Elfelejtettél készülni a
holnapi vizsgádra,
büntetésből lépj vissza 3
mezőt!

Nem találtad meg a
termet, ahol az órádat
tartják. Menj vissza 3
mezőt és közben
gondolkodj el ezen!

Határidő előtt adtál le
egy beadandót, jutalmul
lépj előre 3 mezőt!

Elaludtál a tegnapi buli
miatt, ezért elhasználtál
egy hiányzást a mai órán.
Kimaradsz 1 körből!

Még éppen időben kértél
haladékot a szemináriumi
dolgozatra, jutalmul
dobhatsz még egyszer!

Hangoskodtál a
könyvtárban, ezért
büntetésbe kerülsz. Csak
6-ossal mehetsz tovább!

A lakótársad
barátnőjének
kölcsönadtad a
jegyzeteidet,
előreléphetsz 3 mezőt!

Minden kurzust fel tudtál
venni időben, ezért előre
léphetsz 3 mezőt!

2 kredittel kevesebbet
vettél fel a kelleténél.
Kimaradsz 1 körből!

Strandpapucsban mentél
szigorlatozni, lépj vissza 3
mezőt!

Rávetted a szobatársaidat,
hogy bemenjenek órára,
ezért jutalmul dobhatsz
még egyet!

Már másodszor buktál
meg ugyanabból, vissza
kell lépned oda, ahol az
előző körben álltál és
dobj újra!

Egyedül tartottad meg a
referátumot, amit ketten
kellett volna, az egyik
játékost vissza
léptetheted 4 mezővel!

Miattad bukott le valaki
puskázásért, ezért csak
akkor mehetsz tovább, ha
hatost dobsz!

Elolvastál egy kiadott
anyagot a következő
órára, ezért jutalmul
dobhatsz még egyszer!

Másoltad a beadandód
egy részét a netről, de
lebuktál! Lépj vissza 4
mezőt!

Minden kiadott irodalmat
elolvastál a vizsgádra,
jutalmul előre léphetsz 4
mezőt!

Csak ismerkedni jársz a
könyvtárba, ezért vissza
kell lépned 4 mezőt!

Eldöntötted, hogy
jelentkezel TDK-zni, ezért
jutalmul előreléphetsz 4
mezőt!

Másnaposan mentél be
előadásra, ezért lépj előre
egyet, majd kettőt hátra!

Segítettél valakinek
összeszedni a lépcsőn
elejtett jegyzeteit, ezért 3
mezőt léphetsz előre!

Már tudod, hogy hogyan Újra fel kellett venned egy
kell használni a NEPTUN-t, testnevelés kurzust, mert
ezért még egyszer
nem teljesítetted, ezért a
dobhatsz!
következő körben nem
dobhatsz.

Épp időben fizetted be a
kolidíjat ebben a
hónapban, ezért dobhatsz
még egyszer!

Egyik társad nagyon
fontos jegyzeteket adott
neked kölcsön, ezért
megjutalmazhatod azzal,
hogy 2 mezőt előre
léphet!

