
Játékszabály
Baltazárnak születésnapja van. Barátai elhatározták, hogy meglepik ôt egy születésnapi bulival. Igen ám, de ehhez elôbb kellene megérkezniük a méhecske
házához, mint ô. Még szerencse, hogy Baltazár nem szokott sietni. Ma is a
kanyargós erdei ösvényen sétál. A többiek levágva az utat talán elébe tudnak
vágni. Ha mégsem, hát segítségül hívhatják a furfangkorongjaikat, melyek idôt
nyernek a számukra.
A játék célja: Minden bábu érjen be elôbb, mint Baltazár, mégpedig
úgy, hogy útközben se fussanak vele össze. Ebben a játékban nem egymás ellen játszanak a játékosok, hanem együtt próbálják megelôzni a
méhecskét. Így aztán mindenki segíthet az éppen soron következônek
megtalálni a legjobb lépést.

Előkészületek:
A elsô játék elôtt óvatosan emeljük ki a furfangkorongokat és az akciókorongokat a kartonkeretbôl.
A bábukat tegyük a játéktáblán a színüknek megfelelôen a kijelölt helyekre. Az
összes bábut a táblára kell helyezni, függetlenül attól, hogy hányan játszunk.
A játékosok tegyék a furfangkorongokat képpel felfelé a hangyagyerekek kosarába.
A két képeslap, a rák, Kelemen és Sün Sámuel a kocsijával (mozgó akciók) szintén kerüljenek a helyükre a táblán.

A játék menete:
A játékot a legfiatalabb játékos kezdi. Dob a két kockával. Annyit lép, amennyit
a számkocka mutat, mégpedig azzal a figurával, amelyiknek a színét
kidobta a színkockával. A színkocka két oldalán egy-egy csillag
található. Amennyiben valaki csillagot dob, a játékosok választják ki, melyik bábuval kívánnak lépni. Ha egy bábu
már odaért Baltazár házához, akkor annak a bábunak
a színe is csillagnak számít, bármelyik – még a pályán
lévô – bábu léphet.

A lépésnél a következô szabályokat kell betartani:
A figurákkal csak elôre, vagyis Baltazár házának irányába haladhatunk, de minden elágazásnál eldönthetjük, hogy a hosszabb kanyargós, vagy a rövidebb
egyenes utat választjuk.
Nem léphetünk olyan helyre, ahol már áll bábu (kivétel: barátságkorong esetén). Ha nem tudunk a fenti szabályoknak megfelelôen lépni, akkor abban a
körben egy helyben maradunk, Baltazár azonban tovább halad.
Ha oda kell lépnünk, ahova Baltazár fog lépni, akkor azonnal vége a játéknak
(kivétel: bokorkorong, lásd lejjebb!).
Minden egyes játékos lépése után, Baltazárral is lépni kell. Ô a hoszszabb sárga ösvényen halad, és mindig egyel kevesebbet lép, mint amit
a játékos dobott. Tehát ha például, a soron következô egy pirosat és
egy hármast dobott, akkor abban a körben Babócával hármat, míg Baltazárral kettôt lépünk. Egyes dobásnál csak a csapat megfelelô tagja
lép, Baltazár helyben marad.

A furfangkorongok
Ha a játékosok bármelyik bábuval hangyagyerekfejre lépnek, akkor választhatnak
a táblán levô korongok közül egyet, melyet bármikor felhasználhatnak a játék
során. Az így megszerzett korongokat a tábla mellett egy helyre gyûjtik, és azokat
- szükség esetén - bármelyik játékos felhasználhatja.
A korongokat a kockadobás után kell kijátszani. Bárki dobott, a többi játékos
javasolhatja, hogy használjon valamilyen korongot. Egy körben akár több furfangkorongot is ki lehet játszani. A felhasznált korongok visszakerülnek a táblára a hangyagyerekek közé, késôbb aztán ezeket újra fel lehet venni.
Nyúlcipő:
Egy dobás után a dobott értéket 2-szer lehet lelépni, akár ugyanazzal, akár két különbözô bábuval. Baltazár azonban csak egyszer
lépheti le a dobás utáni értéket!
Barátságkorong:
Ezt a korongot akkor használhatom, ha oda akarok lépni, ahol
már áll egy bábu. Baltazárral egy mezôre azonban ilyenkor sem
léphetek.
Bokorkorong:
Ha a játék során úgy alakul, hogy egy mezôre kerül egy játékos
Baltazárral, akkor elbújhat a bokor mögé, így nem derül fény a
meglepetésre – a játék tovább folytatódik.

