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Uwaga na króla!

Gra zręcznościowa przeznaczona dla 2-4 złodziejaszków od 4 roku życia.

Autor: Heinz Meister
Ilustracje: Pascal Nöldner
Czas trwania gry:        5 - 15 minut

Król Leo strzeże swojego niezwykle cennego skarbu ze srebra.
Szkoda tylko, że przez jego lenistwo zdarza mu się przysnąć i wtedy 
skarb jest w niebezpieczeństwie. To idealna okazja dla graczy, aby 
podebrać królowi bryłki srebra i nie zostać przyłapanym na gorącym 
uczynku. Do tego potrzebne będą odwaga, spryt i stabilna ręka.   
Uważajcie, jeśli zrobicie za dużo zamieszania i sytuacja zrobi się 
mało ''stabilna'' obudzicie króla i wpakujecie się w poważne 
kłopoty. Przegrywa ten, kto zostanie przyłapany dwukrotnie i 
obrzucony przez strażników króla zgniłymi pomidorami. Pozostali 
gracze mogą cieszyć się z wygranej i gratulować sobie nawzajem 
ukończenia niebezpiecznej misji.

Zawartość
1 plansza do gry
1 drewniana figurka króla Leo
18 bryłek srebra
1 drewniany patyczek
5 kartoników ze zgniłymi pomidorami
1 instrukcje do gry
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Przygotowanie
Bryłki srebra poustawiajcie pośrodku stołu. Ułóżcie na nich planszę 
tak, aby je całkowicie przykryła i były one niewidoczne dla graczy. 
Na poduszce narysowanej na planszy ustawcie figurkę króla Leo. 
Przygotujcie do gry patyczek oraz 5 kartoników ze zgniłymi 
pomidorami.

Przebieg gry:
Grajcie w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 
Rozpoczyna gracz, który ostatnio miał okazje na żywo zobaczyć lwa.

Wsuń ostrożnie pod planszę drewniany 
patyczek i spróbuj wyciągnąć spod niej 
przynajmniej jedną bryłkę srebra.  Możesz 
spróbować wyciągnąć większą ilość bryłek. 
Ważne! Podczas ruchu nie możesz spoglądać 
pod planszę. Nieistotne, jeśli plansza odrobinę 
się poruszy podczas wyciągania bryłek. 

Teraz ostrożnie ułóż na wyznaczonych 
miejscach na planszy jedną lub więcej 
zdobytych bryłek. Na każdym polu może stać 
tylko jedna bryłka. Przekaż patyczek 
sukcesywnemu graczowi.
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Koniec rundy
Dla każdego gracza runda może skończyć się na dwa sposoby: 
• Plansza zachwieje się i dotknie stołu jednym z narożników

i/lub lew się przewróci.
- O, nie! Król Leo przyłapał Was na próbie kradzieży i zawołał 

swoje straże. Gracz zostaje obrzucony zgniłym pomidorem. 
Pechowiec bierze z rezerwy jeden kartonik ze zgniłym 
pomidorem i układa go przed sobą.

• Wszystkie pola na planszy zostały pokryte bryłkami srebra.
- Udało Wam się zdobyć wszystkie bryłki srebra bez bycia 
   zauważonym? Dobra robota! Nie zostajecie obrzuceni
  pomidorami i nie musicie pobierać z rezerwy pomidora.

Rozpoczyna się nowa runda. Bryłki srebra ponownie zostają 
ustawione pod planszą tak, jak w poprzedniej rundzie, lew wraca 
na swoją królewską poduszkę. Gracz, który w poprzedniej 
rundzie przewrócił lwa, może rozpocząć nową.

Koniec gry:
Gra kończy się w momencie, kiedy jeden z graczy otrzyma 
drugiego zgniłego pomidora.
Został przyłapany na kradzieży aż dwa razy i królewskie straże 
wyrzuciły go z zamku.
Pozostali gracze wspólnie świętują zwycięstwo! Udało im się 
zachować zimną krew i dokończyć niebezpieczną misję!

Gratulacje!

Drodzy rodzice, drogie dzieci,
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.




