Trickle
Trickle is an abstract strategy game in the spirit of the
classic games, such as Chinese Checkers and Go. All
of the game items can be controlled by any player, so
there are no dedicated pieces for each player. This
gives the game a unique strategic touch.
Players: 2 – 3 (you can try it out with 4 or 6 players
too)
Duration: 5-15 minutes
Pieces: a two-sided game board (one side for 2 player
game, other for 3 players), 19 glass beads

Setup
1) Choose the correct version of the board,
according to the amount of players. Decide
which player “owns” which colored edges of
the board.
2) Put 19 beads on the centermost hexes of the
board.

Rules
1) Players act taking turns. On his or her turn the
player must move one bead. Bead can be
moved to an empty hex right next to it, or it
can jump over one other bead to an empty
hex straight behind it.
2) When bead lands to the outermost circle of
hexes, it can not be moved anymore. The
beads can not be moved off the board.
3) Beads can not be moved closer to the center
of the board. They can only be moved along
the circle they are on, or onto a circle closer
to the edge of the board.
4) When a bead is moved, the next player can
not immediately move the bead back to
where it was moved away. The bead can be
moved back, if some other bead is moved in
between.

Game end
The game ends when all the beads are on the
outermost hexes of the board. The corner hexes are
neutral and beads on them will not give points to any
player.
Calculate how many beads there are on each player’s
sides. The player that has the most beads on his or
her edges wins the game.
Take “just one more round quickly”.

Credits
The following people made this game possible.
Game Concept:
Jaakko Kemppainen
Artwork:
Heikki Sillanpää

Find Out More
Goal

For rule variants and other Trickle related topics,
please visit the game’s blog:
http://tricklegame.blogspot.fi

Get more beads on the board sides controlled by you
than anyone else in the game.
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Trickle
Trickle on abstrakti strategiapeli klassisten Tammen,
Kiinanshakin ja Go:n hengessä. Strategisesti erikoisen
säväyksen pelille antaa se, että kaikki pelinappulat
ovat pelaajien yhteisiä.
Pelaajia: 2-3 (kokeile myös 4- tai 6- pelaajan versiota)
Peliaika: 5-15 minuuttia
Osat: kaksipuolinen pelilauta (toisella puolella
kahden, toisella kolmen pelaajan versio), 19
pelinappulaa

Aloitus
1) Valitkaa laudan puoli pelaajamäärän mukaan.
Pelaajien kotipesät määräytyvät reunaalueiden värien mukaisesti.
2) Asettakaa 19 pelinappulaa pelilaudan
keskimmäisiin ruutuihin.

Säännöt
1) Pelaajat toimivat vuoron perään. Omalla
vuorollaan pelaaja siirtää yhtä pelinappulaa.
Nappulan voi siirtää joko viereiseen tyhjään
ruutuun tai hypätä yhden nappulan yli sen
takana olevaan tyhjään ruutuun.
2) Kun nappula päätyy pelilaudan uloimmalle
ruutukehälle, sitä ei saa enää siirtää.
Nappuloita ei saa poistaa pelilaudalta.
3) Nappuloita ei saa siirtää lähemmäs laudan
keskustaa. Niitä voi siirtää samalle tai
ulommalle kehälle.
4) Kun pelaaja on siirtänyt nappulaa, seuraava
pelaaja ei saa välittömästi siirtää nappulaa
takaisin sen aiempaan ruutuun. Nappulan voi
siirtää takaisin aiempaan ruutuun, mikäli
välillä siirretään jotain toista nappulaa.

Pelin päätös
Peli päättyy, kun kaikki nappulat on siirretty
pelilaudan uloimmalle kehälle. Tällöin suoritetaan
pisteiden lasku. Laudan nurkkaruuduissa olevista
nappuloista ei anneta pisteitä kenellekään.
Laske kunkin pelaajan kotipesissä olevien
nappuloiden lukumäärä. Pelaaja, jonka kotipesissä on
eniten nappuloita, voittee pelin.
Pelatkaa pikaisesti ”vielä yksi peli”.

Tekijät
Pelisuunnittelu: Jaakko Kemppainen
Taide: Heikki Sillanpää
Kiitos kaikille pelin testaajille kotona, Kouvolan
Seudun Ammattiopistossa ja Aalto Yliopiston Taiteen,
Suunnittelun ja Arkkitehruurin korkeakoulun
Medialaboratorion pelikerhossa.

Tavoite
Haali muita pelaajia enemmän pelinappuloita omiin
kotipesiisi.
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Lisätietoja
Lisää tietoa ja sääntöideoita löydät pelin
englanninkielisestä blogista, osoitteesta
http://tricklegame.blogspot.fi
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