
KEZDŐDHET A JÁTÉK
A legfi atalabb játékos kezd, azután a játék az óramutató járásával megegyező 
irányban folytatódik. A soron következő játékos megforgatja a tárcsát és 
végrehajtja az ott megadott akciót:

színmezők (kék, lila, piros, sárga, zöld): Lépj a bábuddal a 
következő ugyanolyan színmezőre. Egy mezőben több bábú is 
állhat.

A négy útvonalszakasz cseréje: Cseréld meg tetszésed szerint 
mind a négy útvonal szakaszt a játéktáblán! Ezután ismét 
megforgathatod a tárcsát és végrehajthatod a megadott 
akciót.

A négy útvonalszakasz megforgatása: Vedd ki egymás 
után mind a négy útvonal szakaszt a játék táblából, fordísd 
meg őket és tedd vissza ugyanarra a helyre! Ezután ismét 
megforgathatod a tárcsát és végrehajthatod a megadott 
akciót.

Jégkristály: Lépj a bábuddal a következő jégkristály-mezőre és 
kövesd a kék utat a nyíl irányában. Néha előre visz az út, néha 
azonban vissza kell lépned!

A JÁTÉK AKKOR ÉR VÉGET, amikor az egyik játékos elsőként eléri a Jégpalotát. 
Ennek a játszmának ő a győztese.
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Figyelmeztetés! Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára, mert apró alkatrészeket 
tartalmaz, illetve ezek leválhatnak és lenyelve vagy belélegezve fulladást okozhatnak.
A csomagolás nem a játék része, ezért el kell távolítani, mielőtt a játékot 
a gyermeknek adjuk. A csomagolást és/vagy a címkét kérjük megőrizni, 
a rajta lévő információk miatt.
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Ravensburger® hra č.: 21 158 6 

Skvělá závodní hra pro 2–4 hráče od 3 let.

Autor hry: Forrest-Pruzan Creative
Design: Forrest-Pruzan Creative / vitaminBe

Doprovázej Elsa, Anna, Olaf a Kristoff  při jejich magickém 
závodění ledovým královstvím Arendelle. Dávej však 
přitom pozor:  Co bylo dosud zkratkou,  je najednou 
oklikou a naopak! Komu se podaří  dosáhnout ledového 
paláce v horách jako prvnímu? 

OBSAH 
 1 hrací plán se 4 vyměnitelnýma políčkama s cestami
 4  hrací fi gurky na postavení
 1  točna se šipkou a držákem
 
CÍLEM HRY je dostat se se svou fi gurkou 
jako první do ledového paláce.

PŘÍPRAVA
Položte hrací plán do středu 
stolu a vložte  4 políčka s 
cestami  do otvorů na hracím 
plánu. Upevněte šipku na 
točně tak, jak je znázorněno 
na obrázku. Každý hráč si 
vyvolí hrací fi gurku, zasune 
ji do stojánku a postaví ji na 
startovací pole dole vlevo na 
hracím plánu.

CZ

Moje kouzelná závodní hra



PRŮBĚH HRY
Začíná nejmladší hráč a pak se postupuje  s hráči ve směru otáčení hodinových 
ručiček. Kdo je na řadě roztočí šipku a vykoná akci, která je znázorněná na 
políčku, na kterém šipka zůstane stát:

Barevná políčka (modrá, fi alová, červená, žlutá, zelezná): 
Postav svoji hrací fi gurku na barevné políčko, které odpovídá 
barvě, na které zůstala šipka stát. Na jednom farebném políčku 
mohou zůstat stát i druhé fi gurky.

Vymeň 4 políčka s cestami: Zaměň všechna  4 políčka s cestami 
na hracím plánu tak, jak se ti to líbí! Nyní můžeš znovu roztočit 
točnu a pak vykonat akci, která je znázorněná na políčku, na 
kterém šipka zůstane stát.

Otoč 4 políčka s cestami: Vyjmi všechna  4 políčka s cestami 
jedno za druhým z hracího plánu, otoč je a znovu je vlož do 
hracího plánu na to isté místo! Nyní můžeš znovu roztočit 
točnu a pak vykonat akci, která je znázorněna na políčku, na 
kterém šipka zůstane stát.

Ledový krystal: Postav svoji hrací fi gurku na další pole s 
ledovým krystalem a dále postupuj  na cestě vyznačené 
modrou šipkou. Tato cesta tě někdy přivede blíže k cíli a nědky 
tě odvede dále od cíle!

HRA JE UKONČENA, jakmile se jeden z hráčů dostane se svou fi gurkou jako 
první do ledového paláce. Tento hráč je vítězem prvního kola hry!
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Izgalmas versenyzős játék 2–4 játékos számára, 3 éves kortól.

Játékötlet: Forrest-Pruzan Creative
Design: Forrest-Pruzan Creative / vitaminBe

Kísérjétek el Elza, Anna, Olaf és  Kristoff  egy mágikus 
versenyzős játékon a jeges Arendelle királyságában. 
De vigyázzatok: ami eddig rövidítést jelentett az 
úton, az egyszer csak kerülőút lesz, és másfelé vezet! 
Kinek sikerül elsőként elérnie a fent a hegyekben 
álló Jégpalotát?

TARTALMA 
 1 játéktábla 4 darab cserélhető útvonalszakasz-darabbal
 4  játékfi gura rögzítővel
 1  tárcsa mutatóval és tartóval
 
A JÁTÉK CÉLJA: elsőként elérni a Jégpalotát.

ELŐKÉSZÜLETEK
Tegyétek a játéktáblát 
az asztal közepére és 
helyezzétek tetszés 
szerint a nyílásokba a négy 
útvonalszakasz-darabot. 
Rögzítsétek a tárcsa mutatóját 
úgy, ahogy azt az ábra mutatja.
Minden játékos kiválaszt egy 
játékfi gurát, rögzíti a tartójába és 
ráteszi a táblán a startmezőre, 
lent a baloldalon.
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Varázslatos csúszka verseny


