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MAGNET HARLEQUIN

SCATTERGORIES

Olla pelaaja, jolla on eniten pisteitä kolmen kierroksen
jälkeen.

19.3.03

4 kansiota, 4 vastauslehtiötä, 4 kynää, 12 kysymyskategoriakorttia,
ajastin, arpakuutio ja arpakuution heittoalusta.
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INSTRUCTIONS

SC A TT E RGORI E S
PIKAOHJEET
Yksi peli kestää kolme kierrosta:

1. kierros
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• Päättäkää, mitä kysymyslistaa käytätte – kaikki käyttävät samaa listaa.
• Asettakaa ajastin pisimmälle miettimisajalle (katso kuvaa 2), heittäkää arpakuutiota
alkukirjaimen selville saamiseksi ja käynnistäkää ajastin.
• Kirjoittakaa yksi vastaus kysymyslistan kunkin aihepiirin kohdalle. Muistakaa, että vastausten
tulee alkaa arpakuution osoittamalla kirjaimella.
• Kun aika on päättynyt, lukekaa keksimänne vastaukset vuorotellen. Jokaisesta vastauksesta,
jonka vain yksi pelaajista on keksinyt, saa yhden pisteen.
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y
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• Tällä kierroksella keksitte vastauksia vain kysymyskortin viimeiseen aihepiiriin, joka näkyy
listan viimeisenä.
• Heittäkää arpakuutiota uuden alkukirjaimen selville saamiseksi ja keksikää mahdollisimman
monta vastausta, jotka vastaavat tätä aihepiiriä.
• Kuten aiemmilla kierroksilla, pelaaja saa pisteen vain niistä vastauksista, joita kukaan muu ei ole
keksinyt.
Pelin lopussa jokainen pelaaja laskee kolmen kierroksen pisteet yhteen – eniten pisteitä kerännyt
on voittaja!
Huomaa: lisätietoja kohdassa PELIN KULKU, katso ohjeita.

Käynnistyy painamalla

3 kategoriakorttia

Pisin

Kynä

Keskipitkä

Arpakuutio

Lyhin
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Ajan asetuspainike

or
is f .
O R K ONLY
RTW
on
N A excepti
ATIO
y
F I R M ons b
C O N rrecti
T h i s LY. Co
N G ! nce ON

3. kierros

© 2003 Hasbro. Kaikki oikeudet pidätetään.
Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic,
Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark.
Värit ja yksityiskohdat voivat poiketa kuvasta.
www.hasbro.co.uk

W A refere
A
our

• Heittäkää arpakuutiota uuden alkukirjaimen selville saamiseksi ja menetelkää samoin kuin
ensimmäisellä kierroksella käyttäen samaa kysymyslistaa.
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Asettakaa ajastin pisimmälle miettimisajalle, heittäkää
arpakuutiota uuden alkukirjaimen selville saamiseksi ja
jatkakaa pelaamista käyttäen samaa kysymyslistaa kuin
edellisellä kierroksella. Kirjoittakaa vastaukset vastauskortin
toiseen sarakkeeseen. Huom.: jos arpakuutio osoittaa samaa
kirjainta, heittäkää uudelleen.

• Täysin samaa vastausta ei saa käyttää kahta kertaa samalla
kierroksella. Esimerkiksi Orvokki ei käy vastaukseksi sekä
kukan nimen että tytön nimen kohdalle.
• Samaa adjektiivia saa käyttää vain kerran. Jos esimerkiksi
aihepiiri on "Vaatteet ja asusteet" ja arpakuution osoittama
kirjain on M, voit vastata "mustat housut", mutta jos pelaatte
kolmatta kierrosta (useita samalla kirjaimella alkavia
vastauksia), et voi vastata "musta paita", "musta villapaita",
"musta hattu" jne.
• Kun vastaus on erisnimi, voit käyttää joko etunimeä tai
sukunimeä, edellyttäen että vastauksen ensimmäinen kirjain
on arpakuution osoittama kirjain. Jos kirjain on P ja aihepiiri
on "Julkkisten nimet", vastaukseksi käy esimerkiksi Paul
Newman tai Presley, Elvis. Jos pelaatte kolmatta kierrosta,
vastaukseksi käyvät Paul McCartney, Paul Simon ja Paul
Anka, sillä kaikki ovat eri henkilöitä.
• Luovat vastaukset voivat olla hyväksyttäviä. Esimerkiksi
aihepiirin "Leivonnaiset" kohdalla vastaus voi olla
"hiekkakakku". Jos kuitenkin joku pelaajista on eri mieltä,
teidän on äänestettävä asiasta.

3. kierros

Kiistanalaiset vastaukset

Asettakaa ajastin pisimmälle miettimisajalle ja heittäkää
arpakuutiota uuden alkukirjaimen selville saamiseksi. Tällä
kierroksella ette käytä samaa kysymyslistaa kuin edellisillä
kierroksilla, vaan keksitte vastauksia vain kysymyskortin
viimeiseen aihepiiriin, joka on listalla viimeisenä. Kirjoittakaa
mahdollisimman monta vastausta vastauskortin kolmanteen
sarakkeeseen. Muistakaa, että jokaisen vastauksen tulee alkaa
arpakuution osoittamalla kirjaimella. Kun aika päättyy,
ympyröikää vastaukset samalla tavalla kuin edellisillä
kierroksilla. Katso kuvaa 7.

Jos jostain vastauksesta aiheutuu kiistaa, kaikki pelaajat (myös
se, jonka vastauksesta on kyse) äänestävät, onko vastaus
hyväksyttävä vai ei, kääntämällä peukalot ylös tai alas.
Enemmistö ratkaisee. Jos tulee tasapeli, kyseisen vastauksen
keksineen pelaajan ääntä ei lasketa.

