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Настолна игра „Давай, давай, прасенце!“

Съдържание на опаковката: 1  бр. игрално поле; 1 бр. трактор-изстрелвачка, 3 бр. бали
сено, 3 бр. зелени прасета, 3 бр. златни, 3 бр. розови и 3 бр. сини, 1 бр. зар.

Сглобяване на играта:  Поставете трактора в центъра на игралното поле и го заредете с
бали сено.

Цел на играта:  Да бъдеш първият играч,  чиито три прасенца ще достигнат до яслите с
храна, избягвайки лошия вълк.

Как  се  играе:  Пръв  започва  най-младият  играч.  Когато  сте  на  ход,  хвърлете  зара  и
преместете едно от своите прасенца според числото, което ви се падне, като можете да
изберете между фигура, която е върху игралното поле или още е в калните локви. Можете
да преместите прасенцето с толкова полета, колкото са равни на стойността върху зара, а
може  и  с  по-малко  стъпки.  Например,  ако  хвърлите  3,  можете  да  изберете  да  се
придвижите  с  1,  2  или  3  полета.  Посоките,  в  които  можете  да  вървите,  са:  напред,
настрани и по диагонал, но НЕ и назад. Също така, можете да стъпите върху полето на друг
играч, като в този случай, поставяте прасенцето си над неговото. По този начин, когато се
движи долното прасенце, с него се премества и горното. Едновременно могат да се местят
най-много две фигури.

Ако попаднете на поле, което е заето от други две прасенца, има три възможни варианта
за игра:  1. Да завършите хода си,  преди да достигнете заетото поле;  2.  Да преместите
някоя от другите си две фигури; 3. Да пропуснете ред.

Трактор:  Ако при хвърляне на  зара,  ви се  падне Трактор/2,  можете да изберете да се
придвижите с 2 полета или да получите контрол върху трактора. Ако се спрете на втория
вариант,  вие трябва да изстреляте бала  сено към някое от  прасенцата,  които са  върху
игралното поле. За целта е необходимо да насочите трактора в посоката, в която имате
намерение да стреляте. Той може да се движи в кръг, както и нагоре и надолу. Скоростта
на изстрелване на балата не зависи от силата, с която натискате трактора.

Ако уцелите прасенце, то трябва да се върне в локвата, а ако е пресякло пропускателния
пункт (Checkpoint), се премества в страничните локви. За уцелено прасенце се смята това,
което е излязло от линиите на полето, в което се намира. Ако има две прасенца в едно
поле и е уцелено само горното, а долното не е напуснало очертанията, в локвата отива
само горното.



На един ход можете да изстреляте само една бала сено.

Пропускателни пунктове (  Checkpoints):   На игралното поле има два такива пункта.

Ако прасенцето ви е пресякло Checkpoint 1 и е уцелено от бала сено, то трябва да отиде в
локвата от дясната страна на игралната дъска, а ако е преминало Checkpoint 2 и е уцелено
от бала сено, съответно отива в локвата от лявата страна. Прасенцата могат да излязат от
локвите, при следващия си ход.

Победител: Бъдете играчът, чиито 3 прасенца първи ще достигнат до яслите с храна!
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ВНИМАНИЕ! СЪДЪРЖА ДРЕБНИ ЧАСТИ! ОПАСНОСТ ОТ ПОГЛЪЩАНЕ!  НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА
ЗА ДЕЦА ПОД 3 ГОДИНИ!!
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