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keskuslaa�a

Honeycombs™ sisältää 52 kuusikulmaista 
laa�aa. Jokaisessa laatassa on 6 symbolia ja 

kaikki laatat ovat erilaisia. 
Pelitapoja on kolme erilaista. Niiden kesto ja 

kilpailullisuus vaihtelevat. Valitse itsellesi 
sopivin!

Pelin kulku

Pelin tavoi�eena on yhdistää laatat toisiinsa siten, 
e�ä samanlaiset symbolit tulevat vastakkain. 

Pisteitä saa sovi�amalla yhteen mahdollisimman 
monta symbolia. Jos symbolit eivät sovi yhteen, 

laa�oja ei saa yhdistää. Ainoa poikkeus on 
mehiläinen, joka on jokeri: sen saa yhdistää mihin 

tahansa symboliin. Kukin laa�a on mahdollista 
saada yhdiste�yä kaikilta kuudelta reunaltaan.

Pelitapa A – Työläiset
Sähäkkä nopeuskilpailu toisia vastaan

(2–4 pelaajaa tai 2 pelaajan joukkue�a)

1. Jakakaa laatat tasan kaikille pelaajille/joukkueille. 
2 pelaajaa = 26 laa�aa, 3 pelaajaa = 17 laa�aa, 
4 pelaajaa = 13 laa�aa kullekin.

2. Pelaajat ase�avat laa�ansa eteensä kuvapuoli 
alaspäin.

3. Kun nuorin pelaaja sanoo "hep!", kaikki 
pelaajat kääntävät laa�ansa kuvapuoli ylöspäin 
ja yri�ävät sovi�aa yhteen mahdollisimman 
monta symbolia. Kukin yri�ää saada oman 
hunajakennonsa valmiiksi mahdollisimman 
nopeas� ja ennen muita pelaajia.

4. Ensimmäisenä kaikki laa�ansa yhdistävä 
pelaaja huutaa "Kenno!". Kierros pää�yy tähän 
ja kaikkien pitää he� lope�aa.

5. Kukin pelaaja tarkistaa nyt, onko hänen vasem- 
malla puolellaan istuvan pelaajan hunajakennossa 
virheitä (ks. Tarkistussäännöt 1 & 2 jäljempänä). 
Jos virheitä löytyy, vähentäkää pisteitä. Tärkeää: 
Jos ensimmäisenä valmistuneessa kennossa on 
virheitä, muut pelaajat jatkavat kierrosta, kunnes 
joku saa valmiiksi virhee�ömän kennon.

6. Si�en kukin pelaaja laskee oman kennonsa 
pisteet (ks. Pistelasku) ja ilmoi�aa ne kirjurille, 
joka kirjaa ne muis�in.

7. Palau�akaa kaikki laatat pussiin seuraavaa 
kierrosta varten.

8. Kolmen kierroksen jälkeen eniten pisteitä 
kerännyt pelaaja kruunataan 
mehiläiskuninga�areksi.

Pelitapa B – Suuri hunajakenno
Leppoisaa kilpailua vuoro kerrallaan

(2–4 pelaajaa tai 2 pelaajan joukkue�a)

1. Pelaajat rakentavat vuorotellen yhteistä suurta 
hunajakennoa ja kukin kerää pisteitä itselleen.

2. Ase�akaa yksi laa�a kuvapuoli ylöspäin pöydän 
keskelle.

3. Kukin pelaaja nostaa 3 laa�aa pussista 
käteensä.

4. Vanhin pelaaja aloi�aa ja vuorot vaihtuvat 
myötäpäivään. Vuorossa oleva pelaaja yhdistää 
yhden kolmesta laatastaan hunajakennoon. 
Jokaisesta yhteensopivasta symboliparista saa 
1 pisteen.

