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Peliohjeet

3–8 pelaajalle, yli 7-vuotiaille

Sisältö:
72 pelikorttia (9 korttia jokaisesta kahdeksasta eläimestä):
untuvikko, aasi, vuohi, possu, kukko, lammas, lehmä, hevonen)
2 erikoiskorttia (vahtikoira ja maanviljelijä)
1 pöytäkello

Pelin tavoite:
Jokaisella kierroksella on tarkoituksena kerätä pisteitä vaihtamalla nopeasti
ja älykkäästi tarpeettomia kortteja, jotta käteen jäisi ainoastaan yhtä eläintä
kuvaavat kortit. Onnistuessasi saat tätä eläintä vastaavan pistemäärän. Voittaja
on ensimmäinen pelaaja, joka saa useamman kierroksen jälkeen sovitun määrän
pisteitä.

Asettelu:
Tavalliseen PIT-peliin et tarvitse vahtikoira- ja maanviljelijäkortteja, joten voit
jättää ne laatikkoon. Aseta kello pöydän keskelle ja varaa kynä sekä paperia
pisteiden kirjausta varten.
Valitse pelaaja, joka jakaa kortit. Jakaja ottaa niin monta yhdeksän kortin
sarjaa kuin on pelaajia. Muita kortteja ei tarvita ja ne voidaan asettaa takaisin
laatikkoon. Jakaja sekoittaa kortit läpikotaisin ja jakaa yhdeksän korttia kuvapuoli
alaspäin jokaiselle pelaajalle.
Ota kortit käteesi ja lajittele ne eläinten mukaan.
Taktinen vinkki: Valitse minkä eläimen kortteja haluat kerätä kaikki yhdeksän
kappaletta – tämä on todennäköisesti eläin, jonka
kortteja sinulla on paljon tai josta saa paljon
pisteitä. Voit tietysti vaihtaa valitsemaasi
eläintä pelin aikana.
Kun kaikki pelaajat ovat valmiina,
jakaja aloittaa pelin. Hän soittaa
kelloa ja ilmoittaa ”Markkinat
ovat auki!”

Pelin kulku:
Kaikki pelaajat vaihtavat samaan aikaan! Valitse 1–4 korttia siitä eläimestä, jonka
kortteja et halua kerätä ja yritä vaihtaa niitä muiden pelaajien kanssa. Pidä näitä
kortteja ylhäällä sillä tavalla, että muut eivät näe kortin kuvaa ja huuda: ”Vaihda
yksi! Vaihda yksi!” tai ”Vaihda kolme! Vaihda kolme!”, riippuen korttien määrästä,
jotka haluat vaihtaa.
Voit vaihtaa kortteja kenen tahansa pelaajan kanssa, joka haluaa vaihtaa
saman määrän kortteja kuin sinä. Kaikki pelaajat toimivat samanaikaisesti ja
huutavat, tarjoavat sekä vaihtavat kortteja. Kun olet vaihtanut ja järjestänyt
kortit kädessäsi, voit välittömästi tehdä tai ottaa vastaan seuraavan tarjouksen.
Jokainen pelaaja päättää kenen kanssa hän vaihtaa korttinsa. Jos kukaan ei
ole vaihtamassa samaa määrää kortteja, voit milloin tahansa vetää tarjouksesi
takaisin ja tehdä uuden. Jos haluat vaihtaa pelaajan kanssa, jolla on vähemmän
tai enemmän kortteja, sinun tulee ensin muuttaa tarjoamiesi korttien määrää. Älä
unohda, että voit tarjota vain tietyn eläimen kortteja yhdellä kertaa.
Näin jatketaan kunnes yksi pelaajista on kerännyt yhden eläimen kaikki yhdeksän
korttia. Tämä pelaaja soittaa kelloa, jotta kukaan muu ei pääse hänen edelleen, ja
kierros on loppunut.

Pisteet ja voittaminen:
Pelaaja, joka soitti kelloa ensimmäisenä, asettaa yhtä eläintä kuvaavat yhdeksän
korttia pöydälle kuvapuoli ylöspäin. Hän saa eläimelle määrätyn pistemäärän
verran pisteitä. Esimerkiksi 85 pistettä, jos hän on kerännyt yhdeksän lehmää.
Jos hänellä ei ole yhdeksää korttia yhdestä eläimestä, pelaajalta vähennetään
20 pistettä ja peli jatkuu välittömästi. Voittaja on pelaaja, joka saa useamman
kierroksen jälkeen 500 pistettä tai enemmän. Lyhyempiä pelejä varten voidaan
käyttää 300 pisteen rajaa.

Pelaaminen vahtikoira- ja maanviljelijäkortin kanssa:
Jos käytät pelissä erikoiskortteja, kaksi pelaajista saa kymmenennen kortin.
Myös he päättävät kierroksen, kun heillä on kerättynä yhdeksän korttia yhdestä
eläimestä. Kymmenes kortti vastaa mitä tahansa eläintä. Muuten pelin kulku
vastaa aiemmin esitettyä. Voit vaihtaa erikoiskortit erillään tai muiden kanssa.
Kuten aiemmin on esitetty, et voi vaihtaa enempää kuin neljä korttia kerrallaan.

Pisteidenlaskussa on kuitenkin eroavaisuuksia: vahtikoirakortti toimii villinä
korttina. Jos sinulla on kahdeksan korttia yhdestä eläimestä ja vahtikoirakortti,
voit lopettaa kierroksen. Saat tälle eläimelle osoitetun määrän pisteitä. Jos sinulla
on yhdeksän kappaletta yhden eläimen kortteja ja vahtikoira, saat vastaavalle
eläimelle määrätyn pistemäärän kaksinkertaisena! Jos sinulla on vahtikoirakortti
ja toinen pelaaja päättää kierroksen, sinulta vähennetään 20 pistettä.
Taktinen vihje: Sinun kannattaa vaihtaa vahtikoirakortti pois kierroksen loppua
kohti, jos et usko voittavasi kierrosta. Tämä kuitenkin antaa toisille pelaajille
mahdollisuuden käyttää sitä villinä korttina.
Maanviljelijäkortti vähentää pelaajalta aina 20 pistettä kierroksen lopussa. Et
voi päättää kierrosta niin kauan kuin tämä kortti on kädessäsi. Yritä tämän vuoksi
päästä siitä eroon ajoissa.
Jos pelaajalla on sekä vahtikoira- että maanviljelijäkortti kädessään kierroksen
lopussa, häneltä vähennetään 40 pistettä.

Pelaaminen ilman sanoja:
Jos halutaan pelata vähemmän meluisasti, voit
käyttää sormia näyttämään vaihdettavien korttien
lukumäärää: tee tarjous näyttämällä sormilla
korttien lukumäärää kämmenpuoli ulospäin ja
vastaanota tarjous näyttämällä sormilla korttien
lukumäärää kämmenpuoli sisäänpäin.
© 2010 Winning Moves Deutschland.
PIT® on Hasbro, Inc:n rekisteröity
tavaramerkki.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käännös englanniksi: Sybille & Bruce
Whitehill, „Word for Wort“
Distributed in Nordic Countries
by Nordic Games Iceland.
www.nordicgames.is

