
Pelilaudan kerroksen numeroKaivaja-korttiKurkistusaukko

Kuten muissakin The Brainy Band -peleissä, Gophers’ Maze —
Murmelin Murkinat -pelissä on useita vaikeustasoja, jotka mahdollistavat
pelaamisen eri ikäisille pelaajille. 

PELIN SÄÄNNÖT
Pelin tavoite
Pelin aikana pelaajat yrittävät kerätä mahdollisimman paljon ruokaa: tammenterhoja, marjoja ja tähkiä. Eniten ruokaa kerännyt 
pelaaja voittaa pelin.

Pelin päättyminen
Peli loppuu, kun kortit loppuvat pakasta ja yhdellä pelaajista on kolme tai vähemmän korttia kädessään.

Ennen peliä
• Jokaiselle pelaajalle jaetaan kuusi korttia (kuva 1).

• Avaa pelilaudasta satunnainen kerros. Pelaajat asettavat pelinappulansa valitsemaansa pelilaudan reikään. Nuorin pelaaja 
asettaa pelinappulansa ensimmäisenä.  

• Heitä noppaa ja avaa pelilaudasta nopan osoittamaa lukua vastaava kerros.

Peli alkaa!

Pelin kulku
Nuorin pelaaja aloittaa ja vuoro siirtyy myötäpäivään. Pelaaja heittää noppaa ja liikkuu pelilaudalla nopan osoittaman määrän 
askelia, ja yrittää saada kerättyä ruoat askelmasta, johon hän on päätynyt.

Pelivuoron vaihtuessa kaikki pelaajat täydentävät pakasta kortteja niin, että jokaisella on kädessään kuusi korttia.

Pelinappulan liikkuminen
Pelaaja voi liikuttaa pelinappulaansa mihin tahansa suuntaan. Pelinappula voi liikkua vain tunnelin mukaisesti, eikä se voi mennä 
tunnelin seinien läpi (kuva 2).

Jos pelinappula törmää toisten pelaajien pelinappuloihin, se hyppää niiden yli. Pelaaja voi liikuttaa pelinappulaansa useiden 
vierekkäin olevien pelinappuloiden yli. Yksi hyppy vastaa yhtä askelta, vaikka pelinappula liikkuisi useampien nappuloiden yli 
(kuva 3).

  

Pelilaudan kerrosten välillä liikkuminen
Pelaaja voi liikkua pelilaudan kerrokselta toiselle kahdella eri tavalla:

1. Pelaaja päätyy kurkistusaukkoon liikuttaessaan nappulaansa. Tällöin pelaaja heittää noppaa uudestaan, ja kääntää esille nopan 
silmälukua vastaavan pelilaudan kerroksen. Jos nopan silmäluku on sama kuin esillä olevassa kerroksessa, kerrosta ei vaihdeta.

2. Pelaaja päättää pelinappulansa liikuttamisen sijaan käyttää kaivaja-korttia. Pelaaja voi käyttää kaivajakorttia ennen nopan heit-
tämistä tai sen jälkeen (esimerkiksi huomatessaan, ettei pysty liikuttamaan pelinappulaansa haluamaansa paikkaan heittämäl-
lään nopan silmäluvulla). Käytettyään kaivajakortin pelaaja heittää noppaa uudestaan, ja kääntää nopan silmälukua vastaavan 
kerroksen auki pelilaudasta. Jos pelaaja päätyy kerrosta vaihdettuaan uudessa kerroksessa kurkistusaukkoon, hän heittää 
noppaa uudestaan, ja vaihtaa taas kerrosta niin, että se vastaa nopan silmälukua. Kaivaja-kortti laitetaan poistopakkaan.

Aina kun kerrosta on vaihdettu, kaikki pelaajat saavat mahdollisuuden kerätä ruoat siitä askelmasta, johon heidän pelinappu-
lansa on päätynyt uudessa kerroksessa.

Kuva 3. Muiden pelaajien
nappuloiden ylittäminen

Murmelit ovat heränneet talviuniltaan ja niillä on huutava nälkä! 
Ne lähtevät etsimään syksyllä piilottamiaan ruokia pitkistä ja 
mutkittelevista tunneleistaan. Labyrinttimainen tunnelisto on 
sokkeloinen ja se jakautuu kuuteen kerrokseen, jotka yhdistyvät 
kurkistusaukkojen kautta. Mutta murmelit ovat unohtaneet, minne ne 
piilottivat ruokansa. Vain juonikkaimmat jyrsijät löytävät murkinansa!

