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Pingviiniemo on koko aamun opettanut poikasiaan uimaan.
Nyt ne jo sukeltelevat innoissaan jäälautan reunamilla ja
pyydystävät kaloja. Se ei ole aivan helppoa ja vain
taitavimmat poikaset onnistuvat nappaamaan saaliin.
Jäälautta on alkanut keskipäivän kuumuudessa sulaa ja
nyt siitä jo irtoilee lohkareita. Pienet poikaset ovat pahassa
pulassa ajautuessaan liian kauas emostaan. Sinun
tuleekin nyt auttaa poikaset turvaan emonsa luokse.
Matkan varrella jäälaattojen alta paljastuu pelin kulkuun
vaikuttavia toimintoja.
Ethän unohda, että meren syvyyksissä piilee vaara.
Markku Miekkavalas on tullut tuttuun tapaansa hätyyttelemään pingviininpoikasia.
Nyt pingviineillä on jo kiire, sillä jää sulaa!
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Alkuvalmistelut
Jakakaa puiset pingviini -pelinappulat pelaajille.
Jokaiselle jaetaan viisi samanväristä poikasta ja yksi emo.
Jäälaattojen kääntöpuolella on erilaisia toimintoja, joiden
perusteella laattoja jaetaan pelikentälle tietty määrä
pelaajien lukumäärän mukaisesti.

Sisältö

Toimintojen selitykset löydät sivulta 9.
Pelilauta: Jäämeri

Jäälaattojen määrät:

91 jäälaattaa (+5 varalaattaa, 1 jokaista)

Yhteensä

Puisia pingviini -pelinappuloita 24kpl,
emo ja viisi poikasta, neljä eri väriä

Sääntövihko

Kaksinpeli

6

6

2

2

21

37

Kolminpeli

12

12

4

4

29

61

Nelinpeli

18

18

6

6

43

91

Kaksinpelissä pelialue on
tummansininen kennoalue.
Kolminpelissä pelialue on
vaaleansininen kennoalue.
Nelinpelissä käytössä on koko
lauta, eli myös vaaleat kennot.
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Pelin kulku
Pelissä pyritään saamaan poikaset turvaan omaa emoa
ympäröiville laatoille (ks. kuva s.10) tai viemään vastapelaajan poikasilta vapaita paikkoja. Nuorin pelaaja aloittaa
pelin ja pelivuorot siirtyvät myötäpäivään pelaajalta toiselle.

Käännelkää valittu määrä jäälaattoja pelilaudalle kuvapuoli alaspäin. Sekoittakaa jäälaatat hyvin ja asetelkaa
ne paikoilleen. Kaksinpelissä pelilaattoja asetellaan vain
pelilaudan keskiosaan, kolminpelissä myös sitä ulommalle
kehälle ja nelinpelissä koko pelilaudalle.

Pelivuoron aikana tapahtuu kaksi (pakollista) asiaa:
1) Jäälaatan poisto: Pelaaja poistaa yhden vapaan jäälaatan pelilaudalta (ks. toiminnot s.9). Sellaista jäälaattaa,
jolla on poikanen tai emo, ei saa poistaa.

Asetelkaa vuorotellen pingviininpoikaset pelilaudan
reunoille uloimpien jäälaattojen päälle. Nuorin pelaaja
aloittaa. Pingviininpoikasia ei saa aloituksessa asettaa
pelilaudan nurkkiin. Samalla reunalla saa olla vain yksi
poikanen kutakin väriä. Asetelkaa seuraavaksi emot
samalla tavalla vuorotellen pelilaudan uloimmille jäälaatoille.
Emot saa aloituksessa asettaa myös nurkkiin.

2) Liikkuminen: Liikkumiselle on kolme vaihtoehtoa:
Askel, paikan vaihto ja jäälautalla seilaaminen.
Askel:
Pelaaja liikuttaa omaa poikasta tai
emoa yhden askeleen viereiselle
tyhjälle jäälaatalle. Toisen pingviinin
“läpi” ei voi kulkea eikä samalla laatalla
saa olla kahta pingviiniä (ks. kuva 1).

Kuva 1

Paikan vaihto:
Vierekkäin olevat pelaajan oma emo ja
poikanen voivat vaihtaa keskenään paikkaa. Paikan vaihtaminen vastaa yhtä
askelta (ks. kuva 2).
Jäälautalla seilaaminen:

Aloitustilanne
kaksinpelissä
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Pelaaja voi kuljettaa yhtä jäälaattaa veden pintaa pitkin. Pelaajan pelinappulan
(emo tai poikanen) pitää olla kyseisellä
jäälautalla (ks. kuva 4, s.8).

Kuva 2
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Jäälaattojen toiminnat:
Aurinko sulattaa lisää jäätä. Poista välittömästi uusi jäälaatta. Uuden laatan toiminto astuu voimaan. Jos tämäkin
on aurinko, sulattaa se edelleen uuden laatan jne.

Pelaaja voi kuljettaa yhtä jäälaattaa (sulanutta) veden pintaa
pitkin. Jäälaatta liikkuu suoraa
linjaa halutun pituisen matkan.

Kala on pingviinien tärkeintä ravintoa ja saat siitä
lisävoimia. Saat yhden ylimääräisen askeleen. Voit käyttää
kaksi kertaa jotain kolmesta liikkumisvaihtoehdosta. Voit
jakaa liikkeet emon ja/tai poikasten kesken tai liikuttaa
emoa tai yhtä poikasta molemmilla liikkeillä.

