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Pelin alussa sinun on siirryttävä keskiruudusta
poispäin valitsemaasi säteittäistä linjaa pitkin.
Kun olet päässyt kehäradalle, voit siirtyä joko
myötä- tai vastapäivään. Koska saat liikkua
kaikkiin suuntiin, suunnittele siirtosi huolellisesti
päästäksesi ruutuun, joka sopii sinulle
parhaiten.

PELILAUDALLA LIIKKUMINEN

Toinen pelaaja ottaa etumaisen kortin
korttipakasta ja lukee ääneen ruudun väriä
vastaavan kysymyksen. Kukin väri vastaa omaa
aihealuettaan. Aihealueet on lueteltu laatikon
pohjaosan sivuissa. Kysymysten vastaukset
ovat kortin kääntöpuolella. Jos päädyt pelin
kuluessa pelilaudan keskiruutuun, voit valita
kysymyksen mistä tahansa aihealueesta.

3. Kun päädyt johonkin ruutuun, vastaa
kysymykseen!

2. Tee siirtosi. Sinun on edettävä aina
arpakuution silmäluvun verran.

1. Heitä arpakuutiota.

OMALLA VUOROLLASI

(Lisätietoja DVD-levyn valikoissa liikkumisesta
on kohdassa DVD.)
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Aseta DVD-levy DVD-soittimeen. Alun
johdannon jälkeen DVD:n valikkonäyttö jää
näkyviin. Jos DVD-soitin ei käynnistä DVDlevyä automaattisesti, paina PLAY-painiketta
johdannon aloittamiseksi. Valitse pelaaja, joka
huolehtii kaukosäätimestä pelin aikana.

3. Jokainen pelaaja heittää arpakuutiota
vuorollaan, ja suurimman silmäluvun
saanut aloittaa pelin.

2. Ota yksi korttipakka ja aseta se
korttitelineeseen.

Pelikiekko

Värikolmio

1. Jokainen pelaaja tai joukkue ottaa tyhjän
pelikiekon ja asettaa sen pelilaudan
keskustaan.

VALMISTAUTUMINEN

1 pelilauta, 1 DVD-levy, 300 kysymys- ja
vastauskorttia, 1 korttiteline, 4 pelikiekkoa,
30 värikolmiota ja 1 arpakuutio.

SISÄLTÖ

että korttimerkki on korttitelineessä

Päämääränäsi on olla ensimmäinen pelaaja, joka saa kerätyksi kaikki kuusi
värikolmiota pelikiekkoonsa vastaamalla oikein korttien ja DVD:n kysymyksiin.
Voittaaksesi sinun on päästävä pelilaudan keskustaan ja vastattava viimeiseen
DVD-kysymykseen oikein!

Jos vastaat väärin, menetät vuorosi.
Heittovuoro siirtyy vasemmalla puolellasi
olevalle pelaajalle.

VÄÄRÄT VASTAUKSET

Jos vastaat kysymykseen oikein, saat heittää
uudelleen ja siirtyä haluamaasi suuntaan.
Voit jatkaa heittämistä ja etenemistä niin
kauan kuin vastaat oikein – peräkkäisten
heittokertojen määrää ei ole rajoitettu
mitenkään.

OIKEAT VASTAUKSET

Varmista, että
kortit ovat
telineessä näin
päin.

korttipakkaa.

tulee etumaiseksi, on aika vaihtaa

pakkaan viimeiseksi. Kun korttimerkki

kysymys on esitetty, siirrä kortti aina

viimeisenä pelin alkaessa. Kun kortin

sininen korttimerkki. Varmista,

PELIN TARKOITUS

Kussakin 100 kortin pakassa on

Voit myös oikaista kehän toiselle puolelle
pelilaudan keskiruudun kautta. Päätyminen
samaan ruutuun toisen pelaajan kanssa on
sallittua.

Kulkusuunnan vaihtaminen kesken siirron ei ole
sallittua. Jos esimerkiksi saat silmäluvun 5, et
voi siirtyä ensin kolme ruutua yhteen suuntaan
ja sitten kaksi ruutua taaksepäin. Voit kuitenkin
seuraavalla heittovuorolla vaihtaa suuntaa
ja palata edelliseen heittovuoroosi nähden
vastakkaiseen suuntaan.

Huomaa: Jos päädyt myöhemmin pelin
aikana värikolmioruutuun, josta olet jo saanut
värikolmion, värikolmioruutu lasketaan
tavalliseksi ruuduksi, jolloin vastaat kortissa
olevaan kysymykseen. Älä tällöin käytä
DVD-levyä.

