Egyszarvúak Felhőországban
Party Rosalie-nak
H. 302767
Kooperatív lépegető- és gyűjtögetőjáték 2-4 játákos részére 4 éves kortól.
Játékidő: kb. 15 perc
Juhé! Új lakó érkezik Felhőországba. A négy egyszarvú, Szerencscsillag, Csillagpor, Csodavirág és Szívvarázs az
egyszarvú bébi, Rosalie tiszteletére egy fantasztikus üdvözlő partyt szervez. Meghívják barátaikat, és különösen
nagy felhőkristályokat gyűjtenek össze.
De sietniük kell, mert mindennek készen kell állnia, mielőtt Rosalie megérkezik.
A játék tartalma:
4 egyszarvú: Szívvarázs (sötét rózsaszín), Csillagpor (sárga), Csodavirág (lila) és Szerencsecsillag (türkiz)
1 bébi egyszarvú Rosalie (világos rózsaszín), 1 dobókocka, 1 játéktábla forgó nyíllal
8 kerek barátlapka, 8 négyzet alakú barátlapka, 10 felhőkristály

Hova kell az egyszarvúnak lépnie?
• Rózsaszín szerencsefelhő
Pörgesd meg a szerencsenyilat, és nézd meg, mire mutat: 1, 2 vagy 3 felhőkristályra. Tedd a megfelelő számú
kristályt a kristályfelhőre a játéktábla bal felső sarkában.
• Felhők szivárvánnyal
A szivárványcsúszdát használhatod az út levágására (előre vagy hátra), még akkor is, ha onnan tovább kell
lépned.
• Sárga virágcserép felhő
Fordíts fel egy kerek barátlapkát! Ha nincs már több felfordítandó barátlapka, úgy nem történik semmi. A
barátaitok már a partyfelhőben ünnepelnek.

Az első játék előtt óvatosan nyomjátok ki a kerek lapkákat a játéktábláról.

-

Előkészületek:
Állítsátok össze a játéktábla kirakós darabjait, és fektessétek az asztal közepére. Minden gyermek válasszon egy
egyszarvút, majd állítsa azt a Felhővárra a játéktábla bal alsó szélén (= start). Az extra egyszarvúkat tegyétek
vissza a dobozba. Állítsátok Rosalie-t, a bébi egyszarvút az ő starthelyére, a lila felhőre a játéktábla jobb felső
sarkán.

-

Keverjétek össze lefelé fordítva a 8 kerek és 8 négyzet alakú barátlapkát. Ezután osszátok szét a még mindig
lefelé fordított kerek lapkákat a nyolc sárga virágcserepes felhő között. Minden játékos válasszon egy négyzet
alakú lapkát, majd fordítsa fel maga előtt. Ha csak ketten játszotok, úgy mindkét játékos két négyzet lapkát
válasszon és fordítson fel. A fennmaradó barátlapkákat helyezzétek felfordítva a kristályfelhő közelébe a
játéktábla bal felső sarkánál. Készítsétek elő a felhőkristályokat és a dobókockát.
A játék menete:
Az óramutató járásával megegyező irányba folyik a játék. A cél az, hogy megtaláljátok együtt a nyolc barátot és
összegyűjtsétek mind a tíz felhőkristályt.
Aki utoljára álmodott egyszarvúról, az kezdhet. Ha nem tudtok megegyezni, úgy a legfiatalabb játékos kezd.
Dobjon a kockával.
Mit mutat a kocka?
• Egy, két vagy három felhőt
Lépj az egyszarvúddal a játéktáblán előre vagy vissza a dobásnak megfelelő számú mezőt.
Egy felhőn egyszerre több egyszarvú is állhat. Ha útközben meg szeretnétek állni egy sárga virágcserép felhőn
vagy egy rózsaszín felhőn, megtehetitek, de a maradék dobott pontjaitok elvesznek.

-

A felfordított kerek lapkán látható barát képe megegyezik az előtted fekvő négyzetlapkán látható
baráttal?
Nagyszerű! Tedd a kerek barátlapkát felfordítva a partyfelhőt körülölelő nyolc rózsaszín felhő egyikébe.
Ezután tedd a felhasznált négyzetlapkádat lefordítva a többihez a játéktábla bal felső sarkához.
A felfordított kerek lapkán látható barát képe megegyezik a kristályfelhő közelébe helyezett
négyzetlapkán látható barátok egyikével?
Nagyszerű! Tedd a kerek barátlapkát felfordítva a partyfelhőt körülölelő nyolc rózsaszín felhő egyikébe.
Ezután fordítsd le a felhasznált négyzetlapkát.
A felfordított kerek lapkán látható barát képe megegyezik az egyik csapattársad előtt fekvő
négyzetlapkán látható baráttal?
Fordíts vissza a kerek lapkát és tedd vissza a sárga virágcserepes mezőre. A saját barátait mindenki csak
maga viheti a partyba.

Ezután a következő gyerek jön.
A játék vége:
A játék véget ér…
…ha az összes barátot és felhőkristályt összegyűjtöttétek. Az egyszarvúak boldogan galoppoznak a
süteményekkel teli rózsaszín partyfelhőbe. Ha csillogó felhőt dobtok, repüljetek közvetlenül ti is oda.
A meglepetés party sikerült, mindannyian együtt nyertetek. Kezdődhet a party!
…ha Rosalie eléri a partyfelhőt, mielőtt minden készen áll. Sajnos a party előkészületei még nem fejeződtek be,
így sajnos elvesztettétek a játékot. Próbáljátok meg újra!

• A csillogó felhőt
Repülj bármelyik sárga vagy rózsaszín felhőbe. Ha minden felhőkristály és a barát összegyűlt a partyfelhőn, úgy
repülj te is közvetlenül a süteményekkel teli nagy rózsaszín partyfelhőbe.
• Rosalie-t, a bébi egyszarvút
Rosalie a következő kis felhőre ugorhat.
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