Sekoita sitten kortit, joissa on punainen selkäpuoli. Jaa jokaiselle
pelaajalle viisi korttia. (Älä näytä korttejasi kenellekään muulle.)
Aseta loput kortit pöydälle nostopakaksi, selkäpuoli ylöspäin.
Jätä pöydälle tilaa poistopakkaa varten. Siihen pelaajat laittavat
jo pelatut kortit. Pelatut kortit asetetaan poistopakkaan kuvapuoli
ylöspäin. Sen jälkeen kun pelaaja on pelannut korttinsa, hän
nostaa uudet kortit nostopakasta. Pelaajalla tulee aina olla viisi
korttia kädessään.

2–5 pelaajalle
Peliaika: 20 minuuttia
Yli 8-vuotiaille

Kuinka peliä pelataan

Sisältö
79 korttia:
12 kuningatarkorttia
8 kuningaskorttia
5 narrikorttia
4 ritarikorttia
4 unijuomakorttia
3 lohikäärmekorttia
3 taikasauvakorttia
Neljä kutakin numerokorttia välillä 1—10

Pelin aloittaa jakajan vasemmalla puolella istuva henkilö. Sen
jälkeen pelivuoro kiertää myötäpäivään. Kun on sinun vuorosi, voit
joko pelata kortin (katso kohdat [a] – [d] alla) tai laittaa kortin pois
(katso kohta [e]):

a Kuningaskortilla voit herättää kuningattaren.
Laita kuningaskortti poistopakkaan, käännä yksi
nukkuvista kuningattarista ympäri (voit itse valita
minkä kortin haluat) ja aseta voittamasi kuningatar
eteesi pöydälle, kuvapuoli ylöspäin. Ota itsellesi uusi
kortti nostopakasta. Sen jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.
Ritarikortilla voit varastaa kuningattaren toiselta
pelaajalta. Laita ritarikortti poistopakkaan ja ota
itse valitsemasi kuningatarkortti keneltä tahansa toiselta
pelaajalta. Aseta kuningatarkortti eteesi pöydälle,
kuvapuoli ylöspäin. Ota itsellesi uusi kortti nostopakasta.
Sen jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.

Pelin tavoite
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Pelissä kerätään pisteitä herättämällä nukkuvat kuningattaret. Voit
myös varastaa kuningattaria muilta pelaajilta.
Kuningattarien pistearvo vaihtelee 5 ja 20 välillä. Tarkoituksena on
kerätä mahdollisimman monta kuningatarta ja mahdollisimman
paljon pisteitä.
• 2—3 pelaajaa: Pelin voittaa se pelaaja, jolla on ensimmäisenä 5
kuningatarta tai vähintään 50 pistettä.
• 4—5 pelaajaa: Pelin voittaa se pelaaja, jolla on ensimmäisenä 4
kuningatarta tai vähintään 40 pistettä.

Ennen peliä
Ennen kuin pelaat Sleeping Queens -peliä ensimmäisen kerran,
tutustu kaikkiin kortteihin huolellisesti. Kaikki kuningatarkortit
näyttävät erilaisilta, ja pistearvo näkyy kortin yläkulmasta.
Kuninkaatkin ovat erinäköisiä, tunnistat ne kruunusta kortin
vasemmassa yläkulmassa. Kuningatar- ja kuningaskorttien lisäksi
pelistä löytyy ritarikortteja, lohikäärmekortteja, unijuomakortteja
(pullo, jossa on maagista taikajuomaa!), taikasauvakortteja ja
narrikortteja. Suurin osa korteista on numerokortteja, joiden arvo
vaihtelee 1 ja 10 välillä.
Jaa kortit kahteen pinoon: toiseen vihreällä selkäpuolella varustetut
ja toiseen punaisella selkäpuolella varustetut kortit.
Sekoita kaikki 12 kuningatarkorttia hyvin (vihreä selkäpuoli) ja
aseta ne pöydälle selkäpuoli ylöspäin (kuningattaret nukkuvat).
Aseta ne näin:

Nostopakka

Unijuomakortilla voit nukuttaa toisen pelaajan
kuningattaren uudelleen. Laita unijuomakortti
poistopakkaan ja aseta toisen pelaajan kuningatarkortti
takaisin muiden nukkuvien kuningattarien joukkoon,
selkäpuoli ylöspäin. Voit itse valita minkä herätetyn
kuningattaren nukutat uudelleen ja mihin kohtaan laitat
kortin. (Vinkki: yritä muistaa missä arvokkaimmat kuningattaret

c

ovat!) Ota itsellesi uusi kortti nostopakasta. Sen jälkeen vuoro
siirtyy seuraavalle pelaajalle.
Narrikortin pelaaminen. Narrikortilla otat riskin! Laita

d narrikortti poistopakkaan. Käännä sitten nostopakan

päällimmäinen kortti ympäri, niin että kaikki pelaajat
näkevät kortin. Jos kortti on erikoiskortti (kuningas/ritari/
unijuoma/lohikäärme/taikasauva/narri), nosta se käteesi.
Sen jälkeen pelivuorosi jatkuu vielä.
Jos kortti on numerokortti, laske ääneen yhtä monta pelaajaa
kuin kortin numero on – aloita itsestäsi ja laske myötäpäivään.
Se pelaaja, johon laskeminen pysähtyy, saa kääntää yhden
kuningatarkortin ja pitää sen. Laita numerokortti sitten
poistopakkaan ja nosta uusi kortti nostopakasta. Nyt sinulla on
taas viisi korttia kädessäsi. Sen jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle
pelaajalle.
Esimerkki: Pelissä on mukana neljä pelaajaa. Päätät pelata
narrikortin ja käännät nostopakan päällimmäisen kortin ympäri.
Kortti on numerokortti 9. Aloita laskeminen itsestäsi ja jatka
laskemista myötäpäivään kunnes pääset yhdeksään. Pelaaja
numero yhdeksän olet sinä itse, eli sinulla kävi tuuri ja saat kääntää
kuningattaren!
Kortin laittaminen pois. Jos et voi tai halua pelata kuningas-,
ritari-, unijuoma- tai narrikorttiasi, voit laittaa sen tai
useamman kortin pois. Nosta sen jälkeen nostopakasta yhtä monta
korttia, kuin laitoit pois, ja pelivuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.
Voit laittaa pelikortteja pois seuraavilla tavoilla:
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Poistopakka

[1] Voit laittaa pois yhden, itse valitsemasi kortin.
Nosta uusi kortti. (Useimmiten kannattaa laittaa pois
numerokortti, mutta voit laittaa pois minkä
tahansa kortin haluat.)
[2] Voit laittaa pois kaksi samanlaista
numerokorttia. Nosta kaksi uutta korttia.

[3] Voit laittaa pois kolme tai useampia numerokortteja, mikäli
ensimmäisten poislaitettujen korttien arvo on yhtä suuri kuin
viimeisen poislaitetun kortin arvo. Laske ääneen. Nosta yhtä monta
uutta korttia kuin mitä laitoit pois, jotta sinulla on taas viisi korttia
kädessäsi.
Esimerkki: Sinulla on kädessäsi numerokortit
2, 3 ja 5. Voit laittaa kaikki kolme korttia pois
samalla kertaa. Näytä kortit muille pelaajille ja
laske ääneen: “2 plus 3 on yhtä kuin 5” ja laita
kortit sitten poistopakkaan. Nosta sen jälkeen kolme uutta korttia.
Kannattaa aina yrittää päästä eroon mahdollisimman monesta
kortista yhdellä kertaa: silloin saa nostaa monta uutta korttia,
joitten joukossa voi olla vaikkapa kuningas tai ritari!

Puolusta itseäsi!
Toiset pelaajat yrittävät välillä varastaa tai nukuttaa kuningattaresi
uudelleen. Silloin voit puolustaa itseäsi, jos sinulla sattuu olemaan
oikeat kortit kädessäsi!
Lohikäärmekortti: Kun toinen pelaaja käyttää
ritarikorttiaan ja aikoo varastaa sinulta kuningattaren, voit
puolustaa itseäsi pelaamalla lohikäärmekorttisi saman
tien. Silloin ritari epäonnistuu ja saat pitää kuningattaresi.
Sekä ritarikortti että lohikäärmekortti laitetaan
poistopakkaan, ja molemmat pelaajat nostavat uuden kortin.
Taikasauvakortti: Kun toinen pelaaja käyttää
unijuomakorttiaan ja aikoo nukuttaa kuningattaresi
uudelleen, voit puolustaa itseäsi käyttämällä
taikasauvakorttiasi. Silloin unijuoma ei tehoa eikä
kuningattaresi vaivu uneen. Sekä unijuomakortti että
taikasauvakortti asetetaan poistopakkaan, ja molemmat
pelaajat nostavat uuden kortin.
Itsensä puolustamista lohikäärme- tai taikasauvakortin avulla ei
lasketa oman pelivuoron käyttämiseksi. Pelivuoro siirtyy ritarikortin
tai unijuomakortin käyttäneen pelaajan jälkeen järjestyksessä
seuraavalle pelaajalle. Älä unohda nostaa uutta korttia kun olet
pelannut lohikäärme- tai unijuomakorttisi!