TÄRKEÄÄ TIETOA PARISTOISTA
Säilytä nämä ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten.

PARISTOJEN KÄYTTÖOHJEET

Kuva 3

1. Noudata aina annettuja ohjeita. Käytä vain ilmoitettua paristomallia.
Varmista, että paristot on asennettu oikeinpäin niiden oikea napaisuus
huomioiden (+ ja –).
2. Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja tai tavallisia (hiili-sinkki) ja
alkaliparistoja keskenään.
3. Poista tuotteesta aina tyhjät ja käytetyt paristot.
4. Poista paristot, jos tuotetta ei käytetä säännöllisesti.
5. Päitä ei saa yhdistää oikosulkuvaaran vuoksi.
6. Mikäli ko. laitteessa tai lähellä olevissa muissa sähkölaitteissa ilmenee
sähköhäiriöitä, siirrä laitteet kauemmaksi toisistaan. Palauta alkutilaan (katkaise
virta ja kytke se uudelleen tai ota paristot pois ja laita ne takaisin) tarvittaessa.
7. LADATTAVAT PARISTOT: Älä sekoita ladattavia paristoja muihin
paristoihin. Irrota ladattavat paristot laitteesta aina ennen niiden lataamista.
Paristot tulee ladata aikuisen valvonnassa. LATAA AINOASTAAN
LADATTAVIA PARISTOJA.
8. Paristoja ei saa jättää lasten ulottuville. Jos lapsi nielaisee vahingossa pariston,
ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Katso kuvaa 3.

Kuva 6

2. kierros

PELIIN VALMISTAUTUMINEN
Laita vastauslehtiö kansion alaosassa olevaan vaakasuoraan
pidikkeeseen – jokainen pelaaja saa oman kansion. Erottele
kategoriakortit värin mukaan neljään eri pakkaan. Jokaiseen
pakkaan tulee kolme korttia, joissa on listat 1–12. Laita
jokaiseen kansioon yksi kolmen kortin pakka vastauslehtiön
yläpuolella olevaan pystysuoraan pidikkeeseen. Katso kuvaa 4.
3 kategoriakorttia

Käynnistyy painamalla
Pisin
miettimisaika
Keskipitkä
miettimisaika

Kuva 5

Kynä

Ajan asetuspainike

Vastauslehtiö
Kuva 4

PELIN KULKU

Voit saada ylimääräisiä pisteitä, jos vastauksessasi on useampia
sanoja, jotka alkavat arpakuution osoittamalla kirjaimella.
Esimerkiksi vastauksista Ronald Reagan ja Uudenkaupungin
Urheilijat saa kaksi pistettä, vastauksesta Poing poing poing
kolme pistettä.

Ajan lyhentäminen
Pelistä tulee haastavampi, jos asetatte ajastimen lyhyemmälle
miettimisajalle.
Kuva 7

Yksi peli kestää kolme kierrosta:

5. Lopettakaa kirjoittaminen, kun aika on päättynyt.

1. kierros

Kierroksen pisteet

PELIN VOITTAMINEN

Lukekaa keksimänne vastaukset vuorotellen.
Jokainen pelaaja ympyröi vastauskortistaan
kaikki sellaiset hyväksyttävät vastaukset,
joita KUKAAN muu pelaaja ei ole
keksinyt.

Kolmannen kierroksen jälkeen jokainen pelaaja laskee yhteen
vastauskortissaan olevat pisteet. Pelin voittaa se, joka on
kerännyt eniten pisteitä. Saman pistemäärän saaneet pelaajat
pelaavat vielä yhden kierroksen uudella alkukirjaimella.
Kierroksen suurimman pistemäärän saanut on voittaja.

Jokaisesta ympyröidystä vastauksesta
saa yhden pisteen. Merkitkää pisteet
muistiin kuvassa 7 osoitetulla tavalla.

Hyväksyttävät vastaukset

1. Jokainen pelaaja ottaa oman kansion. Päättäkää, mitä
kysymyslistaa käytätte, ja varmistakaa, että kaikilla on sama
lista näkyvillä kansiossa.
2. Laittakaa arpakuution heittoalusta pöydälle ja heittäkää
arpakuutiota. Arpakuution osoittama kirjain on
ensimmäisen kierroksen alkukirjain.
Varoitus: 20-sivuinen arpakuutio on painava. Käyttäkää siksi
arpakuution heittoalustaa, ettei pöydän pinta vaurioidu.
3. Asettakaa ajastin pisimmälle miettimisajalle (katso kuvaa 5)
ja käynnistäkää se painamalla.
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Kun haluatte aloittaa uuden pelin, kääntäkää vastauskortit
ympäri (tai ottakaa uudet kortit, jos molemmat puolet ovat
täynnä) ja valitkaa uusi kysymyslista.

PELIN MUUNNELMIA
Ylimääräiset pisteet

Lyhin
miettimisaika

4. Kirjoittakaa mahdollisimman monta vastausta vastauskortin
ensimmäiseen sarakkeeseen. Jokaisen vastauksen tulee
vastata kyseistä aihepiiriä ja alkaa arpakuution osoittamalla
kirjaimella. Tästä on useita poikkeuksia – katso kohtaa
Hyväksyttävät vastaukset. Kuvassa 6 on esimerkki
täytetystä vastauskortista – arpakuution osoittama kirjain
oli T.

Arpakuutio

UUSI PELI

• Vastauksen ensimmäisen sanan tulee alkaa arpakuution
osoittamalla kirjaimella.
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