760109 Multibloom - Kertokukka
2–5 pelaajaa
Ikäsuositus 7+, 9+
Peliaika 20–30 minuuttia
Pelipaketin sisältö





96 kukkakorttia, joista 16 taikakorttia ja 10 tuholaiskorttia
30 tilauskorttia
3 lunttikorttia
ohjevihko

Pelissä opetellaan ymmärtämään kertolasku käytännönläheisesti (lyhennettynä yhteenlaskuna), ei
ulkomuistista pänttäämällä. Peli on suunniteltu yli 9-vuotiaille, mutta helpotettua versiota voivat
pelata jo 7-vuotiaat.
Rikastu myymällä kukkia! Jos olet saanut kasvatettua kukkapenkissäsi tarpeeksi kukkia asiakkaan
tilaukseen, voit myydä kukkasi ja tienata tilauskortissa määrätyn summan kolikoita!
Voittaja on pelaaja, joka tienaa ensimmäisenä 33 kolikkoa (2–3 pelaajan pelissä, tai 22 kolikkoa 4–5
pelaajan pelissä)
Peruspeli (9+)
Pelissä on kaksi korttipakkaa: suorakaiteen muotoiset kukkakortit ja neliön muotoiset tilauskortit.
Sekoita molemmat pakat huolellisesti. Jaa jokaiselle pelaajalle 5 kukkakorttia. Aseta kolme
tilauskorttia pöydälle. Nuorin pelaaja aloittaa, vuoro kiertää myötäpäivään.
Pelin kulku
1 - Omalla pelivuorollaan pelaaja voi tehdä seuraavia asioita vapaassa järjestyksessä niin kauan, kuin
hänellä on kukkakortteja kädessään: istuttaa kukkia kukkapenkkiinsä, istuttaa kukkia muiden
pelaajien kukkapenkkeihin, kitkeä omia kukkapenkkejään tai myydä kukkiaan. Pelaaja voi esimerkiksi
kitkeä kukkapenkin, istuttaa kukkia, myydä kukat ja istuttaa uusia kukkia juuri vapautuneeseen
kukkapenkkiin omalla vuorollaan.
Kukkien istuttaminen: kukkapenkki muodostuu kun muodostat samanlaisista kukkakorteistasi
ryhmän. Yhdessä kukkapenkissä voi olla vain yhdenlaisia kukkia. Jokaisessa kortissa pitää olla sama
lukumäärä kukkia. Pelaajalla voi olla vain kolme kukkapenkkiä samanaikaisesti.
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Oman vuoronsa aikana, pelaaja voi istuttaa kukkapenkkinsä niin paljon kukkia kuin haluaa – tai olla
istuttamatta yhtään. Istutetut kukat pysyvät penkissä kunnes pelaaja myy tai kitkee kukat, tai joku
muu pelaaja tuhoaa ne tuholaiskortilla.
Kukkien istuttaminen muiden pelaajien kukkapenkkeihin: pelaaja saattaa haluta eroon tietynlaisista
kukkakorteista ilman, että hänen täytyy istuttaa ne omaan penkkiinsä, esimerkiksi, jos hänen
kukkaapenkeissään ei kasva näitä kukkia. Mitä useamman kortin pelaaja pelaa vuoronsa aikana, sitä
useamman kortin hän saa nostaa kukkakorttipakasta vuoronsa lopuksi, ja todennäköisyys nostaa
itselleen hyödyllisä kukkakortteja kasvaa.
Pelaaja voi tarjota tarpeettomia kukkakorttejaan muille pelaajille. Jos joku pelaaja on kiinnostunut,
kortit voidaan istuttaa heti kiinnostuneen pelaajan penkkin. Muut pelaajat eivät voi ottaa kortteja
käteensä, vaan ne pitää istuttaa heti kukkapenkkiin, jossa on samanlaisia kortteja tai vapaaseen
penkkin. Jos pelaajalla on jo kolme kukkapenkkiä, hän voi kitkeä yhden penkkinsä ja istuttaa kortit
niiden tilalle.
