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A doboz tartalma:

· játéktábla órával· 12 (6 pár) alapkártya: 2 egér, 2 ló, 2 cipellő, ruha és kesztyű,  
 patkány és kocsis, tök és hintó · 12 speciális kártya: 3‒3 tükör, üst, homokóra, varázspálca· varázskocka fából · Hamupipőke figura kartonból (az aktív játékos zsetonja)· játékszabály

BEVEZETÉS
Az egész királyság a közelgő nagy esemény lázában ég. A herceg ma bált 
rendez! Minden leányt meghívtak, Hamupipőke sem volt kivétel. De hogy 
is mehetne el báli ruha és cipellő nélkül? Miként juthatna el a várba hintó 
nélkül? Kedves játékos, a te szemfülességeden múlik, hogy Hamupipőke 
ott lesz-e a bálban. Siess megtalálni az összes szükséges kelléket, mielőtt 
éjfélt üt az óra, és Hamupipőke álma teljesül!

A JÁTÉK CÉLJA
Ebben a kooperációs játékban a barátaiddal összefogva segítesz 

Hamupipőkének, hogy időben megtaláljon mindent, 
amire szüksége lesz a bálba menet.  

A kocka megmutatja, mivel segíthettek 
Hamupipőkének az adott körben. 

Ha minden kelléket és szereplőt sikerül 
összegyűjtenetek, mielőtt az óra éjfélt üt, 

megnyeritek a játékot.
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A JÁTÉK MENETE

Az aktív játékos dob a kockával, majd végrehajtja a kockán látható 
műveletet. Ezután átadja a Hamupipőke figurát az óramutató járásának  
megfelelően következő játékosnak. Ő válik most aktív játékossá. 

MIT MUTAT A KOCKA

 

Varázspálca látható (a kocka egyetlen oldalán van  
 varázspálca)
 A játékos megfordít egy tetszőleges kártyát, hogy mindenki  
 lássa, mit ábrázol. Ezután lefordítva visszateszi ugyanoda. 

Példa: Juli, Karcsi és Kati vesznek részt a játékban. Juli volt utoljára bálban, 
így ő kezdi a játékot. Eldobja a kockát. A kocka felső lapján varázspálca látható. 
Juli kiválaszt egy kártyát, felemeli és megmutatja a többieknek. A képen a ruha 
látható. Juli visszafordítja és helyre teszi a kártyát, majd átadja Karcsinak  
a Hamupipőke figurát.

ALAPJÁTÉK
A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 

1. A játéktáblát állítsd be a dobozba a képen látható módon,  
 majd helyezd el az asztal közepén, hogy mindenki elérje.
2. Az óramutatót állítsd a 12-esre.
3. Keverd össze a 12 alapkártyát (2 egeret, 2 lovat, 2 cipellőt,  
 ruhát és kesztyűt, patkányt és kocsist, tököt és hintót).  
 Ezután terítsd le a kártyákat képpel lefelé, hogy egy 3x4 kártyából  
 álló négyszög jöjjön létre. A kártyák közt hagyj ki egy kb. 1 cm széles  
 rést, hogy könnyebb legyen a mozgatásuk játék közben. 
4. Tedd le a dobókockát a lefedett kártyák mellé.
5. Elérkezett az idő a kezdőjátékos kijelölésére. Az kezd, aki legutoljára  
 volt bálban vagy vendégségben. Megfogja a Hamupipőke figurát  
 és aktív játékossá válik.
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Ha a kártyák nem alkotnak párt, akkor lefordítva visszateszi azokat az 
eredeti helyükre, de nem árulja el a többieknek, mit ábrázolt a második 
kártya. 

Az óramutató átállítása  
Az aktív játékos a lépése végén pontosan egy órával előbbre állítja az órát. 
(Ha a mutatót nehéz állítani, finoman elfordíthatjátok a csavart az óra hátlapján) 

Példa: Kati az aktív játékos. Homokórát dobott. Katinak most kártyákat kell 
párosítania. A felemelt kártyán cipellő látható. A többiek rámutatnak egy-egy 
kártyára, amelyen szerintük a cipellő található. Sajnos nem találta el.  
Kati visszateszi a kártyákat, anélkül, hogy elárulná, mi volt a második kártyán. 
A lépés végén egy órával előre állítja a mutatót és átadja Julinak a Hamupipőke 
figurát.

 

Üst (a kocka két oldalán van üst)
 A játékos felvesz és megnéz egy tetszőleges kártyát, de úgy,  
 hogy a többiek ne lássák a képet. Lefordítva visszateszi  
 a kártyát oda, ahonnan felvette.

Példa: Miután Juli befejezte a lépését, Karcsi dob a kockával. Ismét az üst került 
felülre, így ő is titokban nézi meg az általa felemelt kártyán levő képet, úgy,  
hogy a többiek ne lássák. Visszateszi a helyére, de nem árulja el a többieknek,  
mit ábrázol. Meg kell jegyeznie, mi volt a képen, mert ez a tudás később még jól 
jöhet. Karcsi átadja Katinak a Hamupipőke figurát.

 

Homokóra (a kocka két oldalán van homokóra)
 A játékosnak két műveletet kell egymás után végrehajtania,  
 ha homokórát dobott: kártyapárt keresni és átállítani a mutatót.

