
Egy mágneses ügyességi játék
2-4 játékos részére, 5 éves kortól

Hazaindulnak a gyerekek és útjuk aranyló búzakalászmezon, magas hegységen és suru
erdon keresztül vezet. Míg a gyerekek az úton hazafelé mennek, Kolos a kos békésen
alszik a zöldello réten. De szépen csendben kell ám menni, mert nagyot ugrik Kolos,
ha a gyerekek felébresztik. Aki nem vigyáz, sajnos pórul jár, mert akinek a figuráját
Kolos fellöki, az a fordulót a startmezorol újrakezdi!

Tartalom
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A játék célja
A játékot az a játékos nyeri, aki figurájával elsoként ér a célba.

A játék elokészítése

Miután a játékosok a játék részeit kivették a dobozból, a játékfelületet helyezzék
rá a doboz aljára. A csúszdát a játékfelületen úgy lehet rögzíteni, hogy a csúszda
talpát a játékfelületen lévo lyukba kell dugni. Minden játékos válasszon magának egy
figurát, és állítsa azt a játékfelületen lévo startmezore, a padra. A szerencsekorongot
a második vizes játékmezore kell tenni. A kezdo játékos vegye magához az acélgolyót
és Kolost.

A játék menete
A játékot a legfiatalabb játékos kezdi. A játék további menete az óramutató járásával
megegyezo irányú. Az éppen soron lévo játékos maga felé fordíthatja a játékfelületet
azért, hogy a csúszdával kényelmesen célozni tudjon. A játékos Kolost tetszése szerint
a mezon lévo mágneses felületre, vagy közvetlenül az mellé helyezi, majd beállítja
a csúszdát úgy, hogy az Kolos irányába mutasson. Végül az acélgolyót legurítja a
csúszdán lehetoleg úgy, hogy Kolost eltalálja. Ha a játékosnak sikerül Kolost eltalálnia,
az keresztülszáguld a játékfelületen.

Kolos azért száguld keresztül a játékfelületen,

mert egy különösen eros mágnes felületen fekszik,

ami az acélgolyót erosen magához vonzza, ami

kilöki ot a helyérol. A játékosok Kolos elmozdulá-

sának irányát és sebességét is befolyásolhatják,

Kolos elhelyezésével, a csúszda beállításával és

az acélgolyó kezdosebességének megváltozta-

tásával.

Az ábrán látható három példa arra, hogyan lehet Kolost különbözo irányokba terelni.

Ez mellett pedig biztosan izgalmas lesz megfigyelni a mágneses mezo hatását, a megfigyelés

alapján pedig fordulóról fordulóra új gurítási technikát lehet kidolgozni. Egy kis gyakorlással

biztosan minden játékosnak sikerül majd Kolost a kívánt mezore juttatni.
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Hogyan léphetnek a játékosok?
Miután Kolost sikerült elmozdítani a helyérol, a játékos továbbléphet figurájával a
játékmezon. A játéktáblán öt különbözo tájegység látható: sárga gabonamezo, kék
tó, barna hegység, sötétzöld erdo, világoszöld mezo. A területeken egy út vezet
keresztül. Azt, hogy a játékos figurájával az út melyik mezojére léphet, Kolos határozza
meg.
Abban az esetben, ha Kolos a gabonamezon landol, akkor a játékos figurájával a
következo szabad gabonamezore léphet az úton. Egy játékmezon egyszerre csak egy
figura állhat. Ha a játékmezo foglalt, akkor a játékosnak át kell ugrania az ott álló
figurát és egyszeruen a következo ugyanolyan, de szabad játékmezore kell lépnie.
Akkor, ha Kolos úgy landol, hogy egyszerre több területet is érint, akkor a játékos
tetszése szerint kiválaszthat egyet a területek közül, amelyikhez tartozó játékmezore
lépni szeretne. Abban az esetben, ha Kolos a zöld mezon marad mert a játékos gyengén
találta el, vagy egyáltalán nem sikerült eltalálnia, esetleg Kolos a doboz faláról a
mezore pattant vissza, a játékos figurájával nem léphet tovább és lépése ezzel véget
ér. A játékos akkor sem léphet tovább és lépése szintén véget ér, ha Kolos kiugrik a
dobozból.

Mi történik akkor, ha Kolos felborít egy játékfigurát?
Elofordulhat az is, hogy Kolos mikor keresztül száguld a játékfelületen egy, vagy több
játékfigurát felborít, vagy kilök a helyérol. Ilyenkor az érintett játékfigurákat vissza
kell állítani a játéktábla startmezojére, a padra. A soron lévo játékos csak ez után
léphet figurájával. Ha az éppen soron lévo játékos Kolossal saját figuráját borítja fel,
akkor a játékos figurájával a startmezorol kiindulva léphet.

Szerencsekorong
A szerencsekorong a játék kezdetekor a második vizes játékmezon áll. Az a játékos,
aki elsoként éri el, vagy lépi át ezt a játékmezot, figurája alá csúsztathatja és a
következo fordulókban magával viheti a szerencsekorongot. A szerencsekorong megvédi
a játékos figuráját. Mert amikor Kolos eltalál egy játékfigurát, a legtöbb esetben a
szerencsekorongot löki ki alóla és a figura pedig állva marad. Ha Kolos ennek ellenére
a játékfigurát mégis felborítja, vagy kilöki a helyérol, akkor játékfigurákat vissza kell
állítani a játéktábla startmezojére, a padra. Ha egy játékosnak sikerül egy játékostársa
figurája alól kilökni a szerencsekorongot, akkor megtarthatja és saját figurája alá
csúsztathatja azt.
Ha egy játékos úgy találja el a szerencsekorongot, hogy még nem áll rajta egyik
játékos figurája sem, akkor a szerencsekorongot egyszeruen vissza kell tenni eredeti
helyére.

A játék vége
A játéknak akkor van vége, ha egy játékos figurájával eléri a célmezot. Ez a játékos
lesz a játék nyertese.

Kolos haladóknak!
A játék alapszabályai változatlanul érvényesek a következo kitételekkel:
• Nem kell a startmezore visszaállítani azt a figurát, amelyiket Kolos felborította.

Az érintett figurát a mögötte álló figura mögötti üres játékmezore kell állítani.
Ha Kolos több figurát is felborított, akkor azokat a sorrendiség betartásával kell
az állva maradt figura mögötti üres játékmezokre állítani. Ha Kolos az utolsó figurát
borította fel, akkor azt a startmezore kell visszaállítani.

• Abban az esetben, ha Kolos egyszerre több mezon landol, akkor a játékos nem
választhatja ki azt, hogy melyik játékmezore lép. A játékosnak olyan a játékmezore
kell lépnie, amelyik Kolos mellso patája alatt van.

• A játékot végül az a játékos nyeri, aki két fordulót megnyer.

A játékhoz jó szórakozást kívánnak a Piatnik Budapest Kft munkatársai.

Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100. Tel: 388-4122
email: piatnik@piatnik.hu
Származási hely: EU
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