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Vem vinner

Den spelare som snabbast tar sig igenom parken och
hamnar på pilrutan vid dörren bärandes armbandet vinner.

Förberedelser

Välj prinsessa och sätt pjäsfoten på spelpjäsen.
Placera prinsessorna på startrutan med pilen som pekar
inåt mot parken.
Sätt slottsväggen på bortre långsidan, den står stadigt
med hjälp av plastfötterna.
Hjälps åt att trä armbandet och lägg armbandet i mitten av spelplanen.
Sortera alla runda marker efter färg. Blanda varje färgs marker och placera ut
såsom bilden visar. På varannan ruta ska det ligga en marker. Gul prinsessa
följer sedan gul stig, ljusblå prinsessa följer ljusblå stig etc.
Den yngsta spelaren börjar slå med tärningen.

Så här spelar man

Varje gång det är ens tur, slår man med tärningen. Slår du en 1:a flyttar du
spelpjäsen 1 steg framåt. Slår du en 2:a flyttar du två steg framåt. Observera
att du går stigen framåt där din färg ligger, du ska inte svänga av någonstans.
Slår du en 3:a får du ta på dig armbandet men inte flytta din spelpjäs framåt.
När du slagit tärningen d.v.s. flyttat din spelpjäs och eventuellt vänt upp en
marker och gjort det markern visar eller tagit eller lämnat ifrån dig armbandet,
går turen över till nästa spelare.
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Armbandet kommer att flyttas runt mellan spelarna så fort
någon slår en 3:a. Har du redan armbandet på dig och
slår en trea får du lägga tillbaka det i mitten av spelplanen.
Om din spelpjäs hamnar på en rund marker händer följande:
Vagn – du får flytta två steg framåt. Hamnar du på en 		
ny marker vänder du upp den direkt.

Prinskrona – du lägger prinskronan framför dig på bordet
		
Häxa – du får flytta två steg bakåt. Har du en prinskrona framför
dig behöver du inte flytta bakåt. När du använt kronan utgår
kronan ur spel, den får inte användas fler gånger.
		
Sko – du måste flytta 1 steg bakåt. Har du en prinskrona framför
dig behöver du inte flytta bakåt. När du använt kronan utgår
kronan ur spel, den får inte användas fler gånger.
Alla marker du vänder upp tar du sedan bort från spelplanen.

Målgång

Om du inte har armbandet på dig måste du stanna på
rutan med pil. Den första spelaren som når rutan med
en pil och har armbandet på sig går i mål och vinner!
Står du på rutan med en pil utan armbandet och slår
en trea tar du armbandet och vinner direkt.
Grattis!
Spelet varierar från gång till gång beroende på hur slumpen placerar ut
markerna. Ibland ligger prinskronorna i slutet och du får ingen nytta av
dem. Ibland ligger de i början och då går det snabbare att flytta framåt.
Blanda noga när du lägger ut markerna och fuska inte!
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