
Diabolo 
 
3-5 pelaajaa, ikä 8+, kesto: 30 minuuttia 
 
Sisältö 
 
70 numerokorttia, 5 eri väriä 
5 Taivas/Helvetti korttia 
5 kerroinkorttia 
Pistelaskuvihko 
 
Pelin idea 
 
Pelaajat lisäävät vuorollaan kortteja Taivas/Helvetti korttien vasemmalle tai 
oikealle puolelle. Kun 5 numerokorttia on lisätty kahden Taivas/Helvetti –kortin 
viereen, suoritetaan pistelasku. Pistelaskun aikana plus- ja miinuspisteet 
merkitään pistelaskuvihkoon. Kun pelaajien määrä vastaava määrä kierroksia 
on pelattu, eniten pisteitä kerännyt pelaaja voittaa. 
 
Alkuvalmistelut 
 
Kynä ja pistelaskuvihko laitetaan valmiiksi pistelaskua varten. 5 
Taivas/Helvetti –korttia laitetaan pöydän keskelle riviksi harppua ja hiilihankoa 
kuvaava puoli ylöspäin. Jokaiselle pelaajalle annetaan kerroinkortti, jonka hän 
asettaa pöydälle eteensä. Jakaja valitaan. Jakaja sekoittaa kortit hyvin ja 
jakaa 6 korttia kuvapuoli alaspäin jokaiselle pelaajalle. Loput kortit laitetaan 
kuvapuoli alaspäin olevaksi nostopakaksi pöydän keskelle. 
 
Pelin kulku 
 
Jakajan vasemmalla puolella oleva pelaaja aloittaa ja peli etenee 
myötäpäivään. Vuorollaan pelaajan täytyy tehdä tehdä seuraavat toiminnot 
tässä järjestyksessä. 
 

- Nostaa kortti pakasta käteensä 
- Valita kädessään yksi kortti ja asettaa se vastaavaa väriä olevan 

Taivas/Helvetti –kortin viereen. 
 
Tämän jälkeen on seuraavan pelaajan vuoro. 
 
Säännöt korttien asettamiseen 
 
Kortteja lisäämällä pöytään muodostuu viisi eri mittaista korttiriviä. Yksikään 
rivi ei saa sisältää yli viittä korttia mukaan lukien Taivas/Helvetti –kortti. 
 
Kun rivissä on 5 korttia, siihen ei saa pelata enää lisää kortteja. Selvyyden 
vuoksi Taivas/Helvetti –kortti käännetään ympäri siten, että toisella puolella 
oleva lukon ja ketjun kuva tulee näkyviin. 
 



Taivas/Helvetti –kortin kummallekaan puolelle ei saa lisätä yli kolmea korttia. 
Jos toiselle puolelle on lisätty jo 3 korttia, sen jälkeen kortteja voi lisätä enää 
toiselle puolelle, kunhan 5 kortin maksimia ei ylitetä. 
 
Taivas/Helvetti –kortin oikealle puolelle lisätyt kortit lasketaan enkelin pisteiksi 
kun taas vasemmalle puolelle pelatun lasketaan paholaisen pisteiksi korteilla 
olevan kuvituksen mukaisesti. 
 
Kierroksen päättyminen 
 
Heti kun 5 korttia on lisätty kahteen riviin (eli kaksi Taivas/Helvetti –kortti on 
käännetty ympäri) kierros on ohi. Viidellä pelaajalla kierros loppuu, kun 3 
Taivas/Helvetti –korttia on käännetty ympäri. 
 
Pisteytys 
 
Kaikki 5 riviä pisteytetään erikseen. Jokaisesta rivistä enkeli- ja 
paholaispisteet lasketaan yhteen ja niitä verrataan toisiinsa. 
 

1. Enkelipisteitä on enemmän 
 
Tästä väristä saa positiiviset pisteet. 
 
Pelaajat voivat päättää tässä vaiheessa, haluavatko he käyttää 
kerroinkorttiaan. Jos pelaaja haluaa pelata kertoimen, hänen pitää ilmoittaa se 
muille.  
 
Tämän jälkeen pelaajat paljastavat, kuinka paljon heillä on kyseistä väriä 
olevia kortteja kädessään. Pelaaja, jolla on suurin määrä kyseisen värin 
kortteja (kädessä olevien korttien summa), saa tätä vastaavan määrän 
pisteitä. Muut pelaajat eivät saa mitään.  
 
Jos kyseinen pelaaja pelasi kerroinkorttinsa, hänen pisteensä tuplataan. 
Kaikki pelatut kerroinkortit laitetaan sivuun, eikä niitä voi käyttää enää 
seuraavalla kierroksella. 
 

2. Paholaispisteitä on enemmän 
 
Tästä väristä saa miinuspisteitä. 
 
Kaikki pelaajat paljastavat, kuinka paljon heillä on kyseistä väriä olevia 
kortteja kädessään. Korttien määrä lasketaan suurimman yhteen ja 
suurimman summan kerännyt saa saman määrän miinuspisteitä. Muut 
pelaajat  eivät saa mitään. 
 

3. Enkeli- ja paholaispisteitä on yhtä paljon 
 
Kyseistä riviä ei pisteytetä. 
 



Jos kahdella pelaajalla on yhtä paljon pisteitä kädessään, silloin he kaikki 
saavat saman määrän miinus- tai pluspisteitä. 
 
Tämän jälkeen on seuraavan kierroksen vuoro. Jakajan vuoro siirtyy 
seuraavalle pelaajalle joka sekoittaa ja jakaa kortit. Kun pelaajien määrää 
vastaava määrä kierroksia on pelattu, eniten pisteitä kerännyt pelaaja on 
voittaja. 
 
Erikoistapaus: Jos pelaaja ei pysty tekemään sääntöjen mukaista toimintaa 
vuoronsa aikana, hänen on todistettava tämä muille pelaajille näyttämällä 
korttinsa. Tämän jälkeen hän poistaa kädestään kortin, joka poistetaan pelistä 
kierroksen lopun ajaksi. 