Jos vastaat värikolmioruudussa väärin,
sinun täytyy poistua ruudusta seuraavalla
heittovuorollasi, ennen kuin pääset palaamaan
sinne yrittämään kyseisen väristä värikolmiota
uudestaan. Aihealuetta ei ole pakko yrittää
uudelleen välittömästi, vaan voit liikkua
vapaasti pelilaudalla ja palata aihealueeseen
myöhemmin.

Jos vastaat
kysymykseen
Värikolmioruutu
oikein päädyttyäsi
värikolmioruutuun, saat vastaavan värisen
värikolmion omaan pelikiekkoosi! Heitä
arpakuutiota uudelleen ja siirry haluamaasi
suuntaan.

Jos päädyt värikolmioruutuun, voit
yrittää saada värikolmion. Älä ota korttia
korttitelineestä ja
lue kysymystä,
vaan valitse
kysymys DVD:ltä
(katso kääntöpuoli,
kohta DVD).

VÄRIKOLMIORUUDUT

Kun saavut “Heitä
uudelleen” -ruutuun,
saat heittää arpakuutiota
“Heitä uudelleen”
uudelleen. Jos edelleen
-ruutu
päädyt “Heitä uudelleen”
-ruutuun, jatka etenemistä, kunnes päädyt
kysymys- tai värikolmioruutuun.

“HEITÄ
UUDELLEEN”
-RUUTU

KYSYMYS:
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Kun pääset keskustaan, mene DVD-levyn
valikkonäyttöön ja siirry näytöllä olevan
pelilaudan keskustaan. Saat satunnaisesti
valittuun aihealueeseen kuuluvan
kysymyksen, johon vain sinä saat vastata.
Kysymys tulee televisioruutuun. Kun olet
vastannut kysymykseen, paina ENTER, jolloin
oikea vastaus tulee näkyviin. Jos vastasit
oikein, siirry “C”-merkin kohdalle, paina
uudelleen ENTER ja juhli voittoasi!

Kun olet saanut kerätyksi kaikki eriväriset
värikolmiot, pyri takaisin pelilaudan
keskustaan, johon sinun on päädyttävä
tasaluvulla. Jos joudut etenemään keskustan
ohi, yritä vuorollasi uudelleen – ja vastaa
kunkin ruudun kysymyksiin – kunnes saat
tasaluvun ja pääset keskustaan.

PELIN VOITTAMINEN

• Jos näet kysymyksen, joka on jo
pelattu, palaa päänäyttöön painamalla
valikkonäppäintä ja valitse aihealue
uudelleen, jolloin saat uuden kysymyksen.

• Jos pelivuoro oli sinulla ja sait värikolmion,
heitä arpakuutiota ja jatka pelaamista. Jos
et saanut värikolmiota, vuorosi on ohi ja
peli jatkuu vasemmalle.

• Kun vastaus paljastuu, värikolmion saa
ensimmäisenä oikein vastannut pelaaja.
Jos kukaan pelaaja ei ole vastannut oikein,
kukaan ei saa värikolmiota.

Huomaa: Vastauksia ei voi haastaa palojen
järjestämistehtävässä, jossa vastausta saa
arvata vain se pelaaja, jonka vuoro on.

• Sinulle osoitettuun kysymykseen voit
vastata vain sinä, mutta saat arvata vain
kerran. Kun olet vastannut, vasemmalla
puolellasi oleva pelaaja voi esittää oman
vastauksensa, jos hän tarvitsee värikolmion
ja arvelee, että vastauksesi on virheellinen.
Peli jatkuu vasemmalle, ja kukin pelaaja,
joka tarvitsee värikolmion, voi halutessaan
haastaa aiemmin annetut vastaukset – ja
samoin kuin sinä, hekin voivat arvata vain
kerran.

DVD-KYSYMYKSIIN
VASTAAMINEN
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Uutisotsikot
Näet sanomalehden etusivun, jossa on kuva
uutisoidusta tapahtumasta, henkilöstä tai
tuotteesta. Uutisen tapahtumavuotta ei näy.
Vuosi voi olla myös tuotteen julkistamisvuosi
tai vuosi, jolloin kuvassa olevalle henkilölle
tapahtui jotain merkittävää. Arvaa vuosi
ja paina ENTER, niin saat selville oikean
vastauksen.

Palojen järjestäminen
Näet ajastetun
palapelin, jonka palat on
sekoitettu. Paljasta kuva
yksi lohko kerrallaan
kaukosäätimen
nuolinäppäinten avulla.
Arvaa ennen ajan
loppumista, ketä tai mitä
kuva esittää! Oikea vastaus tulee näkyviin
automaattisesti vastausajan päätyttyä.
Paina ENTER, jos haluat nähdä vastauksen
nopeammin.

