
095478 ELÄINPYRAMIDI OHJE
Pinoamispeli 2–4 pelaajalle. 4–99-vuotiaille.

Sisältö:
29 puista eläintä
1 noppa

Pelin aloitus
Krokotiili laitetaan pelialueen keskelle. Se on pyramidin ensimmäinen eläin. Kukin 
pelaaja valitsee itselleen seitsemän eri eläintä. Mahdolliset ylijäävät eläimet laitetaan 
takaisin laatikkoon.  Pelaaja, joka osaa tasapainoilla yhdellä jalalla flamingon lailla 
pisimpään, saa aloittaa. 

Mitä nopan eri kuviot tarkoittavat:
Yksi piste Pelaaja saa laittaa yhden eläimistään pyramidiin.
Kaksi pistettä Pelaaja saa laittaa kaksi eläintään pyramidiin.
Krokotiili Pelaaja saa kasvattaa pyramidia sivusuunnassa laittamalla yhden  
  eläimistään pyramidin alimmaiseen kerrokseen krokotiilin jatkeeksi niin,  
  että sen pää tai häntä koskettaa alinta eläintä. 
Käsi   Pelaaja saa antaa jonkin eläimistään valitsemalleen pelaajalle, jonka  
  täytyy asettaa eläin varovasti pyramidiin. 
Kysymysmerkki Muut pelaajat saavat määrätä, minkä eläimistään pelaaja joutuu laitta 
  maan pyramidiin.

Jos pyramidi romahtaa kokonaan tai siitä putoaa eläimiä
 • Jos pyramidista putoaa yksi tai kaksi eläintä, pelaaja, joka yritti laittaa niitä paikal-
leen, joutuu ottamaan ne itselleen.
 • Jos pyramidista putoaa enemmän kuin kaksi eläintä, pelaaja joutuu ottamaan näistä 
kaksi eläintä itselleen, ja loput laitetaan takaisin laatikkoon.
• Jos koko pyramidi romahtaa, pelaaja joutuu ottamaan itselleen kaksi eläintä, krokotiili 
laitetaan takaisin pelialueen keskelle, ja muut eläimet laitetaan takaisin laatikkoon.
• Jos eläimiä putoaa pyramidista ilman, että kukaan pelaajista on koskenut niihin, pu-
donneet eläimet laitetaan takaisin laatikkoon (kukaan ei joudu ottamaan niitä itselleen). 

Pelin lopetus
Peli loppuu, kun joltain pelaajalta loppuvat eläimet. Tämä pelaaja on pelin voittaja.

Pelivariaatioita
• Jos pelaajia on vähemmän kuin neljä, kaikki saavat valita normaalisti seitsemän 
eläintä, mutta yli jäävät eläimet jaetaan pelaajien kesken sattumanvaraisesti. 
• Jos pyramidista putoaa eläimiä, putoamisen aiheuttanut pelaaja joutuu ottamaan 
itselleen maksimissaan viisi eläintä.
• Peliä voi pelata myös yksin kokeilemalla, kuinka suuren pinon saa eläimistä koottua.
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0-3

Ei sovellu alle 3-vuotiaille, sisältää pieniä osia.
Ej lämplig för barn under 3 år, innehåller små delar.
Not suitable for children under 36 months because 
of small parts which may be a choking hazard.0-3
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