
Maghanap ng lunas para sa 
kanser. Tumanggap ng FG 1,000.

Manalo ng isang research 
grant na FG 800.

Manalo ng FG 1750 sa isang 
lottery.

Magbayad ng FG 500 para sa 
lunas sa bushfire.

Ikaw ay nanalo ng isang sport-
ing event. Kolektahin ang FG 
500 para sa isang advertising 

sponsorship.

Manalo ng FG 550 para sa 
isang group pass sa isang 
musikal na palabas.



Sagipin ang isang nahihirapang 
manlalangoy. Tumanggap ng FG 
200 para sa award ng kagitin-

gan.

Dumating ng una sa isang karera 
ng takbuhan na marathon. 
Itapon uli ang dalawang dice 
para sa isa pang paggalaw. Gu-
malaw ayon sa nakadirekta.

Ang iyong unang nobela ay 
matagumpay. Kolektahin ang 
FG 800 para sa mga royalty ng 

libro.

Manalo ng FG 550 para sa 
isang group pass sa pinal ng 
iyong mga paboritong laro.

Manalo ng award para sa pina-
ka-kapaki-pakinabang na bol-
untaryo. Lumipat sa Tindahan 
ng Kawanggawa. Kunin ang 
iyong Stand ng Tagumpay ng 
libre o tumanggap ng FG 3000.

Manalo ng award para sa 
makabagong ideya sa negosyo 

para sa FG 850.



Lumipat sa pinakamalapit na 
Palengke at tumanggap ng FG 

1,000.

Lumipat sa Tindahan ng Kawang-
gawa . Kung nais mo, maaari kang 
bumili ng isang Stand ng Tagum-
pay para sa FG 2,000 o bumili ng 
hindi pa nabentang baraha ng in-
dustriya, kung mayroong magag-

amit.

Ikaw ay nagretiro na. Ibalik 
ang isa sa iyong mga Singsing 
na nakakabit ang baraha ng In-

dustriya nito. 
Tumanggap ng FG 5,000 para 
sa baraha at FG 2,000 para sa 

Singsing.

Nakagawa ka ng ilang mga 
pangit na pagpapasya sa nego-
syo. Magbayad ng kalahati ng 
iyong pera, hanggang sa limita-
syon na FG 4000 , sa kahon ng 

FAIR GO.

Mawalan ng 2 ng iyong mga 
baraha ng industriya sa isang 
natural na kalamidad. Ipasa sila 
pabalik kasama ang nakakabit 

na mga singsing.

Magbayad ng FG 150 para 
sa mga klase ng pag-

eehersisyo.