Kukkapenkin kitkeminen: jos pelaaja ei enää halua kasvattaa tietyn tyyppisiä kukkia, hän voi kitkeä
kukkapenkkinsä missä tahansa vaiheessa omaa vuoroaan ja istuttaa uusia kukkia tilalle. Kitketyt
kukka- ja taikakortit poistetaan pelistä. Samaa kukkapenkkiä ei saa kitkeä ja istuttaa uudelleen
useammin kuin kerran vuoron aikana (eli pelaaja ei voi hankkiutua eroon turhista korteistaan tällä
tavalla).
Pelaaja voi kuitenkin kitkeä kukkapenkkinsä toisen pelaajan vuoron aikana, jos tämä tarjoaa hänelle
ylimääräisiä kukkakorttejaan.
Kukkien myyminen: jos pelaajalla on vuoronsa aikana oikea määrä kukkia tilauskortin täyttämiseen,
pelaaja voi myydä kukkansa. Pelaaja poistaa myydyt kukkakortit pelistä, ottaa tilauskortin itselleen ja
saa tilauskortin osoittaman määrän kolikoita. Kolikot lasketaan pelin lopussa.
Jos kukkapenkissä on enemmän kukkia kuin tilauskortissa, pelaaja voi kitkeä ylimääräiset kukat
poistamalla kukkakortit pelistä. Pelaaja voi sekä kitkeä kukkia että käyttää taikakortteja
(taikakastelukannu ja taikakukat kortit).
Myytyään kukat pelaaja voi heti istuttaa uusia kukkia tyhjentämäänsä penkkiin.
2 - Kukkia istuttaessa osa siemenistä saattaa tippua penkkien tai vakojen väliin tai jopa puutarhan
reunustoille. Nämä siemenet voi istuttaa uudelleen tai heittää kompostiin. Oman vuoronsa lopuksi
pelaaja voi nostaa kaksi kukkakorttia kukkakorttipakasta ja asettaa ne pöydälle niin, että myös muut
pelaajat näkevät ne. Pelaaja voi istuttaa ne itse tai tarjota niitä muille pelaajille (järjestyksessä
vasemmalta alkaen). Jos kukaan ei halua kortteja, ne poistetaan pelistä.
“Pudonneet siemenet” -lisäkorttien säännöt
Pelaaja ei voi käyttää omassa kädessään olevia kukkakortteja (ne pitää istuttaa oman vuoron aikana).
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Pelaaja ei saa säilyttää lisäkortteja myöhemmäksi. Ne pitää käyttää heti (kukkakortit istutetaan ja
erikoiskortit käytetään tarkoituksensa mukaisesti).
Jos pelaaja on jo kitkenyt ja istuttanut tietyn penkin vuoronsa aikana, hän saa kitkeä ja istuttaa sen
uudestaan lisäkorteilla (mutta vain kerran).
Jos pelaaja unohtaa vuoronsa jälkeen ottaa lisäkortteja kukkapakasta ja täydentääkin kukkakortit
käteensä, vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.
3 - Lopuksi “Pudonneet siemenet”-lisäkorttien pelaamisen jälkeen, pelaaja ottaa kukkakorttipakasta
käteensä niin monta korttia, että hänellä on kädessään 5 kukkakorttia. Huom! Kukkakortteja saa
ottaa itselleen vain oman vuoronsa lopussa!
Jos pelaaja on vuoronsa aikana toimittanut tilauksia (yhden tai useamman), hän nostaa tilauspakasta
kortteja niin, että pöydällä on taas 3 tilauskorttia, mutta vasta vuoron lopuksi.
Jos kortit loppuvat kukkakorttipakasta kesken pelin, pelistä poistetuista korteista sekoitetaan uusi
kukkakorttipakka pöydälle. Tässä vaiheessa voi samalla tarkistaa, kuinka monta kolikkoa kullakin
pelaajalla on.
Erikoistilauskortit
Pelissä on kahdenlaisia erikoistilauskortteja
Isoin kukkapenkki - Tämän tilauksen toimittaakseen pelaajalla pitää olla enemmän kukkia
kukkapenkissään kuin kenelläkään muulla pelaajalla.
Vaihdetaan tilauksia - Kun tämä kortti on pöydässä, kaikki avoinna olevat tilauskortit poistetaan
pelistä ja korvataan uusilla tilauskorteilla.