Palojen yhdistäminen
Näytössä näkyy kuva ja
siihen liittyvä kysymys.
Yhdistä pääkuva
yhteen pikkukuvista tai
veikkaa, mikä kuva ei
kuulu joukkoon. Paina
ENTER, jolloin oikea
ratkaisu tulee näkyviin.

Visuaaliset vihjeet
Näet videopätkän, jonka jälkeen tulee
kysymys. Vastaa kysymykseen ja paina
ENTER, niin saat selville oikean vastauksen.

Ääninäytteet
Kuulet ääninäytteen, jonka jälkeen tulee
kysymys. Ääninäyte voi olla laulu tai kuuluisa
sitaatti, ja se kuuluu vain kerran. Vastaa
kysymykseen ja paina ENTER, niin saat
selville oikean vastauksen.

DVD-LEVYN KYSYMYSTYYPIT:

DVD-valikkonäytössä on kuusi aihealuetta,
joista voit valita kysymyksen. Voit selailla
aihealueita kaukosäätimen nuolinäppäimillä.
Kun olet haluamasi aihealueen kohdalla,
paina ENTER-näppäintä, jolloin kysymys tulee
näkyviin.

DVD

Koska pelaaja saa aina uuden
heiton vastattuaan oikein, hän voi
onnistuessaan saada kaikki kuusi eriväristä
värikolmiota heti ensimmäisellä heittovuorollaan!
Jos näin tapahtuu, jokainen pelaaja, joka ei ole
heittänyt vielä kertaakaan, saa yrittää samaa
urotekoa päättääkseen pelin tasapeliin.

Voittosuora

Tässä pelimuodossa pelaajan ei
tarvitse päätyä värikolmioruutuun
voittaakseen värikolmion. Pelaaja voittaa
vastaavan värisen värikolmion heti vastattuaan
oikein mihin tahansa pelin kuuden erivärisen
ruudun kysymykseen.

Pikapeli

Tässä pelin versiossa jokainen
pelaaja voi huutaa vastauksen DVDkysymyksiin. Jokainen pelaaja saa ARVATA
VAIN KERRAN. Kun oikea vastaus paljastetaan,
värikolmion saa ensimmäisenä oikein arvannut
pelaaja. Jos tällä pelaajalla on jo kyseinen
värikolmio, hän on estänyt muita pelaajia
saamasta värikolmion.

Bilepeli

Kaikkien tulisi sopia aluksi, kuinka
kauan pelaajat saavat harkita
vastaustaan. Lisäksi olisi sovittava, miten
tarkkoja vastausten on oltava. Voidaan sopia
esimerkiksi, että pelkkä sukunimi riittää oikeaksi
vastaukseksi. Toisaalta voidaan myös sopia,
että oikea vastaus edellyttää sekä etu- että
sukunimen tietämistä. Nuorempia ja vanhempia
pelaajia varten voidaan myös sopia eri
säännöistä.

Talon säännöt

• Jos otat DVD-levyn pois soittimesta ja laitat
sen takaisin, ohjelma käynnistyy uudelleen
johdannosta ja päävalikkonäytöstä.

• Jos haluat sivuuttaa DVD-levyn
lopputekstit, palaa MENU-näppäintä
painamalla takaisin valikkonäyttöön ja aloita
uusi peli.

Huomaa:

Jos vastasit kysymykseen väärin, siirry
“”-merkin kohdalle ja paina ENTER.
Palaat automaattisesti päävalikkonäyttöön.
Odota seuraavaan vuoroosi saakka, poistu
pelilaudan keskustasta, vastaa kysymykseen
ja palaa jälleen keskustaan tasaluvulla. Nyt
voit yrittää voittaa pelin uudelleen.
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Pelaa aina hyvin valaistussa tilassa.
Älä katsele TV:tä liian läheltä.
Älä pelaa väsyneenä.
Pidä lepotaukoja säännöllisin väliajoin.

VINKKEJÄ:

Urheilu & Pelit:
Urheilusta vapaa-aikaan ja
tietokonepeleihin.

Elokuvat:
Hollywoodin kassamagneeteista pienen
budjetin indie-filmeihin.

Musiikki:
Artisteista listoihin ja sanoituksiin.

Julkkikset:
Julkkikset ja otsikot.

Trendit:
Keksinnöistä muoti-ikoneihin ja nykyajan
sanontoihin.

Televisio:
TV-ohjelmat, mainokset, juontajat ja
näyttelijät.

