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Juhuu! Do Krainy Chmurek zawita nowy mieszkaniec! Jednorożec Błyskotek, Gwiezdny pył,
Piękna nocą i Magiczny kwiat przygotowują się na przyjęcie nowego malutkiego jednorożca
Rozalii i chcą jej urządzić duże przyjęcie powitalne. Zaprosiły wszystkich swoich przyjaciół i
zebrały z chmurek wielkie magiczne kryształy. Czas ucieka: jednorożce będą musiały zdążyć z
przygotowaniami zanim Rozalia dotrze na różową chmurkę, na której odbędzie się przyjęcie.

Zawartość

4 jednorożce: Błyskotek (fuksja), Gwiezdny pył (żółty), Piękna nocą (fiolet), Magiczny kwiat
(turkus), 1 mały jednorożec Rozalia (różowy), 1 kostka, 1 plansza do gry z obrotową strzałką,
8 krążków z przyjaciółmi, 8 kwadracików z przyjaciółmi, 10 kryształków, instrukcje do gry
Przed pierwszą rozgrywką delikatnie wypchnijcie z planszy krążki.

Przygotowanie

Złóżcie planszę do gry i ułóżcie ją po środku stołu. Każde z dzieci wybiera sobie jednego
jednorożca i ustawia na zamku w chmurach znajdującym się w dolnym lewym rogu planszy
(= start). Niewykorzystane jednorożce odkładamy z powrotem do pudełka. Jednorożca
Rozalię ustawcie na fioletowej chmurce startowej, w prawym górnym rogu planszy.
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Zakryjcie i wymieszajcie 8 krążków i 8 kwadracików. Krążki zakryte rozłóżcie na żółtych
chmurach z kwiatkami. Każdy z graczy bierze jeden kwadracik z przyjaciółmi i układa odkryty
przed sobą. Grając we dwie osoby weźcie po dwa kwadraciki z przyjaciółmi. Pozostałe
kwadraciki rozłóżcie odkryte nad chmurką z kryształkami.
Przygotujcie do gry kostkę oraz kryształki.

Rozgrywka

Grajcie w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Waszym celem jest
połączenie wspólnych sił i zebranie 8 przyjaciół oraz wszystkich kryształów. Grę rozpoczyna
osoba, której ostatnio śnił się jednorożec, wykonuje rzut kostką.
Co pokazuje kostka?
• Jedną, dwie lub trzy chmurki
Przesuń się swoim jednorożcem do przodu lub do tyłu o odpowiednią ilość
chmurek na planszy. Na jednej chmurce może stać więcej niż jeden
jednorożec. Chcąc dotrzeć na żółtą lub różową chmurkę możesz
zrezygnować z wykonywania ruchu.
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• Srebrzysta chmurka
Przeleć na dowolną chmurkę żółtą lub różową. Jeśli wszyscy przyjaciele i
kryształy znajdują się już na chmurce, gdzie odbędzie się przyjęcie, możesz
lecieć bezpośrednio na nią.
• Jednorżec Rozalia
Rozalina przeskakuje na kolejną chmurkę (przesuwa się o jedno pole).
Gdzie dotarł Twój jednorożec?
Różowa chmurka szczęścia
Zakręć strzałką i sprawdź, co Ci wskaże: 1,2 lub 3 kryształki. Odpowiadający
numer kryształków umieść na wskazanych na chmurce miejscach.
Chmurka z tęczą
Użyj tęczy, jako skrótu, dzięki któremu wykonasz ruch do przodu lub do
tyłu, nawet, jeśli Twój ruch nie kończy się właśnie na tej chmurce.
Żółta chmurka z kwiatkami
Odkryj krążek z przyjaciółmi! Jeśli nie ma na niej żadnego przyjaciela, to dla
tego, że dotarł już na przyjęcie.
→ Odkryłeś takie go samego przyjaciela, jaki znajduje się na Twoim kwadraciku? Wspaniale: ułóż
krążek z przyjacielem na jednej z ośmiu różowych chmurek dookoła tej, na której odbywa się
przyjęcie i dołóż swój kwadracik z przyjacielem do tych, które znajdują się obok planszy.
→ Odkryłeś takie go samego przyjaciela, jaki znajduje się na jednym z kwadracików przyjaciół
obok planszy? Wspaniale: ułóż krążek z przyjacielem na jednej z ośmiu różowych chmurek
dookoła tej, na której odbywa się przyjęcie i zakryj odpowiadający jej kwadracik z
przyjacielem.
→ Odkryłeś przyjaciela, który jest w posiadaniu innego gracza? Zakryj od nowa krążek z
przyjacielem. Ten gracz musi odkryć ten krążek i ułożyć go w odpowiednim miejscu na
planszy.
Kolej przechodzi na następnego gracza.

Koniec gry

Gra kończy się, kiedy...
• Udało Wam się zebrać wszystkich przyjaciół i kryształy. Teraz wszystkie jednorożce wesoło
biegną do chmurki z przyjęciem. Jeśli na kostce ukaże się srebrna chmurka, możecie
przeskoczyć od razu na przyjęcie. Przyjęcie niespodzianka się odbędzie się! Udało Wam się
zwyciężyć wspólnymi siłami! Czas rozpocząć zabawę!
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• Rozalina dociera na chmurkę z przyjęciem przed ukończeniem przygotowań. Jaka szkoda,
przegraliście, bo nie udało Wam się ukończyć na czas wszystkich przygotowań. Na co czekacie?
Spróbujcie raz jeszcze!
Drogie dzieci, drodzy rodzice!

Jeśli się zdarzy, że po wesołej zabawie któryś element HABA się zgubi i nie będzie go można nigdzie znaleźć, to żaden
problem! Na stronie www.haba.de/Ersatzteile można się dowiedzieć, czy ta część jest jeszcze dostępna.
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