Pelaajia: 2–5

Ikäsuositus: 5+, 7+

Peliaika: 20–30 minuuttia
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Pelin säännöt

Peliaika: 20–30 minuuttia

Sisältö:

• 58 korttia.

• Pelilauta, jossa 6 eri kerrosta.

• 5 pelinappulaa.

• 5 eväskorimerkkiä.

• Noppa.

• Kuvitetut ohjeet.

Pelaaja 1 Pelaaja 2

Kortit Kortit

Noppa

Korttipakka

Pelilauta, jossa 6 eri kerrosta

Kuva 2. Pelinappulan liikuttaminen
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Katso englanninkielinen video pelistä:
www.thebrainyband.com

Kuva 1. Pelin alkutilanne



Eväskorimerkit

Kuva 6. Lahjapaketti

Ruoan kerääminen
Pelilaudan askelmien viereen on merkitty, mitä ruokaa ja kuinka paljon siitä on mahdollista kerätä (kuva 4). Kerätäkseen ruoan 
pelaaja käyttää kädessään olevia kortteja: pelaaja voi käyttää joko yhtä korttia, jossa on sama luku ja ruoka kuin askelman vieressä 
olevassa kuvassa, tai vaihtoehtoisesti kahta tai useampaa korttia, joissa on samaa ruokaa, ja niiden luvuista muodostuu sama luku 
joko yhteen- tai vähennyslaskua käyttäen.

Jos pelaajalla ei ole ruoan keräämiseen sopivia kortteja,
hän ottaa käteensä yhden ylimääräisen kortin pakasta ja vuoro
vaihtuu seuraavalle pelaajalle.

Jos askelman vieressä on ruokavarasto, (eli kuva, jossa on kaikki
eri ruoat) pelaaja voi kerätä ruoat käyttäen mitä tahansa kortteja,
joiden lukujen yhteen- tai vähennyslasku muodostaa askelman
vieressä olevassa kuvassa olevan luvun.

Pelaaja asettaa ruoan keräämisessä käytetyt kortit eteensä kahteen
pinoon, josta ne lasketaan pelin lopuksi:

• esimmäiseen pinoon (pino 1) asetetaan kuvapuoli ylöspäin kortit,
jotka pelaaja laski yhteen kerätessään ruokaa, sekä vähennyslaskussa
käytettävistä korteista se, jonka arvo on isompi, eli vähennettävä
(vähennettävä – vähentäjä = erotus).

• toiseen pinoon (pino 2) asetetaan kuvapuoli alaspäin kortit, joita
pelaaja käytti vähennyslaskussa vähentäjänä kerätessään ruokaa. 

Jos pelinappula jää askelmaan, jonka vieressä on lahjapaketin kuva (kuva 6),
pelaaja saa nostaa pakasta kolme päällimmäistä korttia ja valita niistä suurimman
omien, käytettyjen korttiensa joukkoon. Kaksi ylimääräistä korttia laitetaan takaisin
pakan pohjalle. 

Jos pelaajan nostamien kolmen kortin joukossa on kaivaja-kortti, ja pelaaja haluaa
ottaa sen lahjakseen, pelaajan on käytettävä kortti heti, heitettävä noppaa ja vaihdettava
pelilaudan kerrosta. Pelaaja ei saa ottaa kaivaja-korttia käteensä. 

Jos pelaaja päätyy askelmalle, jonka vieressä on lahjapaketti, mutta pakassa ei ole
enää kortteja, lahjapaketti on tyhjä, eikä pelaaja voi nostaa kortteja.

Pistelasku
Pelin lopuksi pelaajat laskevat, kuinka paljon ruokaa he ovat keränneet. Ensin lasketaan yhteen pinon 1 korttien arvot (pinossa on 
yhteenlaskussa käytetyt kortit sekä vähennyslaskussa käytetty vähennettävä). Seuraavaksi lasketaan yhteen pinon 2 korttien arvot 
(eli vähennyslaskussa vähentäjänä käytetyt kortit). Pelaajan kokonaispistemäärä saadaan vähentämällä pinon 2 korttien arvojen 
summa pinon 1 korttien arvosta.

YKSINKERTAISEMMAT SÄÄNNÖT
Tässä pelissä käytetään vain yhteenlaskua

Pelistä poistetaan:

•  Kaksi kaivaja-korttia (peliin jää viisi kaivaja-korttia).

•  Ruokakortit, joiden arvo on 8, 9 tai 10.