Kuningattaret joilla on erityisvoimia
Ruusukuningatar: Ruusukuningatar on vain viiden pisteen
arvoinen, mutta hän voi herättää toisenkin kuningattaren
unesta. Jos herätät Ruusukuningattaren unesta, voit sen
lisäksi herättää toisenkin kuningattaren ja asettaa kortin
pöydälle eteesi.
(Ruusukuningattarella on tämä erityisvoima vain silloin, kun
hän itse herää. Jos varastat Ruusukuningattaren toiselta
pelaajalta, et voi herättää sen avulla toista kuningatarta. Mutta
jos Ruusukuningatar nukahtaa uudelleen, saa hänet uudelleen
herättävä pelaaja herättää myös toisen kuningattaren.)
Koirakuningatar ja Kissakuningatar: Pelaaja
ei voi koskaan pitää yhtä aikaa hallussaan sekä
Koirakuningatarta että Kissakuningatarta. (Nehän
tappelisivat kuin kissa ja koira!) Jos pelaajalla jo on
Koirakuningatar ja hän herättää Kissakuningattaren,
täytyy pelaajan nukuttaa Kissakuningatar uudelleen.
(Selkäpuoli ylöspäin ja samaan paikkaan jossa
kortti oli jo aikaisemminkin.) Pelaaja ei saa itselleen
kuningatarta ja pelivuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. Pelaaja ei
myöskään voi varastaa Koirakuningatarta toiselta pelaajalta, jos
hänellä jo on Kissakuningatar.

Peli loppuu myös silloin, kun kaikki kuningattaret on herätetty.
Silloin voittaja on eniten pisteitä kerännyt pelaaja.

Jos kortit loppuvat
Jos kortit loppuvat nostopakasta, poistopakan kortit sekoitetaan ja
astetaan pöydälle uudeksi nostopakaksi.
Onnea matkaan! Toivottavasti viihdyt pelin parissa.

Sleeping Queens -peli
Kuvittele mielessäsi paikka, jossa kuningattaret on tehty
pannukakuista ja kuninkaat kakuista ja purukumista. Paikka,
josta löytyy myös lohikäärmeitä ja maagisia taikasauvoja. Eikö
kuulostakin kuin unelta?
Ja untahan se melkein onkin!
Sleeping Queens -pelin keksi
kuusivuotias Miranda Evarts
eräänä talvi-iltana, kun hän ei
millään saanut unta. Kun hän
seuraavana aamuna heräsi,
hän kertoi peli-ideastaan
isosiskolleen Madeleinelle ja
vanhemmilleen Deniselle ja
Maxille, ja he kehittivät tämän
pelin yhteistuumin.

Max, Madeleine, Miranda,
Stephen ja Denise Evarts

Sleeping Queens on jännittävä peli, jota pelaamalla
voi harjoitella taktikointia, muistia ja yksinkertaisia
laskutoimituksia. Muista olla varovainen kun käytät
unijuomakorttejasi! Toiset pelaajat voivat vaikka nukahtaa!

Kaikki kuningattaret ja kuninkaat ovat erilaisia! Tutkimalla
korttejasi tarkasti näet, että vaatteet ja asusteet kuvissa
kertovat siitä kuka kukin on. Tässä näet heidän nimensä.
Osaatko yhdistää oikea nimen oikeaan korttiin?

Ruusukuningatar
Meritähtikuningatar
Sateenkaarikuningatar

Hattukuningas

Kakkukuningatar

Purukumikuningas

Riikinkukkokuningatar

Shakkikuningas

Kuukuningatar

Kakkukuningas

Leppäkerttukuningatar

Tulikuningas

Auringonkukkakuningatar

Kilpikonnakuningas

Kissakuningatar

Palapelikuningas

Koirakuningatar

Partakuningas

Pannukakkukuningatar
Sydänkuningatar

Pelin loppu
Peli loppuu, kun jollain pelaajista on niin monta kuningatarta tai
pistettä, kuin pelin voittamiseen tarvitaan. 2—3 pelaaja: pelin
voittaa se pelaaja, jolla on ensimmäisenä joko 5 kuningatarta tai
vähintään 50 pistettä. 4—5 pelaaja: pelin voittaa se pelaaja, jolla
on ensimmäisenä joko 4 kuningatarta tai vähintään 40 pistettä.
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