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� Punaiset kortit: 297 korttia, joissa jokaisessa on henkilön, paikan, asian tai tapahtuman nimi.  
� Vihreät kortit: 99 korttia, joissa jokaisessa on henkilön, paikan, asian tai tapahtuman ominaisuus. 
� Tyhjät kortit: 1 vihreä ja 3 punaista korttia, joihin voit kirjoittaa omat vaihtoehtosi ja tehdä pelistäsi 

ainutlaatuisen. 
� Välipohja: Kaikki kortit pidetään välipohjassa omissa pinoissaan.  
� Säännöt: Nopeat ja helposti opittavat säännöt, joiden avulla opit pelaamaan muutamassa 

minuutissa.  

 
1. Ota välipohja laatikosta. (Vihreät kortit säilytetään omassa välikössään ja punaiset omissaan). 
 
2. Jätä tyhjä pohjalaatikko lähettyville, jotta voit kerätä pelatut punaiset kortit sinne. 
 
3. Valitkaa tai arpokaa kuka on ensimmäisellä kierroksella jakaja. 
 
4. Välipohjaa käyttäen ensimmäisenä jakajaksi valittu jakaa jokaiselle pelaajalle (itsensä mukaan lukien) 
seitsemän punaista korttia, tekstipuoli alaspäin. Pelaajat katsovat omat korttinsa. 
 

1. Jakaja ottaa pakan päällimmäisen vihreän kortin, lukee sen ääneen ja asettaa sen tekstipuoli ylöspäin 
pöydälle. 
 
2. Muut pelaajat valitsevat yhden kädessään olevista korteista, jota jakajan lukema vihreä kortti heidän 
mielestään parhaiten kuvaa. Pelaajat lyövät valitsemansa kortin nopeasti pöytään tekstipuoli alaspäin, 
seuraavien sääntöjen mukaan: 
 
Jos pelaajia on kuusi tai enemmän:  
- Viimeisenä pöytään lyöty punainen kortti ei ole tällä kierroksella mukana vaan sen lyönyt pelaaja ottaa 
kortin takaisin käteensä. Nopeat syövät hitaat!  
 
Jos pelaajia on neljä tai viisi:  
- Ensimmäiset neljä korttia hyväksytään mukaan. 
- Pelaajat voivat pelata yhden tai kaksi korttia kädestään.(Pelaaja, joka yrittää pelata kahta korttia, 
joutuu lyömään ne pöytään yksi kerrallaan). Se ei pelaa, joka pelkää! 
 
3. Jakaja sekoittaa pöytään lyödyt punaiset kortit, jotta hän ei tiedä kuka pelasi minkäkin kortin. 
Seuraavaksi jakaja kääntää ympäri jokaisen kortin vuorollaan, lukee ne ääneen ja valitsee mielestään 
sen vaihtoehdon, jota vihreässä kortissa oleva sana hänen mielestään parhaiten kuvaa. Pelaaja, jonka 
kortin jakaja valitsee, saa pitää vihreän kortin itsellään. 
 
4. Pisteidenlaskua varten pelaajat pitävät voittamansa vihreät kortit itsellään pelin loppuun saakka. 

Sisältö : 

Pelivalmistelut 

Pelin kulku 
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5. Jakaja kerää kierroksella pelatut punaiset kortit ja laittaa ne tyhjään pohjalaatikkoon. 
 
6. Välipohja ja jakajan rooli siirtyvät myötäpäivään seuraavalle pelaajalle. Uusi jakaja jakaa tarvittavan 
määrän punaisia kortteja, jotta jokaisella pelaajalla on jälleen seitsemän korttia kädessään. 
 
7. Peli jatkuu seuraten vaiheita 1 – 6, kunnes joku pelaajista on saanut voittoon tarvittavan määrän 
vihreitä kortteja! 
 

 

Vihreät kortit laitetaan pakan pohjalle. Välipohja siirtyy seuraavalle pelaajalle ja peli voi alkaa uudelleen! 
 
Jos punaiset kortit loppuvat, sinun tarvitsee vain sekoittaa kortit laatikosta ja laittaa kortit välipohjaan. 
Vaihtoehtoja on loputtomasti! 

- On ihan OK lyödä pöytään kortti, joka ei sovi täydellisesti vihreän kortin sanaan. Jakajat valitsevat 
usein kaikkein luovimman, hauskimman tai kiinnostavimman vaihtoehdon. 
- Lobbaaminen ja korttien kommentoiminen on sallittua ja jopa suotavaa! Pelaajat saavat arvostella eri 
vaihtoehtoja ja yrittää suostutella jakajaa valitsemaan joko oman korttinsa tai mielestään parhaan 
vaihtoehdon. 
- Sellaisten punaisten korttien valinta, joiden tietää miellyttävän jakajaa nostavat luonnollisesti 
mahdollisuuksiasi voittaa. Tätä kutsutaan usein ”tuomarin imartelemiseksi”. 
- Punaiset kortit, jotka alkavat ”Minun…” tulee aina lukea jakajan näkökulmasta. Esimerkiksi, kun jakaja 
lukee kortista ”Minun rakkauselämäni”, tällä tarkoitetaan jakajan rakkauselämää, jota kuvataan 
vihreässä kortissa olevalla sanalla. 
- Omien sääntöjen soveltaminen peliin on sallittua. Niistä kannattaa kuitenkin sopia ennen pelin alkua. 
Eläköön luova hulluus! 

 
Kun olet pelannut perussäännöillä, kokeile näitä muunnelmia: 
 
1 – aajram iskak niuK  
Vaihtelu virkistää, joten aloittakaa jakamalla viisi vihreää korttia jokaiselle pelaajalle. Jakaja kääntää 
pakasta punaisen kortin. Pelaajat valitsevat kädestään vihreän kortin, joka heidän mielestään kuvaa 
parhaiten punaisessa kortissa olevaa sanaa. Jakaja valitsee sitten sen vihreän kortin, joka on hänen 
mielestään osuvin ja valitun kortin pelannut saa punaisen kortin itselleen. 
 
2 – Hitaasti kypsytetyt marjat  
Rennomman ja mietteliään pelailun ystäville suosittelemme tätä versiota. Tässä muunnelmassa kaikki 
pelaajat (jakajaa lukuunottamatta) saavat pelata punaisen kortin joka kierroksella. Aikarajan asettaminen 
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Onko aikaa vielä toiseen peliin? 
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voi olla kohdallaan, jotta pelaajat eivät jää liiaksi miettimään. 
 
3 - Paras ei ole aina paras  
Tietenkin peliä voidaan pelata myös niin, että yritetään valita vaihtoehtoa, joka on huonoiten sopiva tai 
vastakohta vihreässä kortissa olevalle sanalle.

Sivu 3/3Kuin kaksi marjaa-säännöt

16.5.2008http://www.nelostuote.fi/suomi/2marjaasaan.html