Jäälaatan pitää kuitenkin olla vapaa irtoamaan eli se ei saa olla
kiinni muissa jäälaatoissa vastakkaisilta sivuiltaan (ks. kuva 3).
Jäälaatta voi seilata ainoastaan
silloin, kun sillä on esteetön
kulku vähintään toiselta reunalta.
Jäälaatta seilaa suoraan kunnes
se pysähtyy toisen jäälautan
reunaan. Toisiin jäälaattoihin
voi pysähtyä vain mikäli niiden
kolme vierekkäistä sivua ovat
avoinna (ks. kuva 4). Jos tämä
ei ole mahdollista jäälaatta voi
pysähtyä myös avoveteen. Kapeikosta ei saa seilata läpi.

Kuva 3

•
•
uiminen
seilaaminen

Jäälaattaa voi kuljettaa myös
pelialueen reunalla, sillä
ulkoreunat ovat vapaasti
lainehtivaa vettä. Pelialueen
ulkopuolella ei saa
kuitenkaan seilata
(2- tai 3- pelaajan
pelissä.)

•

Pelaajan poikanen ottaa askeleen, jonka jälkeen
se seilaa jäälautalla
Pelaajan emo ja poikanen vaihtavat paikkaa, jonka
jälkeen emo liikkuu yhden askeleen
Pelaajan poikanen liikkuu kaksi askelta

Miekkavalas on yksi pingviinin luontaisista vihollisista ja se
on tullut hätyyttelemään pingviininpoikasia. Saat siirtää yhtä
toisen pelaajan pingviininpoikasta mille tahansa pelilaudalla
sijaitsevalle vapaalle jäälaatalle. Toiminto ei tehoa emoihin.
Pingviini on maalla liikkuessaan kömpelö eläin, mutta
vedessä se liikkuu vaivattomasti. Saat uittaa omaa emoa
tai yhtä poikasta jäälaatalta toiselle. Voit uittaa pingviiniäsi
suoraan sulanutta väylää pitkin ja saat matkan aikana
kääntyä yhden kerran. Voit lähteä uittamaan pingviiniäsi
vain, jos se sijaitsee veden reunalla (ks. kuva 4, s.8).

Kuva 4
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Esimerkkejä:

Tyhjä laatta: ei toimintoja.
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Pelin lopetus ja pisteiden laskeminen
Peli päättyy, kun joku pelaajista saa kaikki pingviininpoikaset turvaan emon luokse tai, kun viimeinenkin vapaa
jäälaatta on poistettu pelilaudalta. Tällöin eniten pisteitä
kerännyt pelaaja voittaa pelin.
Pelaajat saavat pisteitä seuraavasti: jokainen oma
poikanen emon vieressä antaa yhden pisteen ja jokainen
jonkun muun pelaajan poikanen pelaajan emon vieressä
antaa yhden miinuspisteen. Kahdesta vierekkäisestä emosta
tulee myös miinuspiste.

+1

-1

+1 +1
+1
-1
+1
-1
+1
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Kuvan pelin voitti
keltainen pesue
2-1.

Maksimipisteet pelissä ovat tällöin +5 pistettä ja minimipisteet -6 pistettä (jolloin pelaajan emo on kokonaisuudessaan
muiden pelaajien poikasten piirittämä).
Jos pelaajat päätyvät samoihin pisteisiin, voittaa pelaaja,
jolla on enemmän omia poikasia emon luona. Jos myös
omien poikasten määrä sama, pelaajat päätyvät tasapeliin.

Pelimuunnelmat
Nopea pelin aloitus:
Sekoita kaikki laatat väärinpäin ja valitse suoraan
oikea määrä laattoja laudalle. Älä katso käännettyjä
laattoja.
Toimintolaatan säästäminen:
Voit säästää yhden kala-, aurinko- tai uintitoiminnon,
kun nostat sen. Voit käyttää sen myöhemmin, kun
nostat tyhjän laatan. Pelin alussa päätetään pelataanko
säästetyt laatat avoimina vai ei.
Pelaaminen ilman erikoistoimintoja:
Peliä voi pelata myös ilman erikoistoimintoja.
6-8 vuotiaat:
Nuoremmat pelaajat voivat pelata peliä hieman helpommilla säännöillä. Tällöin kannattaa pelata vain
neljällä poikasella. Toisen pelaajan poikasista oman
emon vieressä ei vähennetä pisteitä.
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Pelisuunnittelu: Jarno Siekkinen
Pelikehitys: Tapio Talvisalo, Katri Vainiomäki
Graafinen suunnittelu: Katri Vainiomäki
Pelitestaus: Joonas Rapila, Miika Liikamaa, Pauli Kettunen,
Nicholas Andersson, Tero Vauhkonen, Kirsi Peltonen,
Jussi Rautio, Teemu Takanen.
Kiitokset: Sonja-, Stella ja Sunna Siekkinen,
Pia Kiviniemi, Juha-, Pekka-, Laura-, Raija ja
Jukka Ukkola. Mari ja Toni Rinta, Harri Ojala,
Juha ja Hanna-Kaisa Siekkinen, Petri Niskanen.
Kiitos, että ostit Roll D6 -pelin!
Pelin sisältä löytyvä vihreä Roll D6 -noppa on lahja meiltä
sinulle. Sen myötä haluamme toivottaa sinut tervetulleeksi
alati kasvavaan pelaajaperheeseemme.
Noppa toimii aitoustodisteena Roll D6 -pelin ostosta. Se on
vain ja ainoastaan lahjaesine, eikä sitä tarvita pelin aikana.
www -sivuiltamme tukea peliin!
Löydät lisäohjeita, opasteita ja sääntöjen selvennyksiä
Jää Sulaa -pelin tuotesivulta: www.rolld6.fi

