IKÄ

5+

2+
PELAAJAA

SISÄLTÖ

21 punaista pelimerkkiä,
21 keltaista pelimerkkiä,
4 pylvästä, 2 lokerikkoa,
1 punainen pelimerkkien
laukaisin ja 1 keltainen
pelimerkkien laukaisin.

Vinhan vauhdikas neljän pelimerkin suora

PELIIN
VALMISTAUTUMINEN

Käytä seuraavaa kokoonpanoa kaikissa
kolmessa pelissä. Kokoa peli seuraavasti:

Toinen pelaaja ottaa kaikki punaiset pelimerkit ja
laukaisimen ja toinen pelaaja kaikki keltaiset pelimerkit
ja laukaisimen. Pelimerkeissä olevia merkintöjä
käytetään vain pelissä 3.

PELIMERKKIEN LAUKAISEMINEN

Ennen pelin aloittamista pelaajat voivat harjoitella
laukaisemista (laukaisin pidetään aina pelialustalla).

Ylhäällä

Matalalle
laukaistaessa
laukaisinta
kallistetaan
eteenpäin

Laukaisu
korkealle

Peli asetetaan tasaiselle alustalle pelaajien väliin.
Pelaajat voivat laukaista pelimerkkejään mistä tahansa
omalta puoleltaan peliä.

Alhaalla

1
1

Kun laukaistaan matalalle, laukaisinta ei paineta aivan
alas asti.

PELI

VINHA PERUSLAUKAISU

.

2 pelaajalle

PELAAMINEN

1. Toinen pelaaja huutaa: ”Paikoillanne, valmiit,
laukaise!”
2. Molemmat pelaajat laukaisevat pelimerkkinsä
samaan aikaan jompaankumpaan lokerikkoon
mahdollisimman nopeasti.
3. Pelin voittaa pelaaja, joka saa ensimmäisenä neljän
pelimerkin suoran ja huutaa ”NELJÄN SUORA”.

2
2

TAVOITE: olla ensimmäinen pelaaja, joka saa neljän pelimerkin suoran
jommassakummassa lokerikossa.

Neljän pelimerkin suora
voidaan muodostaa
vaaka- tai pystysuoraan tai
vinottain.
Jos kaksi pelimerkkiä
putoaa samaan ruutuun,
vain päällimmäinen
pelimerkki otetaan
huomioon!

Voittaminen: Ensimmäisenä neljän pelimerkin suoran jompaankumpaan lokerikkoon saanut pelaaja voittaa.
Jos kumpikaan pelaaja ei saa neljän pelimerkin suoraa, pelataan uusi peli.

PELI

.

PELAAMINEN

VINHA MESTARUUSLAUKAISU
2 pelaajalle

Tätä peliä pelataan erissä.
Jokaisessa erässä pelataan yksi
vinha peruslaukaisu -peli. Pisteitä
annetaan jokaisesta neljän
pelimerkin suorasta.

PISTEET

Missä neljän pelimerkin
suora on?
Ylempi lokerikko
Alempi lokerikko

TAVOITE:

Pistearvo
2
1

Pelaaja liuʼuttaa laukaisimensa pistemerkkiä ylöspäin joka kerta,
kun saa pisteen.

saada ensimmäisenä pelaajana vähintään viisi pistettä.

ERÄN

PÄÄTTÄMINEN

Erä päättyy, kun yksi pelaaja saa neljän pelimerkin suoran
TAI
kun pelimerkit loppuvat pelaajilta.

UUDEN

ERÄN ALOITTAMINEN

Pelaajat keräävät pelimerkkinsä lokerikoista (tai sieltä,
minne ne ovat päätyneet).

Jokaisen pelin alussa pistemerkki on nollan kohdalla.

Voittaminen: ensimmäisenä vähintään viisi pistettä saanut pelaaja voittaa.

041128951109
Originator: CF

Ab

CONNECT 4 LAUNCHERS

Approval: Conf

ROD: 00.00

Instructions (FI)

File Name: 28951i109.indd

33

PELI

.VAATIVA VOIMALAUKAISU
2 pelaajalle

Peliin otetaan kaikki superpelimerkit tai ei yhtään. Jokaisella pelimerkillä on alla esitetyt supervoimat.

PELIMERKKITYYPIT
NORMAALIT PELIMERKIT: Mitään erikoista ei tapahdu. Peli jatkuu normaalisti.

PELAAMINEN

Tätä peliä pelataan erissä. Pelaajat laukaisevat vuorotellen yhden pelimerkin
kerrallaan. Nuorin pelaaja aloittaa.

ERÄN

TAVOITE: saada ensimmäisenä pelaajana vähintään kolme pistettä.

