
SALATUT ELÄMÄT 
 

Ikäsuositus: 9+ 

Kesto: 30+ 

Pelaajat: 2-6 

 

Pelin sisältö 
150 kysymyskorttia, 50 Kuvaile kohtaus -korttia, 50 Väitekorttia, 50 Kuvakorttia, 

pelilauta, 6 pelinappulaa, 36 avainpelimerkkiä, 6 keräilyalustaa, tiimalasi, 

arpakuutio. 
 
Pelin tavoite 
Salatut elämät -tietopelissä on tarkoitus vastata kysymyksiin kuudesta eri 

aihealueesta. Pelaajat kiertävät pelilaudan reittiä ja vastaavat aina sen 

aihealueen kysymykseen, mihin ruutuun arpakuution silmäluku heidät vie.  

 

Pelin tavoitteena on kerätä kuusi eriväristä avainmerkkiä (eli yksi jokaisesta eri 

aihealueesta) vastaamalla oikein korttien kysymyksiin. Tämän jälkeen pelaajan 

tulee päästä pelilaudan keskellä sijaitsevaan maaliruutuun, jossa vastaamalla 

oikein Kuvakortin kysymykseen voittaa koko pelin. 

 

Kysymyskortit 
Kysymykset on jaettu kuuteen aihealueeseen: Kentauri, Kellarihuone, Saunan 
pukuhuone, Stellans-kauppa, Sepon asunto ja Sievisten asunto. Jokaisesta kortista 
löytyy yksi kysymys jokaisesta aihealueesta. Kysymysten edessä olevat väriympyrät 

kertovat kysymysten aihealueet, jotka on merkitty myös pelilaudan ruutuihin (kuva 

1). Oikea vastaus löytyy kortin kääntöpuolelta.  

Pelaajien tulee sopia etukäteen kuinka tarkkoja vastausten tulee olla; riittääkö 

esim. nimeä kysyttäessä pelkkä etunimi. 

 

Pelivalmistelut 
Sekoita kortit ja jaa ne neljään pinoon niiden toimintojen mukaan:  

- Kysymyskortit ja Väitekortit laitetaan pöydälle kysymyspuoli ylöspäin 

- Kuvaile kohtaus -kortit ja Kuvakortit laitetaan pöydälle kuvapuoli ylöspäin. 
Kuvaile kohtaus -kortit erottuvat Kuvakorteista siten, että niiden kulmissa on 

kysymysmerkit.  

Kukin pelaaja valitsee itselleen pelinappulan ja asettaa sen haluamaansa 

kulmaruutuun (kuva 2). Useampi pelaaja voi aloittaa samasta kulmaruudusta. 

Kukin pelaaja ottaa itselleen myös keräilyalustan.  

Vanhin pelaaja aloittaa. Vuoro siirtyy aina myötäpäivään. 

 
Pelin kulku 
Heitä vuorollasi arpakuutiota ja siirrä pelinappulaasi niin monta ruutua eteenpäin 

kuin arpakuutio näyttää. Saat itse valita, kumpaan suuntaan pelilaudan reittiä 

kierrät. Ruutu, johon pysähdyt, kertoo mistä aihealueesta sinulta kysytään kysymys 



(kuva 1). Kulmaruudussa saat itse valita kysymyksen aihealueen. Vasemmalla 

puolellasi istuva pelaaja nostaa pöydältä kortin ja lukee sinulle ääneen 

kysymyksen.  

- Jos vastaat väärin tai et tiedä vastausta, vuorosi on ohi ja vuoro siirtyy 
seuraavalle pelaajalle. 

- Jos vastaat oikein, saat ottaa kysymyksen aihealueen värisen avainmerkin ja 
asettaa sen keräilyalustaasi. Tämän jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle 

pelaajalle. 

- Jos vastaat oikein sellaisen aihealueen kysymykseen, josta sinulla jo on 

avainmerkki, saat heittää arpakuutiota uudelleen (sinulla voi olla vain yksi 

avainmerkki kustakin aihealueesta).  

Saat jatkaa vuoroasi niin kauan kun vastaat oikein tai saat uuden avainmerkin, 

minkä jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. 

Käytetty kysymyskortti palautetaan pakan pohjalle. 

 

Erikoistehtävät 
Kun olet kerännyt kaikki kuusi eriväristä avainmerkkiä, suuntaa matkasi kohti 

valitsemaasi kulmaruutua. Ruutuun ei tarvitse päästä tasaluvulla. 

Päästyäsi kulmaruutuun saat seuraavalla vuorollasi aloittaa etenemisen kohti 

maaliruutua (kuva 3). Reitti maaliruutuun muodostuu kahdesta 

erikoistehtäväruudusta. Et tarvitse enää arpakuutiota, vaan edetäksesi sinun tulee 

selvittää ruutujen osoittamat erikoistehtävät. Erikoistehtävät ovat: 

A. Kuvaile kohtaus – Tässä erikoistehtävässä pelaajan vasemmalla puolella 
istuva pelaaja ottaa alimman Kuvaile kohtaus -kortin pakasta ja näyttää 
kortin kuvaa vuorossa olevalle pelaajalle. Tämän tehtävänä on nyt kuvailla 

kortissa näkyvä kohtaus, kertomalla ketkä kuvassa esiintyvät ja mitä siinä 

tapahtuu –esimerkiksi mistä kuvan hahmot puhuvat, mitä he ovat juuri 

saaneet selville jne. Oikea vastaus löytyy kortin kääntöpuolelta. 

B. Väitteet – Tässä erikoistehtävässä pelaajan vasemmalla puolella istuva 
pelaaja ottaa alimman kortin Väitekorttipakasta ja varoo näyttämästä 
kortin taustaa vuorossa olevalle pelaajalle. Kun yksi pelaajista kääntää 

tiimalasin, kortin ottanut pelaaja esittää vuorossa olevalle pelaajalle 

ensimmäisen väitteen, ja vuorossa oleva pelaaja yrittää arvata onko väite 

oikein vai väärin. Tavoitteena on vastata oikein 6 väitteeseen ennen kuin 

tiimalasin hiekka on valunut loppuun. Tarvittaessa kysyvä pelaaja ottaa 

uuden kortin pakan pohjalta. Tämän pelaajan tulee toimia mahdollisimman 

ripeästi tehtävissään. 

- Jos selvität tehtävän, saat siirtää pelinappulasi seuraavaan ruutuun ja 
seuraavalla vuorollasi yrittää selvittää sen osoittaman erikoistehtävän.  

- Jos epäonnistut erikoistehtävässä, pelinappulasi pysyy paikoillaan ja 
yrität seuraavalla vuorollasi uudestaan selvittää samanlaisen 

erikoistehtävän. 

Käytetyt erikoistehtäväkortit palautetaan pakkojensa päällimmäiseksi. 

 



Kuvakysymys ja pelin voittaja 
Selvitettyäsi kaksi erikoistehtävää saat siirtää pelinappulasi maaliruutuun (kuva 3). 

Seuraavalla vuorollasi vastaat yhteen kuvakysymykseen. Vasemmalla puolellasi 

istuva pelaaja nostaa päällimmäisen kortin ja sinä pyörität arpakuutiota. Pelaaja 

lukee sinulle kysymyksen, joka vastaa arpakuution tulosta.  

- Jos vastaat väärin, pelinappulasi pysyy paikoillaan ja vastaat seuraavalla 
vuorollasi jälleen vasemmalla puolellasi istuvan pelaajan valitseman 

aihealueen kysymykseen.  

- Jos vastaat oikein, olet pelin voittaja! 
 

 


