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Kuka voittaa?

Pelaaja, joka ensimmäisenä kulkee puiston läpi ja saapuu
rannekoru kädessään oven luona olevaan nuoliruutuun,
voittaa pelin.

Alkuvalmistelut

Valitse prinsessa ja kiinnitä se muovijalustaan.
Aseta prinsessat aloitusruutuun, jossa on puistoa kohti
osoittava nuoli. Aseta linnanseinä pelilaatikon toiselle
pitkälle sivulle, se pysyy tukevasti pystyssä muovijalustojen
avulla. Kokoa rannekoru ja aseta se pelilaudan keskelle. Lajittele pyöreät
pelimerkit värin mukaan. Sekoita pelimerkit ja aseta ne kuvan osoittamalla
tavalla. Joka toiseen ruutuun laitetaan pelimerkki. Keltainen prinsessa kulkee
keltaista polkua pitkin, sininen prinsessa sinistä polkua pitkin jne. Nuorin
pelaaja aloittaa heittämällä arpakuutiota.

Pelin kulku

Pelaaja heittää omalla vuorollaan arpakuutiota. Jos silmäluku on yksi, liiku yksi
askel eteenpäin. Jos silmäluku on kaksi, liiku kaksi askelta eteenpäin. Huomaathan, että liikut oman väristä polkua pitkin, älä käänny toiseen suuntaan.
Jos arpakuution silmäluku on kolme, saat ottaa rannekorun, mutta et saa liikkua
eteenpäin. Kun olet heittänyt vuorollasi arpakuutiota, liikkunut eteenpäin, mahdollisesti kääntänyt pelimerkin ja toiminut sen ilmoittamalla tavalla, ottanut tai
laittanut pois rannekorun, pelivuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.
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Rannekoru siirtyy pelaajalta toiselle aina kun joku pelaajista
heittää arpakuutiolla luvun kolme. Jos rannekoru on sinulla
ja heität arpakuutiolla luvun kolme, laitat rannekorun
takaisin pelilaudan keskelle.
Jos pelinappulasi siirtyy ruutuun, jossa on pyöreä
pelimerkki, toimi seuraavasti:
Vaunut – siirry kaksi askelta eteenpäin.
Jos ruudussa on pelimerkki, saat kääntää sen heti ympäri.

Prinssin kruunu – laita prinssin kruunu eteesi pöydälle.
		
Noita – siirry kaksi askelta taaksepäin. Jos edessäsi on prinssin
kruunu, sinun ei tarvitse siirtyä taaksepäin. Kun olet käyttänyt
prinssin kruunun, se poistetaan pelistä. Sitä ei saa käyttää
uudestaan.
		
Kenkä – siirry yksi askel taaksepäin. Jos edessäsi on prinssin
kruunu, sinun ei tarvitse siirtyä taaksepäin. Kun olet käyttänyt
prinssin kruunun, se poistetaan pelistä. Sitä ei saa käyttää
uudestaan.
Ota pelimerkki pois pelilaudalta ympäri kääntämisen jälkeen.

Maaliin tulo

Jos sinulla ei ole rannekorua, pysähdyt nuoliruutuun.
Ensimmäinen pelaaja, joka saapuu nuoliruutuun rannekoru
kädessään, pääsee maaliin ja voittaa pelin. Jos odotat
nuoliruudussa ja heität arpakuutiolla luvun kolme, otat
rannekorun itsellesi ja voitat pelin. Onnittelut!
Peli vaihtelee kerrasta toiseen riippuen siitä, miten pelimerkit ovat pelilaudalla.
Joskus prinssin kruunu löytyy vasta pelin lopussa eikä siitä ole mitään hyötyä.
Joskus se löytyy heti pelin alussa ja silloin pääset nopeammin eteenpäin.
Sekoita pelimerkit huolellisesti, ethän huijaa!
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