VAIKEAMMAT SÄÄNNÖT
Pelin alussa jokaiselle pelaajalle jaetaan hänen pelinappulansa kanssa samanvärinen
eväskorimerkki. Pelaajat asettavat ne eteensä.

Jos pelaaja hyppää pelilaudalla toisen pelaajan pelinappulan yli ja saa vuoronsa lopussa
kerättyä ruokaa, hän saa eväskorimerkin siltä pelaajalta, jonka pelinappulan yli hän hyppäsi.

Jos pelaaja ei saa kerättyä ruokaa vuorollaan, eväskori pysyy omistajallaan.

Alla olevia sääntöjä käytetään vain, jos pelaaja on oikeutettu nappaamaan
eväskorin toiselta pelaajalta:

•  Jos pelaaja on napannut toisen eväskorin, eväskorimerkin alkuperäisen omistajan pitää
    ostaa eväskorinsa takaisin: hän joutuu antamaan eväskorin varastaneelle pelaajalle ne ruoat,
    jotka hän seuraavaksi saa kerättyä. Eväskorin napannut pelaaja saa kerätyt ruoat itselleen ja palauttaa eväskorin.

•  Pelaaja voi hypätä usean pelaajan pelinappulan yli, ja saa kaikkien ylittämiensä pelaajien eväskorit.

•  Jos pelaaja on napannut toisen pelaajan eväskorin, ja kolmas pelaaja hyppää hänen ylitseen, kolmas pelaaja saa kaikki eväskorit:   
    niin ylittämänsä pelaajan kuin tämän aiemmin nappaamat korit. Eväskorinsa aiemmin menettänyt pelaaja joutuu lunastamaan 
    sen takaisin sen uudelta omistajalta.

SÄÄNNÖT ALOITTELIJOILLE
Kortteja ei jaeta pelaajille, vaan ne lajitellaan ruoan lajin ja kortin arvon mukaan. Lajitellut pinot asetetaan pöydälle. 

Vuorossa oleva pelaaja heittää noppaa ja liikuttaa pelinappulaansa sen osoittaman määrän askelia. Pelaaja voi kerätä ruoan 
askelmasta, johon päätyi nostamalla askelman osoittaman lajin ja määrän ruokaa vastaavan kortin pöydältä itselleen. Pelaaja voi 
nostaa yhden, askelman kuvaa vastaavan kortin tai muodostaa summan kahden tai useamman kortin summasta. Jos mahdollista, 
pelaaja voi myös antaa “vaihtorahaa” itsellään olevista korteista muodostaakseen tarvittavan summan.

Pelin vaikeuttaminen: voit poistaa pelistä osan korteista, jolloin pelaajat joutuvat käyttämään kahta korttia saadakseen poistetun 
kortin arvoisen ruoan itselleen.

Jos pelinappula päätyy askelmaan, jonka vieressä on ruokavaraston kuva, hän saa valita ruoan keräämisessä käyttämiensä kortti-
en ruoan lajin. Jos pelinappula päätyy lahjapaketti-askelmaan, pelaaja ei nosta kortteja vaan saa uuden heittovuoron.

Jokaisella pelaajalla on yksi kaivaja-kortti, jota hän voi käyttää kerroksen vaihtamiseen pelilaudalla liikkumisen sijaan. Kun kerrosta 
on vaihdettu, kaikille pelaajille annetaan mahdollisuus kerätä ruoat niistä askelmista, joille he pelilaudan uudessa kerroksessa ovat 
päätyneet.

Peli loppuu kun yhtä ruokalajia kuvaavat kortit loppuvat pöydältä kokonaan.

Pisteiden laskeminen
Pelin lopuksi pelaajat laskevat kaikki keräämänsä ruoat ruokalajeittain. Pelaajalle lasketaan niin monta
pistettä, kuin mitä ruokalajia hän on kerännyt vähiten. Tällöin pelaajien on tärkeä laskea keräämiensä
korttien arvoja koko pelin ajan, jotta lopullinen pistemäärä olisi mahdollisimman suuri.

Kuinka tämä selitetään pelaajille? Selitys on, että saadakseen täysipainoisen aterian,
murmelin on saatava yksi tammenterho alkupalaksi, yksi tähkä pääruoaksi ja yksi mansikka jälkiruoaksi.
Jos ateriasta puuttuu jotain, murmeli ei edes vaivaudu syömään sitä! Tämän takia pelissä lasketaan
kokonaisten aterioiden määrää.

Kuva 4. Ruoan kerääminen

Kuva 5. Ruokavarasto

Lisää oppimispelejä
www.thebrainyband.com 
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