
Alustavast mängijast päripäeva liikudes saab iga mängija oma käigukorral:
• teha ühe liikumise 
ja/või
• avastada maastikuruudu.

Mängu kulgemine

• Kõik maastikuruudud, v.a. neli algusristmikku, segatakse, pööratakse 
tagurpidi ning paigutatakse 7x7 ruudustikuks. Nii moodustub mängulaud. 
• Neli algusristmikku paigutatakse mängulaua iga külje keskmiseks 
ruuduks. 
• Iga mängija valib endale nupu ja asetab selle ühele algusristmikutest 
(ühelt ristmikult võib alustada ka mitu mängijat). 
• Mängijad valivad aarde tüübi (tavaline, multi- või mõistatusaare), mida • Mängijad valivad aarde tüübi (tavaline, multi- või mõistatusaare), mida 
nad otsima lähevad.
• Üks mängija valitakse loosi teel alustavaks mängijaks.  

Ettevalmistus

Mängijad kehastavad geopeitureid mängulaual, mis kujutab endast 
maa-ala, kuhu on peidetud aare. Võimalik on valida kolme aardetüübi 
vahel (tavaline, multi- või mõistatusaare), millest oleneb mängu 
keerukus. Mängida võib nii üksi kui tiimis. Mängulaual kiiremaks 
edasiliikumiseks on oluline avastada maastikku ning valida õige tee, 
kuivõrd mängu võidab see, kes leiab esimesena geopeituse aarde.

Mängu eesmärk

49 maastikuruutu 
6 mängunuppu
2 täringut
1 aardetähis

Komponendid

Mängu autor: Aigar ja Inga Alaveer
Kujundus: Kaisa Holsting



Tundmatu maastikuruudu paikaseadmisel tuleb arvestada, et sellel 
kujutatud teeraja üks ots peab ühtima selle ruudu teeotsaga, millelt 
mängija edasi liikus. Kui tundmatule maastikule liiguti ilma 
teerajata maastikult, võib maastikuruudu paigutada endale 
sobivasse suunda.

• kui mängija käik algab tundmatult maastikult, koosneb tema käik vaid 
maastikuruudu ümberpööramises ja paikaseadmises.

• kui mängija alustab oma käiku • kui mängija alustab oma käiku 
teadaolevalt (õigetpidi) maastikult (A) ja 
liigub mööda teerada samuti juba 
teadaolevale maastikule (B), võib ta 
astuda veel ühe sammu mööda rada 
järgmisele ruudule (C). Kui teine samm 
lõpeb tundmatul (tagurpidi) 
maastikuruudul, pöörab mängija selle maastikuruudul, pöörab mängija selle 
ümber, seab paika ning asetab sellele oma 
mängunupu;
• kui mängija alustab oma käiku 
teadaolevalt maastikult (A) ja liigub ilma 
teerajata suunas samuti juba teadaolevale 
maastikule (B), on tal kasutada vaid üks 
liikumine;
• kui mängija alustab oma käiku • kui mängija alustab oma käiku 
teadaolevalt maastikult (A) ja liigub 
mööda teerada tundmatule 
maastikuruudule (B), pöörab ta selle 
ümber, seab paika ning asetab sellele oma 
mängunupu;
• kui mängija alustab oma käiku • kui mängija alustab oma käiku 
teadaolevalt maastikult (A) ja liigub ilma 
teerajata suunas tundmatule maastikule 
(B), asetab ta sellele oma mängunupu ilma 
seda vaatamata ning ümber pööramata;

Liikumine ja maastikuruudu avastamine toimub vastavalt järgmistele 
reeglitele:___________________________________________________________
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Pärast teise tähise leidmist tekib mängijatele veel üks rida/tulp aarde 
otsimiseks (B). Kui mõlema rea/tulba kõik maastikuruudud on ümber 
pööratud, kuid aaret leitud pole, saab seda asuda otsima kõigilt ülejäänud 
tundmatutelt maastikuruutudelt – sellisel juhul on aga vaja leidmiseks 
veeretada täringuga 6. 

Mängijad asuvad otsima N ja E 
tähiseid. Pärast esimese tähise 
leidmist saavad kõik mängijad 
otsida vastavas reas/tulbas 
tundmatutelt maastikuruutudelt 
aaret, millises suunas nooled 
näitavad (A). Selleks veeretab 
mängija täringut – veeretades 5 mängija täringut – veeretades 5 
või 6 on ta aarde leidnud. Muul 
juhul mäng jätkub.