Taikakortit
Kukkakorttipakassa on kahdenlaisia taikakortteja
Taikakastelukannu - Tämän kortin voi käyttää mihin tahansa kukkapenkkiin: se kaksinkertaistaa tai
kolminkertaistaa penkin kukkamäärän. Huom! Tämä kortti moninkertaistaa kaikki penkin kukat! Sitä
ei voi käyttää vain osaan penkin kukista.
Taikakukka - Tämän kortin voi käyttää minkä tahansa kukkakortin tilalla. Se muuttuu samanlaiseksi
kuin muut penkin kukkakortit. Esimerkiksi, jos istutat sen penkkiin, jossa korteissa on 5 kukkaa, se
muuttuu kortiksi, jossa on 5 kukkaa. Tämän kortin erikoisuus on, että et voi käyttää sitä omiin
kukkapenkkeihisi. Voit ainoastaan antaa sen toiselle pelaajalle. Pelaajan, joka saa kortin, pitää käyttää
se omaan penkkiinsä.
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Taikakorttien käytön säännöt
Voit käyttää taikakortteja vain kukkapenkkeihin, jossa on jo kukkia. Et voi käyttää niitä tyhjiin
kukkapenkkeihin.
Jos kukkapenkin kukat kitketään tai tuhotaan tuholaiskortilla, taikakortti poistetaan pelistä.
Jos pelaaja nostaa taikakastelukannukortin pudonneet siemenet -vaiheessa, hän joutuu käyttämään
sen omaan penkkiinsä tai antamaan sen seuraavana vuorossa olevalle pelaajalle, jonka on pakko
käyttää kortti.
Jos pelaaja nostaa taikakukkakortin pudonneet siemenet -vaiheessa, hän voi antaa sen kenelle
tahansa sen haluavalle pelaajalle. Jos kukaan ei halua korttia, hän antaa sen seuraavana vuorossa
olevalle pelaajalle, jonka on pakko käyttää kortti.
Tuholaiskortit
Myyrä- ja ötökkäkortteja voi käyttää toisten pelaajien kukkapenkkien tuhoamiseen. Jos pelaajalla,
jonka penkin aiot tuhota on myös sama tuholaiskortti, hän voi käyttää oman korttinsa tuhotakseen
sinun kukkiasi samalla hetkellä. Tuhottuaan vuorossa olevan pelaajan penkin, pelaaja ottaa uuden
kukkakortin saadakseen 5 korttia käteensä. Tuholaiskortit poistetaan pelistä käytön jälkeen.
Ötökkäkortti - Ötökkäkortilla pelaaja saa ottaa yhden kukkakortin toisen pelaajan penkistä.
Ötökkäkortti poistetaan pelistä. Ötökkäkorttia voi käyttää vain penkkeihin, joissa ei ole taikakortteja.
Myyräkortti - Myyräkortilla pelaaja saa ottaa 1–3 korttia mistä tahansa toisen pelaajan penkistä.
Korttia käyttänyt pelaaja saa joko istuttaa ottamansa kortit omaan kukkapenkkiinsä tai aloittaa niillä
uuden kukkapenkin. Myyräkortti poistetaan pelistä. Jos kukkapenkissä on alle 3 kukkakorttia, pelaaja
saa ottaa myös taikakukkakortin tai sen lisäksi myös taikakastelukannukortin. Kaikki kukka- ja
taikakortit, jotka pelaaja ottaa myyräkortin avulla pitää istuttaa samaan kukkapenkkiin.
Helpompi peli (7+, 2–3 pelaajaa)
Tässä pelissä käytetään vain niitä kukkakortteja, joissa on 3, 4, 5 tai 6 kukkaa, sekä tuholaiskortteja.
Tilauskorteista käytetään vain niitä kortteja, joissa on pieni viiva vasemmassa alakulmassa.
Toisin kuin peruspelissä, pelaajilla on nyt vain kaksi kukkapenkkiä. Pöydän keskelle asetetaan vain
kaksi tilauskorttia. Peli loppuu, kun tilauskortit loppuvat.
Pelin voittaa pelaaja, jolla on pelin lopussa eniten kolikkoja.

Katso englanninkielinen video: www.thebrainyband.com
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