“Next Saturday night, we’re sending
you back to the future!”

PALUU TULEVAISUUTEEN -JUOMAPELI
SÄÄNNÖT
• Martya kutsutaan pelkuriksi (“chicken”).
• Marty sanoo, että jokin on rankkaa (“heavy”)
• Marty käyttää väärää nimeä.
• Martyn ääni nousee oktaavilla.
• Marty soittaa kitaraa.
• Marty tekee jotain vaarallista. Kaksi ryyppyä, jos siihen liittyy auto.
• Martya ajetaan takaa. Kaksi ryyppyä, jos Marty ajaa takaa tai seuraa jotakuta.
• Marty kävelee muuttuneen kotikaupunkinsa läpi pallo hukassa.
• Marty kävelee baariin ja yrittää tilata jotain.
• Marty viittaa johonkin, joka historian mukaan tulee tapahtumaan.
• Marty herää pimeässä ja joku sanoo, että hän on turvassa, siellä-ja-siellä.
• Kaupunkilaiset kohtelevat Martya kuin kummajaista.
• Doc näytetään sisällä laboratoriossaan.
• Doc tekee kokeen, joka ei onnistu. Kaksi ryyppyä, jos koe onnistuu.
• Doc luennoi aika-avaruusjatkumon rakenteesta tai puhuu teknolöpinää.
• Doc sanoo ”Great Scott!”
• Doc puhuu itsekseen tai käyttäytyy hullun kaltaisesti.
• George kirjoittaa jotain.
• Lorraine lähentelee tai yrittää iskeä poikaansa tuntematta tätä.
• Biff käyttäytyy kuin machoääliö.
• Biff siteeraa sanontaa väärin.
• Bifﬁn tai hänen esi-isänsä päälle lentää lantaa.
• Rehtori Strickland tai hänen esi-isänsä mahtailee.

• Joku pyörtyy.
• Joku tapittaa naista.
• Joku saa iskun kasvoihin tai päähän.
• Joku pelastaa jonkun hengen.
• Jotakuta ammutaan tai uhataan aseella.
• Jotakuta solvataan. (Mukaan lasketaan se, että Biff lyö jotakuta päähän ja
sanoo: “Hello, anybody home?”)
• Jotakuta kutsutaan sukunimellään.
• Joku huutaa: “Noooooooo!” tai on muuten paniikin partaalla.
• Ihmiset suutelevat, kaksi ryyppyä jos suutelijat ovat sukua.
• Aikakone saavuttaa kriittisen nopeuden ja matkustaa ajassa, kolme ryyppyä.
• Jokin aikakoneessa ei toimi tai sitä tankataan.
• Jonkun teot muuttavat tulevaisuutta.
• Jokin meidän tuntemamme pyörällinen kulkuneuvo lentää.
• Tapahtuneet muutokset historiassa näkyvät sanomalehdessä,
valokuvassa, hautakivessä jne.
• Joku tajuaa jotain oleellista ajan rakenteesta, henkilöiden välisistä suhteista jne.
• Joku näkee tulevaisuuden tai menneisyyden minänsä.
• Joku sanoo “back to the future”.
• Joku lipsauttaa jotain, joka viittaa hänen olevan tulevaisuudesta, mutta hän
onnistuu korjaamaan tilanteen eikä kukaan huomaa mitään.
• Edellisestä elokuvasta oleva kohtaus nähdään uudesta kuvakulmasta.
• Mukana on sellaisenaan kohtaus edellisestä elokuvasta. Kaksi ryyppyä, jos
joku näyttelijöistä on vaihtunut.
• Näyttelijällä on tuplarooli. Kaksi ryyppyä, jos nämä ovat kuvassa yhtä aikaa.
• Kohtauksessa on mukana infodumppia.
• Jokin kappale soundtrackilta soi elokuvassa.

