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Jos niin käy, olette molemmat voittajia!

Kuinka voitat pelin:

❶ Samaa kokoa:
iso, keskikokoinen
tai pieni

❷ Isosta
pienimpään tai
pienestä isompaan

❸ Erikokoiset
nappulat
sisäkkäin

Sääntöjä pelinappuloiden asettamiseen:

❶ Kun pelinappula on asetettu pelilaudalle, sitä ei saa enää liikuttaa.

❷ Jos et pysty asettamaan pelinappulaa pelilaudalle, jätät vuoron välistä.

❸ Asettakaa pelinappuloita pelilaudalle niin kauan kunnes joku saa ”Otrion”!

Tasapeli on mahdollinen, mutta ei yleistä. Jos niin käy, olette molemmat 
voittajia!  Pelatkaa uudestaan ja yrittäkää tällä kertaa päihittää toisenne!

Vinkit!

Muistakaa vuorotella aloittavan pelaajan suhteen!

3 tai 4 hengen pelissä, muista blokata pelaajia joiden vuoro 
on sinun vuorosi jälkeen.

Kahden pelaajan pelissä, jos ensimmäinen pelaaja voittaa 
jatkuvasti, kokeilkaa pelata siten että kumpikaan pelaajista 
ei käytä keskimmäisen peliruudun keskimmäistä ympyrää.
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Vaihtoehtoinen versio: Otrio Extreme!

Lisää joukkoon Extremeä! Napatkaa pala paperia ja merkitkää ylös 1 piste 
kierroksen voittajalle. Eikö riitä? Poista 1 piste pelaajalta, joka epäonnistuu 
blokkaamaan voittavan pelaajan (voittajaa edeltävä pelaaja). Pelaaja, joka 
kerää ensimmäisenä 5 pistettä voittaa!

SAA AIVOSI SANOMAAN “O” !
2–4 pelaajaa, 8+

Sisältää:

pelilauta

Pelin asettelu:

Peliohjeet:

2 Pelaajaa
Molemmat pelaajat valitsevat itsellensä 
kaksi väriä ja asettavat ne vastakkaisille 
puolille pelilaudalla. Pelaaja voi voittaa 
kummalla tahansa väreistään. Nuorin 
pelaaja aloittaa ja peli kulkee myötäpäivään. 
Vuorotelkaa asettamalla pelinappuloita 
pelilaudalle (1 pelinappula per. vuoro). 
Vuorottele myös omien väriesi välillä.

3 tai 4 Pelaajaa
Jokainen pelaaja valitsee itsellensä värin. 
Jos pelissä on 3 pelaajaa, yksi väri jää pelistä 
sivuun. Nuorin pelaaja aloittaa ja peli kulkee myötäpäivään. Vuorotelkaa 
asettamalla pelinappuloita pelilaudalle (yksi pelinappula per. vuoro).

Aseta pelinappulat laudan 
uloimmille alueille. Saman värin 
kuuluu olla samalla sivulla – kaikki 
violetit ovat samalla 
sivulla, kaikki punaiset 
ovat samalla sivulla jne.

(Esimerkiksi kahden pelaajan versiossa toisella pelaajista olisi 
vihreä ja violetti ja toisella pelaajalla olisi sininen ja punainen.)

36 pelinappulaa
(Pelilauta ja nappulat eivät ole mittakaavassa.)

Kun saat ”Otrion”, muista huutaa se kuuluvaan ääneen! Olet pelin voittaja ja 
vastustajien täytyy kuulla se! 

(Rivit voivat olla vaakatasossa, pystysuoraan tai diagonaalissa.)

 peli- 
alue!

Marbles: Brain Workshop™

www.marblesthebrainstore.com
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Otrio™ on suunniteltu ja kehitelty U.S.A.ssa insinööri/
keksijä Brady Petersonin toimesta, yhteistyössä  
Marbles: Brain Workshop™. Kaikki oikeudet pidätetään.

VAROITUS: Tuote ei sovellu alle 
3-vuotiaille lapsille pienten osien vuoksi.
Tukehtumisvaara.

• Täyttää kaikki CPSC turvallisuusmääräykset.
• Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöönottoa.
• Säilytä nämä tiedot, osoite ja puhelinnumero 

mahdollista tulevaa tarvetta varten.
• Tuotteen sisältö saattaa poiketa kuvasta.

• Aikuisen tulee tarkistaa tuotteen tur-
 vallisuus säännöllisesti, jotta vältytään 

vaaroilta. Jos tuotteessa havaitaan vika, 
tulee viallinen osa poistaa välittömästi.

• Tuotetta tulee käyttää aikuisen 
valvonnan alla.
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