___________________

___________________
Aare asub kirjelduses toodud 

koordinaatidel.
Tavaline aare                       
(algajale geopeiturile)

Mänguvariandid

Erilised maastikud:
1) Soo: pärast selle maastikuruudu 
ümberpööramist jääb antud mängija järgmise 
käigu vahele.
2) Järv2) Järv: pärast selle maastikuruudu 
ümberpööramist astub mängija tagasi 
maastikuruudule, mille kaudu ta siia saabus, 
ning jääb järgmise käigu vahele.
3) Tähised N ja E3) Tähised N ja E: esimese tähise leidmise 
korral saab selle leidnud mängija otsustada, 
millises suunas ta antud tähise nooled 
paigutab; teise tähise leidnud mängija peab 
selle nooled paigutama juba esimese tähise 
nooltega ristuvas suunas. 

A
B
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Alates teisest vahepunktist kontrollib esimesena sinna jõudnud mängija 
(tundmatu maastikuruudu puhul pärast selle paikaseadmist), kas tegu on 
lõpp-aardega. Selleks veeretab ta täringut – ning veeretades vähem kui 
antud vahepunkti järjekorranumber, ongi aare leitud. 

Tähistel asuvate noolte Tähistel asuvate noolte 
ristumispunktis asub multiaarde 
esimene vahepunkt (A). 
Esimesena sinna jõudnud 
mängija veeretab kahte täringut 
ning määrab nende abil 
multiaarde teise vahepunkti 
asukoha. Selleks loeb ta oma asukoha. Selleks loeb ta oma 
praegusest asukohast kõigepealt 
ühe täringu silmade jagu ühes 
suunas ning seejärel teise täringu 
silmade jagu esmase suunaga 
ristuvas suunas – tulemus ongi 
uue vahepunkti asukoht ning 
sinna asetatakse aardetähis (B). sinna asetatakse aardetähis (B). 
Täringute valimise järjekord 
ning valitud suunad on mängija 
enda otsustada. 

Mängijad asuvad otsima N ja E tähiseid. Tähise (N või E) leidja saab 
endale ühe täiendava lisaliikumise, mis kehtib kuni esimese vahepunkti 
leidmiseni (kui mõlemad tähised leiab sama mängija, saab ta siiski ainult 
ühe lisaliikumise). Lisaliikumist saab kasutada vaid enne tundmatule 
maastikule sattumist. Pärast tundmatu maastikuruudu ümberpööramist 
lisaliikumist enam kasutada ei saa.

_________________________

_________________________
Mitmest punktist koosnev aare, kus 

algkoordinaatidelt leiab järgmise punkti 
koordinaadid. 

Multiaare 
(keskmisele geopeiturile)

4

A

B

Mängu võidab see mängija, kes aarde esimesena leiab. Kui aga juhtub, et 
kõik maastikuruudud on ümber pööratud ilma aaret leidmata, kaotavad 
kõik mängijad, sest aare on kadunud.



Reeglid: Inga Alaveer
Täname kõiki selle mängu testijaid, Märti ja Mukit

Vahepunkti asukoht ei tohi minna mängulaua piiridest välja ega 
sattuda järve. Kui täringute veeretamise tulemusel pole uue 
vahepunkti paigutamine võimalik, tuleb täringuid uuesti veeretada.

Nt teise vahepunkti puhul on lõpp-aare leitud, kui veeretatakse 1, 
kolmanda vahepunkti puhul, kui veeretatakse 1 või 2 jne. Kui tegemist ei 
olnud lõpp-aarde asukohaga, veeretab mängija taas kahte täringut, 
tegemaks kindlaks järgmise vahepunkti asukoha.
Mängu võidab see mängija, kes leiab esimesena lõppaarde.

Mängijad asuvad nüüd otsima tagurpidi olevat tähist (N või E). Selle 
esmaleidja saab endale punkti, mängulaud segatakse samade reeglite järgi 
uuesti läbi ning mängijad asuvad taas otsima tagurpidi olevat tähist.
Mängu võidab see mängija, kes kogub esimesena kaks punkti – tema 
ongi leidnud mõistatusaarde.

Juhul kui mõlema tähise peal asuvad mängijate nupud, jääb viimase 
tähise leidnud mängija oma ruudule. Teisel tähisel seisev mängija 
valib endale sobiva algusristmiku ning alustab oma järgmist käiku 
sealt, tähis aga lisatakse segatavasse pakki.

Mõistatusaarde puhul ei oma tähtsust N- ja E-tähistel asuvad nooled, vaid 
ainult tähised ise. 
Pärast esimese tähise (N või E) leidmist jätkatakse mängu tavapäraselt. 
Teise tähise leidmisel eemaldatakse mängulaualt kõik maastikuruudud 
peale algusristmike ja ruutude, mille peal asuvad mängijate nupud, 
pööratakse tagurpidi, segatakse ning tekitatakse uus mängulaud. 

______________________

______________________
Aarde asukoht tuleb välja arvutada 

või nuputada.
Mõistatusaare                      
(kogenud geopeiturile)
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