SUPERPELIMERKIT: Jos superpelimerkki ei putoa ruutuun, pelaajan vuoro päättyy.
Jos pelimerkki putoaa ruutuun, sen voima aktivoituu:

PÄÄTTÄMINEN JA PISTEIDEN LASKEMINEN

Erä päättyy, kun jompikumpi pelaajista saa neljän pelimerkin suoran TAI kun
laukaistavat pelimerkit loppuvat molemmilta pelaajilta.

UUSI PELIVUORO: laukaise heti toinen pelimerkki (voi olla myös
superpelimerkki).

Voimalaukaisupelissä pelaaja, jolla on eniten pelimerkkejä ruudussa, hallitsee
sitä. Jos molemmilla pelaajilla on yhtä monta pelimerkkiä ruudussa, se ei ole
kummankaan hallinnassa.

MEGA-AMMUS:
poista kaikki pelimerkit
kaikista ruuduista, jotka
koskettavat sitä ruutua,
johon pelimerkki putosi.

Tämä ei ole neljän pelimerkin suora,
sillä punainen ei hallitse ruutua.

POISTA RIVI:
Poista kaikki pelimerkit siltä riviltä, johon pelimerkki putosi.
Valitse vaakasuora tai pystysuora rivi.

Nyt punainen hallitsee ruutua ja
punaisella on neljän pelimerkin suora.

TAI

Saatuaan pisteen pelaaja liuʼuttaa laukaisimensa pistemerkkiä ylöspäin seuraavasti:

Missä neljän pelimerkin
suora on?
Ylempi lokerikko
Alempi lokerikko

Pistearvo
2
1

TYHJENNÄ

RUUTU:
valitse mikä tahansa ruutu,
joka koskettaa sitä ruutua,
johon pelimerkki putosi, ja
poista kaikki pelimerkit
valitsemastasi ruudusta.

Jokaisen pelin alussa pistemerkki on nollan kohdalla.

UUDEN

ERÄN ALOITTAMINEN

Pelaajat tyhjentävät lokerikot, keräävät kaikki pelimerkkinsä ja aloittavat uuden
erän. Pelaajat aloittavat pelit vuorotellen.

Pane poistetut pelimerkit syrjään, niitä ei voi enää käyttää meneillään olevan erän aikana.

Voittaminen: ensimmäisenä kolme pistettä saanut pelaaja voittaa.

ENTÄ JOS...?
• Jos pelimerkki ei osu lainkaan
peliruudukkoon, sitä voidaan käyttää
myöhemmillä vuoroilla (tai heti peleissä
1 ja 2).
• Jos pelimerkit loppuvat pelaajalta,
toinen pelaaja voi laukaista merkit, jotka
hänellä on jäljellä.

• on ruudussa: se huomioidaan neljän pelimerkin suorassa
• ei osu lokerikkoon: se laukaistaan uudelleen myöhemmällä vuorolla
• putoaa lokerikkoon, mutta ei ruutuun: pelimerkin voima kumoutuu
(jos se putoaa ruutuun myöhemmin, sen voima ei aktivoidu)
• putoaa ruutuun: voima on käytettävä meneillään olevalla vuorolla.

Joukkuetoverit istuvat vierekkäin.

JA MESTARUUSLAUKAISU JOUKKUEPELINÄ

–

Pelaaja laukaisee pelimerkin ja antaa laukaisimen joukkuetoverilleen
(joka laukaisee heti oman merkkinsä). Kyseessä on vinhan vauhdikas
peli, joten laukaisin kannattaa siirtää pelaajalta toiselle nopeasti.

VAATIVA

VOIMALAUKAISU JOUKKUEPELINÄ

VAROITUS:
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TUKEHTUMISVAARA – Sisältää pieniä osia.
Ei alle 3-vuotiaille lapsille.

www.hasbro.fi
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JOUKKUEELLE

Pelaaja laukaisee pelimerkin ja antaa laukaisimen joukkuetoverilleen
(joka laukaisee oman merkkinsä joukkueen seuraavalla vuorolla).
Kuka tahansa joukkueen jäsenistä voi päättää, milloin hän käyttää
superpelimerkkejä vai käyttääkö niitä lainkaan.
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2 JOUKKUEELLE

• Jos superpelimerkki
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JOUKKUEPELI

• Jos pelimerkki on ilmassa, kun toinen pelaaja
huutaa ”NELJÄN SUORA”, ja merkki putoaa
neljän pelimerkin suoralle, se kumoaa toisen
pelaajan voiton! (Näin voi tapahtua peleissä 1
ja 2).
• Jos pelimerkki putoaa lokerikkoon, mutta ei
ruutuun, se jätetään paikoilleen.

