Korkeimmat pisteet saanut pelaaja/tiimi voittaa



Globetrotters' Blackjack-pöydän säännöt

✔ Korttipakka sekoitetaan joka kerta ennen uutta pelikierrosta.
✔ Kierroksen alussa sinun tulee asettaa panoksesi, joko 20, 50, 100, 500, 1000 tai 5000 

pistettä. Panoksesi ei voi ylittää kyseisen hetken pistemäärääsi. Pelin alussa käytettävissäsi 
ovat max 100 pisteen panokset. Korkeammat panokset tulevat käyttöösi kun saavutat 
pronssi-, hopea- ja kultatasot.

✔ Seuraavaksi jakaja jakaa yhden kortin sekä itselleen että sinulle.
✔ Seuraavaksi sinun tulee päättää otatko lisäkortin vai et. Voit ottaa niin monta korttia kuin 

haluat kunhan korttien summa ei ylitä lukua 21. Tavoitteesi on pääsrä mahdollisimman 
lähelle summaa 21 kuin mahdollista, mutta ei ylittää sitä.

✔ Kukin kuvakortti (=jätkä, rouva, kuningas) on 10 pisteen arvoinen.
✔ Ässä on joko 1 tai 11. Ässien arvo määräytyy automaattisesti siten, että kätesi arvo 

maksimoidaan korttien summan pysyessä 21 tai alle mikäli vaan mahdollista.
✔ Jos saat kahdella kortilla summaksi 21, sinulla on ”Blackjack”, ja voitat 2,5 x panoksesi.
✔ Kun et enää ota lisäkortteja, jakaja jakaa kortteja itselleen. Jakajan pitää ottaa lisäkortti 

summaan 16 asti, ja lopettaa lisäkorttien ottaminen 17 tai suuremmalla summalla.
✔ Jos kätesi on lähempänä summaa 21 kuin jakajan, voitat 2 x panoksesi.
✔ Jos kädet ovat yhtäsuuret (summat 17, 18, 19, 20 tai 21), jakaja voittaa jos hänellä on 

”Blackjack”. Muutoin lopputulos on tasapeli, ja saat panoksesi takaisin.
✔ Jos jakajan käsi on lähempänä summaa 21, hän voittaa, ja menetät panoksesi.