Pár keresése 
Az aktív játékos igyekszik megkeresni annak a holminak a párját, amire 
Hamupipőkének szüksége lesz, hogy elmehessen a bálba. Felfed egy 
kártyát úgy, hogy mindenki lássa. Ha a többiek tudják, hogy hol található 
az adott kártya párja, segíthetnek a keresésben, rámutatva egy kártyára 
(minden játékos egy-egy kártyára mutathat rá). Ezután az aktív játékos 
kiválaszt és titokban megnéz egy újabb kártyát. Ha a két kártya  
(a felmutatott és a titokban megnézett) egy párt alkot, akkor megfordítja 
és felmutatja azokat, a megszerzett párt leteszi az óra mellé.
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A varázsvariáns menete

A játék menete nagyon hasonlít az alapjátékéhoz, a különbséget a speciális 
kártyák jelentik. Az alapkártyák közé kevertek haszontalanok a játékosok 
számára, az a szerepük, hogy nehezebbé tegyék a párok megtalálását.  
Azok a speciális kártyák viszont, amelyeket a játék elején kaptak 
a játékosok, varázserővel bírnak. A játékos csak egy alkalommal 
használhatja fel az adott kártya varázserejét, kizárólag akkor, amikor  
ő van soron és már dobott a kockával. A speciális kártyát a felhasználása 
után félre kell tenni, nem lesz több szerepe a játékban.

Tükör ‒ ha a játékosnál van a tükör kártya és  
homokórát dobott, akkor az adott lépésben nem két, 
hanem három kártyát nézhet meg a párkeresés során.  
Az elsőt mindenkinek megmutatja, a másik kettőt 
titokban nézi meg. Ha az első titokban megnézett kártya 
a felfedett kártyával párt alkot, a játékos újabb kártyát 
nézhet meg titokban.

Varázspálca ‒ ha a játékos, akinél a varázspálca van, 
varázspálcát dob a kockával, akkor az adott lépésben  
egy helyett két kártyát nézhet meg, anélkül, hogy 
megmutatná a többieknek. Ezután mindkettőt 
visszafordítja és helyre teszi.

A JÁTÉK BEFEJEZÉSE

A játék kétféleképpen érhet véget:
 Ha a játékosok minden párt megtalálnak éjfél előtt és megnyerik  
 a játékot.
Vagy
 Elérkezik az éjfél, de nem találták meg az összes párt, így elveszítik  
 a játékot.

VARÁZSVARIÁNS
Ha már begyakoroltátok az alapjátékot, a speciális kártyák 
felhasználásával kipróbálhatjátok a játék varázsvariánsát.
1. A játéktáblát állítsd be a dobozba a képen látható módon, majd helyezd  
 el az asztal közepén, hogy mindenki elérje.
2. Az óramutatót állítsd 12-re.
3. Keverd össze a speciális kártyákat és mindegyik játékosnak ossz ki  
 egyet. A játékosok lefordítva maguk elé teszik a kapott kártyát. 
4. Vegyél ki négy kártyát a speciális kártyák közül és keverd össze  
 az alapkártyákkal. Rakd lefordítva az asztalra a kártyákat, úgy,  
 hogy egy 4x4-es négyzetet alkossanak. Az óramutatót állítsd a 12-esre.
 A kártyák közt hagyj ki egy kb. 1 cm széles rést, hogy könnyebb legyen  
 a mozgatásuk játék közben.
5. A fel nem használt speciális kártyákat tedd félre, nem vesznek részt  
 a játékban.
6. A legfiatalabb játékos kezd.
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Ha sikerült, meg lehet keresni a rózsaszín csoportba tartozó párokat: · a két cipellőt,· a ruhát és a kesztyűt.

Ha ez is megvolt, akkor már csak a sárga csoportba tartozó párokra lesz 
szükség:· a patkányra és a kocsisra,· a tökre és a hintóra.

Üst ‒ ha a játékos, akinél üst kártya van, üstöt dob  
a kockával, akkor az adott lépésben egy helyett két kártyát 
nézhet meg, anélkül, hogy megmutatná a többieknek. 
Ezután mindkettőt visszafordítja és helyre teszi.

Homokóra ‒ ha a játékos, akinél homokóra kártya van, 
homokórát dob a kockával, az adott lépésben nem állítja 
előre az órát.  

      JÁTÉKVARIÁNS HALADÓKNAK
A játék előkészítése és menete megegyezik a varázsvariánséval,  
azzal az egy különbséggel, hogy a játékosoknak a párokat meghatározott 
sorrendben kell felfedniük (a táblán az egyes csoportokat különböző 
színekkel, lilával, rózsaszínnel és sárgával jelölik). Egy-egy színcsoporton 
belül tetszőleges sorrendben lehet a kártyákat felfedni.

Először a lila csoportba tartozó párokat kell megtalálni, vagyis:· a két egeret,· a két lovat.



Kedves Vásárlónk!
Játékainkat mindig gondosan állítjuk össze, de ha mégis hiányozna valami (amiért elnézést kérünk), kérjük, jelezze e-mailben 
a következő címen: info@kekkobra.hu. Ne felejtse el megadni a nevét, a pontos címét (irányítószám, település, utca, házszám, 
emelet, ajtó), valamint azt, hogy mi hiányzik.
Ha elektronikus úton akar értesülni az újdonságokról, akkor ezt a kérést a neve feltüntetésével küldje el az info@kekkobra.hu 
címre.
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TOVÁBBI JÁTÉKVARIÁNSOK
A legkisebbeknek úgy lehet megkönnyíteni a játékot, hogy éjfél után  
a játékosok közösen kapnak még egy lehetőséget a párok felkutatására. 
Meg kell találniuk minden párt, (a haladó variánsban ráadásul  
az előírt sorrendben) anélkül, hogy hibáznának. Ha sikerül, nyernek,  
ha egyetlenegy hibát is ejtenek, veszítenek. 
A játék nehezítése vagy könnyítése a varázsvariánsban és a haladóban 
céljából lehet növelni vagy csökkenteni az asztalra terített speciális 
kártyák számát. Persze a kártyák hozzáadása vagy kiiktatása után már 
nem 4x4 alakzatba rendeződnek a kártyák.


