az elveszett

nyakék
Messzi-messzi vidéken, gondtalanul élt a szépséges királykisasszony. Egy napon a gonosz
boszorkány mély, üres álmot küldött rá irigységében. A királykisasszony varázslatos nyakékét
elszakította és annak negyven gyöngyét szétszórta a kertben. Híre ment az egész birodalomban, hogy a királykisasszony addig nem szabadulhat meg az átok alól, amíg az apró gyöngyök
elô nem kerülnek a sûrû fûbôl és a nyakéket össze nem illesztik újra. A próbát addig kell teljesíteniük megmentôinek, amíg a homokórán az utolsó arany homokszem is legördül. A királykisasszony azóta mély álomban várja, hogy megmentsék.

Csapatjáték 4 éves kortól, 2–4 gyermek részére
A játék célja: össze kell gyûjteni a nyakék gyöngyeit, mielôtt a homokórán az utolsó homokszem
is legördül.
A játék menete: Helyezzétek magatok elé a játéktáblát és a királykisaszony körül szórjátok szét
a fûben a gyöngyöket! (A tartalékokat ne, csak a mesében szereplô negyven darabot!) A
homokóra kártyáit keverjétek össze és tegyétek az asztalra. Állapodjatok meg elôre, hogy
milyen minta szerint állítjátok össze a nyakéket. Választhattok az általunk készített sablonok
közül, de nyugodtan kitalálhattok újabbakat is! Amikor mindez kész, dobjon a legfiatalabb
játékos a kockával! Ha színt dob: a kockán látható szín szerint kell felvenni egy gyöngyöt a fûbôl
és a királykisasszony nyakára helyezni az elôre megbeszélt minta alapján. (Ha elfogyott az a
szín, nem választhattok másikat helyette, ilyenkor a következô játékos jön.) Ha hangyát dob:
2 db bármilyen színû gyöngyöt vehet fel és illesztheti a királylány nyakára. Ha homokórát dob:
akkor egy homokóra kártyát fel kell fordítania és a játéktábla mellé helyeznie. Ha elôbb gyûlik
össze a homokóra összes kártyája, minthogy a nyakék elkészülne, akkor sajnos kifutottatok az
idôbôl. Ha elôbb sikerül összegyûjteni az összes gyöngyöt és összeállítani a nyakéket, akkor
megmentettétek a királylányt az átok alól! (A tábla hátoldalán láthatjátok, hogy milyen boldog!)
Sok örömet és szerencsét kívánunk Nektek a játékhoz!
A játék tartalma: 40 db féldrágakô vászontasakban (10 db hematit, 10 db korall, 10 db gyöngyház, 10 db ametiszt, tartaléknak mellékeltünk fajtánként plusz két követ is), 1 db dobókocka,
1 db kétoldalas játéktábla, 1 db kilenc kártyából álló homokóra kirakó
A játékban szereplô féldrágakövek mintáját, színét, formáját a természet alakította, ezért nincs
két egyforma darab belôle. A mellékelt fotóhoz képest is vannak eltérések, mert mindegyik kô
egyedi és megismételhetetlen. Köszönjük megértésed!

