
- Pelilauta laatikon sisällä (pisterata)
- 84 korttia
- 36 äänestysmerkkiä (6 eri väriä, numerot 1-6 joka väriä)
- 6 puista jänistä

Pelaajat valitsevat jäniksen ja laittavat sen pisteradan ruutuun 0. Sekoittakaa kortit ja
jakakaa jokaiselle pelaajalle kuusi korttia. Loput kortit laitetaan kuvapuoli alaspäin
nostopakaksi.

- Jos pelaajia on neljä, jokainen pelaaja ottaa äänestysmerkit 1-4.
- Jos pelaajia on viisi, jokainen pelaaja ottaa äänestysmerkit 1-5.
- Jos pelaajia on kuusi, jokainen pelaaja ottaa äänestysmerkit 1-6.

Huomio: Älä näytä kädessäsi olevia kortteja muille pelaajille.

Tarinankertoja

Yksi pelaajista on kierroksen tarinankertoja. Hän katsoo kädessään olevia kortteja ja
valitsee niistä yhden. Hän keksii kortista lauseen ja sanoo sen ääneen (näyttämättä
korttia muille pelaajille).

Lause voi olla millainen tahansa: yksi sana tai enemmän, tai vain pelkkä ääni. Se voi
olla täysin keksitty tai lainattu jostain lähteestä (runosta, laulusta, elokuvan nimestä,
sanonnasta ja niin edelleen).

Ensimmäinen korteistaan vihjeen keksinyt pelaaja aloittaa pelin.

Kortin valitseminen tarinankertojalle

Muut pelaajat valitsevat kädestään kortin, joka sopii parhaiten tarinankertojan lau-
seeseen.

Pelaajat antavat valitsemansa kortit tarinankertojalle näyttämättä niitä muille pelaajille.
Tarinankertoja sekoittaa oman korttinsa saamiensa korttien sekaan. Hän levittää 

kortit pöydälle sattumanvaraiseen järjestykseen. Vasemmanpuoleisin kortti on 
numero 1, seuraava on numero 2 ja niin edelleen.

Tarinankertojan kortin etsiminen: äänestys

Muiden pelaajien tavoite on keksiä, mikä korteista on tarinankertojan valitsema.  
Pelaajat äänestävät salaa korttia, jonka luulevat olevan tarinankertojan valitsema 
(tarinankertoja ei äänestä).

Äänestys tapahtuu siten, että pelaajat valitsevat äänestysmerkin, jonka numero 
vastaa valittua korttia. Merkit laitetaan pelaajien eteen ja paljastetaan, kun kaikki ovat
tehneet valintansa. Paljastetut merkit laitetaan niitä vastaavien korttien päälle.

Huomio: Omaa kuvaansa ei saa äänestää.

Pisteenlasku

- Jos kaikki pelaajat äänestävät tarinankertojan kuvaa tai kukaan ei äänestä sitä,
tarinankertoja ei saa pisteitä ja kaikki muut saavat 2 pistettä
- Muulloin tarinankertoja saa 3 pistettä, samoin kaikki tarinankertojan kuvaa 
äänestäneet.
- Muut pelaajat kuin tarinankertoja saavat pisteen jokaisesta äänestä, jonka heidän
kuvansa on saanut.

Pelaajat merkitsevät pisteensä siirtämällä jänistään pisteradalla saamiensa pisteiden
määrän verran.

Kierroksen loppu

Pelaajat nostavat kortteja, kunnes heillä on taas kuusi korttia. Tarinankertojavuoro
siirtyy seuraavalle pelaajalle myötäpäivään.

Peli päättyy, kun viimeinen kortti on nostettu. Pisimmälle pisteradalla päässyt pelaaja
voittaa.
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Peliin osallistuu viisi pelaajaa: Nooa, Anni, Aapo, Oona ja Iida.

Nooa keksii ensimmäisenä lauseen kuvistaan ja saa olla en-
simmäinen tarinankertoja.

Hän sanoo muille lauseen ”Missä onni on?”

Muiden pelaajien täytyy nyt valita kädestään kortti, joka sopii
Nooan lauseeseen parhaiten.

Annilla on kädessään nämä kortit:

Näistä kuudesta kuvasta hän valitsee kolmannen, joka hänen mielestään sopii 
parhaiten Nooan lauseeseen ”Missä onni on?”. Hän antaa kortin Nooalle. Aapo, Oona
ja Iida valitsevat myös kortin kädestään ja antavat ne Nooalle.

Nooa sekoittaa muilta saamansa kortit ja oman korttinsa ja laittaa ne pöydän
keskelle.

Jokainen pelaaja (paitsi tarinankertoja) äänestää nyt sitä korttia, joka hänen
mielestään on Nooan valitsema.

Kun kaikki ovat valinneet äänestysmerkkinsä, ne paljastetaan.

Vain Anni on löytänyt Nooan kortin (numero 4). Hän ja Nooa saavat 3 pistettä kumpikin.
Kaksi pelaajaa on äänestänyt Annin korttia (numero 1), joten hän saa kaksi pistettä lisää.
Aapo saa pisteen, koska yksi pelaajista on äänestänyt hänen korttiaan (numero 3).
Tällä kierroksella Anni saa siis 5 pistettä, Nooa 3 pistettä ja Aapo 1 pisteen. Iida ja

Oona jäävät ilman pisteitä, sillä he eivät löytäneet Nooan kuvaa, eikä kukaan 
äänestänyt heidän kuviaan.

Aapo on seuraavan kierroksen tarinankertoja, koska hän istuu Nooan vasemmalla
puolella.

Jos tarinankertojan lause on liian täsmällinen, kaikki löytävät kuvan helposti ja
tarinankertoja jää ilman pisteitä.

Jos lause ei toisaalta liity kuvaan tarpeeksi, luultavasti kukaan ei äänestä tarinanker-
tojan kuvaa ja hän jää taaskin pisteittä.

Haasteena onkin keksiä lause, joka ei ole liian kuvaava eikä liian abstrakti, niin että
joku pelaajista löytää oikean kuvan, mutta joku menee harhaan. Pelin alussa tämä voi
olla vaikeaa, mutta muutaman kierroksen jälkeen peli sujuu jo paremmin.

3 pelaajaa: jokaisella pelaajalla on 7 korttia kädessään. Tarinankertoja valitsee yhden
kuvan, muut pelaajat valitsevat kaksi kuvaa. Valinta tehdään siis viidestä kortista.

Pisteenlasku: Jos vain yksi pelaaja löytää tarinankertojan kortin, tarinankertoja ja
tämä pelaaja saavat neljä pistettä kolmen sijasta.

Pantomiimi tai laulu: Tässä muunnelmassa tarinankertoja voi myös laulaa laulun
tai vaikka esittää pantomiimiä kortista. Peli toimii muuten samalla tavalla.

Muistakaa, että mikään ei estä teitä sekoittamasta näitä muunnelmia tai keksimästä
aivan omia!

Jean-Louis Roubira ja Régis Bonnessée haluavat kiittää kaikkia projektissa
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