
Tavoite
Pelissä on tavoitteena kerätä seitsemän erilaista aihealuemerkkiä 
vastaamalla oikein korttien kysymyksiin. Tämän jälkeen pelaajan 
tulee päästä pelilaudan keskellä olevalle kruunulle. Vastaamalla 
oikein viimeiseen kruunuaihealueen kysymykseen, pelaaja voittaa 
pelin.

Kysymys-/ vastauskortit:
Pelissä on 2800 kysymystä ja vastausta.Tekstikortteja 316 kpl ja 
kuvakortteja 84 kpl. Jokaisessa tekstikortissa on yksi kysymys/
vastaus seitsemästä aihealueesta. Kuvakorteissa kysymykset 
keskittyvät kuvan aiheisiin, eivätkä välttämättä liity kerättävien 
merkkien aiheisiin.

Pelivalmistelut
Kukin pelaaja valitsee itselleen pelinappulan ja asettaa sen 
punaiseen lähtöruutuun. Useampi pelaaja voi aloitta pelin 
samasta ruudusta. Jokainen pelaaja ottaa eteensä keräily-
alustan aihealueiden merkkejä varten sekä nipun kysymys / 
vastauskortteja. 84 kuvakorttia sekoitetaan muiden kysymys/
vastauskorttien kanssa.

Pelin kulku
Pelin alkaa suurimman noppaluvun heittänyt pelaaja. Tämän 
jälkeen vuoro siirtyy vasemmalla puolella olevalle pelaajalle. 
Pelaaja heittää vuorollaan arpakuutiota ja siirtää pelinappulaansa 
kehällä oikealle tai vasemmalle. Ruutu, johon pelinappula 
pysähtyy, kertoo aihealueesta, johon kysymys liittyy. Vasemmalla 
puolella oleva pelaaja nostaa pöydältä kortin ja esittää aihe-
alueen kysymyksen. Jos pelaaja vastaa kysymykseen väärin, 
vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. Jos pelaaja vastaa oikein, 
hän saa aihealuetta vastaavan merkin, jonka hän sijoittaa omalle 
keräilyalustalleen. Sen jälkeen pelaaja heittää arpakuutiota 
uudelleen ja siirtyy toiselle ruudulle. Yhden heittovuoron aikana 
pelaaja voi saada korkeintaan kolme aihealuemerkkiä. Tämän 
jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. Jos pelaaja vastaa 
oikein sellaiseen kysymykseen, josta hänellä on jo merkki, hän 
saa uuden heittovuoron. Pelaajalla voi olla vain yksi jokaista 
aihealuemerkkiä. 

Oikeaksi vastaukseksi hyväksytään kaikissa Raamatun 

käännöksissä esiintyvät tekstit, erisnimet ja paikat. 

Täydennystehtävissä hyväksytään oikeaksi vastaukseksi 

myös vapaamuotoisesti omin sanoin kuvailtu asiasisältö.

Käytetyt kortit palautetaan korttipinon alle.

Pelin sisältö:
Pelilauta, 6 pelinappulaa, 42 keräilymerkkiä ja alustat, 400 korttia ja arpakuutio.
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Kohti kruunua
Kun pelaaja on kerännyt kaikki seitsemän erilaista aihealue-
merkkiä, hän suuntaa matkansa kohti lähintä lähtöruutua, 
johon on saavuttava tasaluvulla. Mikäli pelaaja ei heti 
pääse lähtöruutuun, hänen on vastattava oikein kohdallaan 
olevaan aihealueen kysymykseen jatkaakseen vuoroaan. 
Päästyään lähtöruutuun, hän saa seuraavalla vuorollaan edetä 
ensimmäiseen kirjaruutuun ilman arpakuution heittoa. Pelaaja 
saa vapaasti valita aihealueen, josta kysymys esitetään. Jos 
pelaaja vastaa väärin, hän jää ruutuun. Jos pelaaja vastaa oikein, 
hän siirtyy seuraavaan kirjaruutuun. Vuoro siirtyy seuraavalle 
pelaajalle. Vastattuaan oikein kaikkiin kolmeen kirjaruudun 
kysymykseen, hän siirtyy kruunulle. Vuoro siirtyy seuraavalle.

Pelin voittaja 
Saavuttuaan kruunulle pelaajalle esitetään viimeinen kysymys 
kruunun-aihealueelta. Ensimmäinen oikein vastannut pelaaja 
voittaa pelin.

Joukkuepeli
Peliä voidaan pelata myös joukkueissa. Tällöin on sovittava, 
vastaako yksi pelaaja joukkueesta vuorollaan, vai saako joukkue 
neuvotella vastauksesta keskenään. Muutoin peli etenee 
sääntöjen mukaan.
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