
KezdőjátéK
A kezdőszabályt azoknak ajánljuk, akik a legegyszerűbb játékmenettel szeretnének játszani.

Ideális ez a játékmód óvodáskorú gyermekeknek is, hiszen olvasni és számolni se kell tudni hozzá.

A játéK előKészítése
1. Minden játékos választ magának egy 

mesehőst. A kararkterlapot maga elé 
fekteti, a hozzá tartozó figuráját a 
Falura helyezi, a játékos innen indul.

2. Minden játékos kap 1 jótanácsot,  
1 aranyat és 2 pogácsát (a pogácsákon 
lévő számok ebben a játékmódban 
nem számítanak).

3. Minden játékos húz egyet a kaland-
kártyák közül, majd kisorsolják a  
kezdőjátékost.

Ha a játékos kék mezőre lép, dob 
a kék kockával, és lelépi.

Ha a játékos pogácsával jelzett mezőre lép, a 
készletből a karakterlapjára tehet egy pogácsát.

Ha a játékos piros mezőre lép, 
vagy piros mező felett halad át, 
karakterlapjáról egy pogácsát 
vissza kell helyeznie a készletbe. 

Ha a játékos nem tud pogácsát beadni 
a piros mezőn áthaladva, akkor kima-
rad egy körből.

Ha a játékos aranypénz mezőre lép, a 
készletből a karakterlapjára tehet egy 
aranyat. A Város és Palota mezőkön 
egy aranyért cserébe bármilyen állatot, 
két aranyért és egy pogácsáért cserébe 
bármilyen varázstárgyat vásárolhat.

Ha a játékos jótanács mezőre lép,  a 
készletből a karakterlapjára tehet egy 
jótanácsot.

Ha a játékos balszerencse me-
zőre lép,  a karakterlapjáról el 
kell dobnia egy jótanácsot.

Ha a játékos olyan mezőre lép, ahol állatot vagy 
tárgyat kaphat, ráhelyezheti a karakterlapja 
aljára az adott tárgy vagy állat lapkáját. 

Egy játékosnál maximum 5 lapka lehet, melyek 
bármikor eldobhatóak.

A játéK menete 

A játékosok egymást követve dobnak a fehér kockával és lépnek a dobott érték szerint, tetszőleges 
irányba. Amennyiben egy játékos a fehér kocka üres oldalát dobja, 1-5 között szabadon vá-
laszthat, mennyit lép a táblán.



A pályán útrövidítések is találhatóak, melyek csak akkor vehetőek igénybe, ha a 
játékos rálép a kezdő mezőjére, és beadja a karakterlapjáról a rövidítéshez szükséges 
eszköz vagy állat lapkáját. A következő körből kimarad, miközben figuráját az útrövi-
dítés másik oldalára tolja.

A játéK céljA

A játékot az a játékos nyeri, aki elsőként lép a Várba, miután teljesítette két részből álló küldetését:

 ‐ elment arra a mezőre, amely a 
kártyáján szerepelt, dobott a 
sárga kockával, de a rajta lévő 
plusz tárgyat nem kell leadja

 ‐ és megszerezte a belépéshez 
szükséges varázstárgyakat. 

Ebben a verzióban nem kell a Várba való belépéshez dobni 
a sárga kockával.

Ha a játékos kalandmezőre lép (barna alapon sárga kockával jelölt), próbára kell 
tennie a szerencséjét. Dob a sárga kockával, és az így kapott eredményt annyival 
növelheti, amennyi jótanácsot a karakterlapjáról eldob.

1-2: a játékosnak el kell dobnia egy nála lévő bármilyen lapkát pogácsát, 
jótanácsot (aranyat vagy bármilyen tárgy lapkát), ha nincs neki, akkor egy 
körből kimarad

3-4: a játékos egy körből kimarad

5-6: a játékos húzhat egy pogácsát

7-8: a játékos kap egy jótanácsot

9+: a játékos választhat bármilyen tárgyat

3 + 1 + 1 = 5++

Tanulható játék:

A kezdőjátékot általában 
úgy játszuk, hogy a tárgyak 
és az állatok képességeit nem 
használjuk. 

Ha valaki mégis szeretné, 
akkor a szabályban és a 
lapkák hátulján megtalálja 
a leírásukat.