Falevél:
Ha letesszük, akkor Baltazár útközben megáll falvelet gyûjteni, és
abban a körben nem lép.
Cserecipő:
A korong kijátszásával a játékosok választhatják meg, hogy a dobott szín helyett melyik bábu léphet.

Mozgó akciók:
Kelemen:
Ha sikerül az egyik bábunak egy mezôre lépni Kelemennel, akkor
a madár elôrerepíti ôt egészen a fészkéig.
A játék során egy bábu használhatja ezt az akciót, ezért ha már valakit elrepített, levesszük Kelemen korongját a tábláról. Baltazárt
nem repíti el Kelemen.
Sün a kocsijával:
Ha egy bábunak sikerül beülni Sün Sámuel kocsijába, akkor vele
rövidebb úton juthat el majdnem Baltazár házáig.
A játék során egy bábu használhatja ezt az akciót, ezért ha ez már
megtörtént, a sünkocsi korongja is lekerül. Baltazárt a süni sem
viszi el.
Képeslapok:
A postagalamb elejtett néhány képeslapot, amit Baltazárnak írtak.
Ha Baltazár megtalálja (rálép arra a mezôre), akkor vége a játéknak. Így a játékosoknak fel kell szedniük és magukkal kell vinniük
a lapokat a célba – vagyis egy mezôre kell lépniük a levéllel. Egy
bábuval akár mind a két levelet is fel lehet venni. Ha nem sikerül
felvennünk, de Baltazár sem lép rá, akkor a játék folytatódik.
Rák:
Ha egy játékos rálép a rákra, akkor az visszakíséri ôt a forráshoz,
és onnan folytathatja a játékot. A játék során a rák is csak egy bábut visz vissza, utána az ô korongját is levesszük.

Fix akciók:
Hangyagyerekfejek:
Lásd a furfangkorongoknál!
Ribizlibokor:
Ha egy játékos rálép egy bábuval, akkor a legelöl álló bábu viszszalép a ribizlibokorhoz. Ebben az esetben barátságkorong nélkül
is állhatnak ugyanazon a játékmezôn.
Szivárványcsúszda:
Ha egy bábu rálép, akkor csak Baltazár dob, és ebben az esetben
le is lépi a teljes dobott értéket (tehát nem eggyel kevesebbet).
Rózsa:
A rálépô játékosnak a rózsa tövise kitépi a zsebét, így egy furfangkorongot vissza kell adnia a hangyáknak.

A játék többféleképpen érhet véget:
 Baltazárral egy mezôre lépünk. Ekkor a méhecske megtudja, hogy szülinapi

buli készül. Átléphetünk a méhecske felett, ô is átléphet rajtunk, ez még nem
jelenti a játék végét.
 Baltazár elôbb ér be valamelyik játékosnál. Ekkor sem sikerül meglepni a
méhecskét.
 Baltazár megtalálja az egyik képeslapot, azaz olyan mezôre lép, ahonnan
még nem sikerült összeszedniük a többieknek az elvesztett képeslapokat.

Ha minden játékos beér Baltazár elôtt, akkor meg tudjuk lepni a méhecskét, és egy „boldog szülinapot!” kiáltással sikeres véget ér a játék.

Változatok a játékra:
Ha azt szeretnénk, hogy még többször sikerüljön a meglepetés, csak egy képeslapot teszünk a táblára.
Nehezíthetjük is a kis barátok dolgát, ha például a játék elején csak 5 db (egy
garnitúra) furfangkorong kerül a hangyagyerekekhez, a többit visszatesszük a
dobozba. Úgy is nô Baltazár esélye, ha egy körben csak egy furfangkorong
játszható ki.
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