Kinek sikerül elöször
megszabadulnia a csörgökígyótojásoktól?
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játékszabály
játéktábla
12 mágneses
csörgőkígyótojás
dobókocka

A játék célja

Akinek először sikerül összes csörgőkígyótojását a játéktáblára tennie, győz.

Elökészületek
1)

A játéktáblát rakjátok valamilyen lapos felüleletre.

2)

A 12 csörgőkígyótojást oszszátok szét egyenlőn magatok
között (2 játékosnál 6-6, 3
játékosnál 4-4, 4 játékosnál
3-3).

3)

A legfiatalabb játékos lesz a
kezdőjátékos.

A játék menete
A kezdőjátékos dob a kockával, majd
egyik kígyótojását felrakja a játéktáblára egy olyan színű kígyóra, mint amit
kidobott. A tojás közepének a kígyón
kell lennie. Vigyáznia kell, mert a tojások mágnesesek és így vonzák egymást
- ha túl közel rakja őket egymáshoz,
egymásnak ütköznek.

Megjegyzés: A kígyók
színe mellett a fejük is
különbözik, hogy könynyebben meg lehessen
különböztetni őket.

És most mi történik?

Ha két vagy több
tojás összeütközik,
az ezt előidéző
játékos visszaveszi az összeütközött tojásokat - a győzelemhez még több tojástól kell megszabadulnia.

A kígyótojások

A kígyótojásokban erős mágnes van.
Ha egy tojás felrakásakor más tojások elmozdulnak, az nem baj - amíg
nem ütköznek egymásnak. Ha azonban
egy tojás leesik a játéktábláról, azt
vissza kell vennie az ezt előidéző
játékosnak.

Tanácsok
Nem történt üzközés?
Ha a játékos utolsó kígyótojását
rakta le, győzött; ha nem, átadja
a kockát bal oldali szomszédjának.
Akinek először sikerül felraknia
utolsó kígyótojását is a játéktáblára - és nem történik ütközés megnyeri a játékot.
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A fel nem rakott tojások az egyik
kézben legyenek, távol a táblától,
míg a másik kéz a táblán ügyködik
- így a fel nem rakott tojások nem
fogják befolyásolni a játéktáblán
lévőket.
A kockával a játéktáblától kellő
távolságban kell dobni, nehogy
véletlenül meglökje a tojásokat,
ütközéseket okozva.

A játékot legyártotta és terjeszti
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VIGYÁZAT! A játék mágneses elemei elektromágneses teret hozhatnak létre, amely hatással lehet a szívritmu-szabályozókra, defibrillátorokra,
számítógépekre, órákra, hitelkártyákra, stb., ezért a játék mágneses elemeit ne rakjuk ilyen tárgyak közelébe.

