OR 002 Kapd el és számold meg!
A készlet tartalma
30 buborékos kártya, 4 befőttesüveg táblát, 1 3D-s polip pörgető
Előkészület
Rakjuk össze a 3D-s polip pörgetőt – az ábra alapján. Ha ez megtörtént, utána már tarthatjuk a dobozban a kész pörgetőt,
nem kell újra szétszedni. Minden játékos választ egy befőttesüveg táblát, és leteszi maga elé az asztalra.Terítsük szét a
buborékos kártyákat az asztalon, a buborékokkal felfelé.
A játék célja
Te fogd a legtöbb halat.
A játék menete
A legfiatalabb játékos kezd: megpörgeti a polip korongját. Utána választanak egy kártyát, amin annyi buborék van, ahányat
a pörgető mutat, majd megfordítják. Ha a kártyán 1, 2, 3 vagy négy hal van, akkor a játékos megtartja a kártyát, és rárakja
az üvegére. Ha viszont cápa van a kártyán, ez megeszi a játékos összes eddig gyűjtött halát, így ezek a kártyák a cápával
együtt kikerülnek a játékból. A következő játékoson a sor. Ha a játékos nem talál a kipörgetett számnak megfelelő számú
buborékos kártyát, akkor passzol, a következő játékos pörget. A játék addig tart, amíg az összes kártyát felveszik az asztalról.
A győztes
A játék végén összeszámlálják a fogott halakat. Az győz, akinek a legtöbb halat sikerült kifogni.
A játékot importálja és forgalmazza:

Katica Játék Kft
1077 Bp. Király u. 101.
Tel.:462-23-88
E-mail: katica@katica.hu
Web: www.katica.hu
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