5. Vuoronsa lopuksi pelaaja nostaa 1 laatan 
pussista käteensä.

6. Peli pää�yy, kun kaikki 52 laa�aa on yhdiste�y 
hunajakennoon. Eniten pisteitä kerännyt 
pelaaja voi�aa.

7. Joillakin laatoilla on erikoisominaisuuksia, jotka 
on merki�y laatan keskelle. Mie� hyvin, miten 
käytät niitä, jo�a saat niistä parhaan hyödyn.

 
Tuplapisteet: Kun pelaat tällaisen laatan, 
saat siitä pisteet kaksinkertaisena.

Rosvo: Jos sinulla on rosvolaa�a, voit 
varastaa toisen pelaajan vuoron. Ennen 
kuin toinen pelaaja pelaa laatan, huuda 
"Rosvo", niin saat varastaa vuoron. Pelaa 
rosvolaa�a ja ota siitä pisteet. Nosta 
si�en pussista uusi laa�a. Si�en toinen 
pelaaja jatkaa vuoroaan kuten tavallises�.

Lisävuoro: Tavallisen vuorosi jälkeen voit 
he� pelata lisävuorolaatan. Se on 
ylimääräinen vuoro, eikä se vaikuta 
mitenkään seuraavaan tavalliseen 
vuoroosi. Nosta si�en pussista uusi 
laa�a.

Jokeri: Valitse tältä laatalta yksi symboli 
jokeriksi. Saat yhdistää sen mihin tahansa 
symboliin.

Pelitapa C – Kennopalapeli
Rakentakaa yhdessä hieno hunajakenno

1. Levitelkää kaikki laatat pöydälle kuvapuoli 
ylöspäin kuin palapelin palat.

2. Rakentakaa yhdessä yhtä hunajakennoa. 
Yri�äkää saada yhdiste�yä mahdollisimman 
monta symbolia.

3. Kuka tahansa saa siirtää laa�oja milloin 
tahansa.

4. Jokainen saa edetä omaan tah�insa.
5. Peli pää�yy, kun kaikki laatat on yhdiste�y 

kennoon ja pelaajat ovat tyytyväisiä 
lopputulokseen.

6. Tämä ei ole kilpailullinen pelitapa. 
Jos halua�e, voi�e laskea pisteet ja kirjata ne 
muis�in.

Tarkistussääntö 1: Vain yksi pari 
(koskee vain Työläiset-pelitapaa)

Kun kierros pää�yy, enintään yksi hunajakennosi 
laatoista saa olla yhdiste�y kennoosi pelkästään 
yhdellä symboliparilla. Et siis saa yhdistää 
laa�ojasi pitkäksi ketjuksi lope�aaksesi 
kierroksen nopeammin.

  

Tarkistussääntö 2: Virheellinen pari
Jos hunajakennostasi löytyy virheellinen 
symbolipari  kierroksen lopussa, niin sinun pitää 
poistaa virheellinen laa�a, etkä saa siitä lainkaan 
pisteitä. Kuvan esimerkissä poista kumpi tahansa 
virheellisistä laatoista. Et saa siitä lainkaan 
pisteitä, vaikka yksi symbolipari olikin oikein.

Pistelasku
1 symbolipari = 1 piste
1 keskuslaa�a = 5 bonuspiste�ä
Lisäksi Työläiset-pelitavassa: 
Käy�ämätön laa�a = 1 miinuspiste 

Laske pisteet näin
1. Laske ensin keskuslaa�ojesi bonuspisteet.
2. Laske symboliparisi. Tämä on helpointa tehdä 

poistamalla yksi laa�a kerrallaan. Kun poistat 
laatan, laske samalla siitä saamasi pisteet 
(ks. kuva).

3. Vähennä loppusummasta miinuspisteesi.

Keskuslaatta
Keskuslaa�a on mikä tahansa laa�a, joka on 
yhdiste�y kaikilta kuudelta sivultaan. 
Suuri hunajakenno -pelitavassa keskuslaatan 
5 bonuspiste�ä menevät sille pelaajalle, joka pelasi 
viimeisen eli kuudennen laatan sen ympärille. 
Lisäksi pelaaja saa pelaamansa laatan symbolipa-
reista pisteet kuten tavallises�.
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