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HVEM VINDER?

Vinderen er den, der hurtigst og med armbåndet på
kommer igennem parken og havner på pil-feltet ved døren.

FORBEREDELSER

Vælg en prinsesse og sæt foden fast på spillebrikken.
Placér prinsesserne på startfeltet med pilen, der peger ind
mod parken.
Sæt slotskulisssen ved modsatte langside. Den står stabilt
ved hjælp af plastfødderne.
Hjælp hinanden med at sætte armbåndet sammen og
læg armbåndet på midten af spillebrættet.
Sortér alle runde mærker efter farve. Bland hver farves mærker og placér disse
som anvist på illustrationen. Der skal være et mærke på hvert andet felt.
Gul prinsesse følger den gule sti, lyseblå den lyseblå sti og så fremdeles.
Den yngste spiller starter og slår med terningen

SÅDAN SPILLER I

Hver gang det er din tur, slår du med terningen. Slår du en etter, flytter du spillebrikken 1 felt frem. Slår du en toer, flytter du 2 felter frem. Vær opmærksom på
kun at følge stien med din farve. Du må ikke dreje af nogen steder. Slår du en
treer, får du armbåndet og kan tage dette på, men du må ikke flytte din spillebrik
frem. Når du har kastet terningen og flyttet din spillebrik og evt. udført hvad
mærket viser, taget eller afleveret armbåndet, går turen videre til næste spiller.
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Armbåndet skifter ejer så snart én slår en treer. Har du
allerede armbåndet på og slår en treer, skal du lægge
armbåndet tilbage på midten af spillebrættet.
Havner din spillebrik på et rundt mærke, sker ét af følgende:
Vogn – du må flytte to felter frem. Havner du på et nyt mærke,
skal du straks vende dette.

Prinse-krone – du lægger prinsekronen foran dig på bordet.
		
Heks – du skal flytte to felter tilbage. Ejer du en prinsekrone,
kan du anvende denne, og du skal ikke flytte tilbage. Når du har
anvendt prinsekronen én gang, udgår denne og må ikke anvendes
igen.
		
Sko – du skal flytte ét felt tilbage. Ejer du en prinsekrone, kan du
anvende denne, og du skal ikke flytte tilbage. Når du har anvendt
prinsekronen én gang, udgår denne og må ikke anvendes igen.
Alle mærker, du vender om, skal du fjerne fra spillebrættet.

MÅL

Den første spiller, der når mål med armbåndet, har
vundet spillet. Skulle du nå målfeltet uden armbånd,
skal du blive stående dér, og du kan kun vinde, hvis du
slår en treer ved din tur og dermed vinder armbåndet.
Men en anden kan komme før dig.
Spillet varierer fra gang til gang, da mærkerne placeres tilfældigt.
Nogle gange har du prinsekronen tilbage, når spillet slutter, - andre gange
får du den i starten, og så går det hurtigere med at flytte frem.
Bland mærkerne grundigt – og snyd ikke!
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Hvem vinner

Den spilleren som først tar seg gjennom parken og
kommer til pilruta ved døren med armbåndet vinner.

Forberedelser

Velg prinsesse og sett på foten.
Plassèr prinsessene på startruten med pilen på som
peker inn mot parken.
Sett slottsveggen på den bortre langsiden fast med
plastføttene, sånn at den står stødig.
Hjelp hverandre og tre armbåndet og legg det i midten av spillebrettet.
Sorter alle runde brikker etter farge. Bland fargene og plassèr brikkene ut sånn
som bildet viser. På annenhver rute skal det ligge en brikke. Gul prinsesse følger
gul sti, lyseblå prinsesse følger lyseblå sti osv. den yngste spilleren begynner
å slå terningen.

Slik spiller man

Hver gang det er deres tur, slår man terningen, slår du et 1 tall så flytter du brikken 1 plass fremover, slår du 2 så flytter du 2 plasser frem. Pass på at du går
stien der din farge ligger, ikke sving av noen andre steder. Slår du en 3-er så
får du ta på deg armbåndet, men ikke flytte brikken fremover. Når du har kastet
terningen og gjort det som spillet sier så går turen over til neste mann.
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Armbåndet kommer til å vandre rundt mellom spillerne
så fort noen slår en 3-er, har du allerede armbåndet på
deg og slår en treer så må du legge det tilbake i midten
av spillebrettet.
Om din spiller havner på en rund brikke så skjer følgende:
Vogn – flytt to steg frem. Havner du på en ny brikke så vender
du den opp.

Prinsekrone – du legger prinsekronen foran deg på bordet		
Heks – du får flytte to steg bakover. Har du en prinsekrone foran
deg så behøver du ikke flytte bakover. Når du har brukt kronen så
går den ut av spillet og får ikke brukes flere ganger.
		
Sko – du må flytte 1 steg bakover. Har du en prinskrone foran
deg så behøver du ikke flytte bakover. Når du har brukt kronen så
går den ut av spillet og får ikke brukes flere ganger
Alle brikker som du snur opp tas bort fra spillebrettet.

Målgang

Om du ikke har armbåndet på deg så må du stoppe på
ruten med pil på. Den første spilleren som kommer på
ruten med pil med armbåndet på går i mål som vinner.
Står du på ruten med pil uten armbåndet og slår en treer
kan du ta armbåndet og da vinner du med en gang.
Gratulerer!
Spillet varierer fra gang til gang i forhold til hvordan brikkene blir plassert .
noen ganger ligger prinskronen på slutten,og da får ingen glede av de. Noen
ganger ligger de i begynnelsen og da går det fortere fremover. Bland nøye når
du legger ut brikkene og ikke juks!
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