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Árkádia furcsa és fantasztikus világában az öreg királynak, Fedoornak nincs örököse. Lovagi tornát
szervez Kát, aKol a trynt a legráterPettebb kalandozy nyeri el. $ viadalon részt vevĘ baMnokok ~tMa
Két elkéSesztĘ, ¿rkák lakta világon vezet át. $ ¿rkák Ęrlt néSe Sedig sePPit seP szeret Mobban, Pint
egy My Karcot... $ki azonban a koronát szeretné Pegszerezni, annak neP csak raMtuk kell t~lMutnia, de
vetélytársai csaSdáit is ki kell kerlnie

A doboz tartalma
2 5 játékostábla (átlátszó lapok).

1 21 db kétoldalas Mitéktibla |ss]HsHQ 2 Mitéks]LQttHl a k|YHtkH]Ę PHJos]lisbaQ
'zsXnJelviláJ (1. viláJ)
6 játékszint.
-éJviláJ (2. viláJ)
6 játékszint.
6ivataJi ViláJ (. viláJ)
6 játékszint.
7ePploPok viláJa (. viláJ)
6 játékszint.

3 5 alaptábla (IHKéU HlĘ és
színes hátlappal).

0aJPaviláJ (5. viláJ)
6 játékszint.
*épek viláJa (6. viláJ)
6 játékszint.
+Ęsi ViláJ (. viláJ)
4 játékszint.
2 kl|nleJes játékszint.

4 5 let|U|lhetĘ ¿lFtoll t|UlĘYel.
5 1 játékállvány (a doboz és
a PĦanyaJ belsĘ).
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6 1 pontozósáv a doboz belsejében,
a játékállvány peUePén.
7 1 állványalap (az állványra
helyezendĘ kartontábla).
8 1 hoPokóra ( PásodperFes).

10

9 5 pontjelzĘ, a pontok száPolásához.
10 5 karakterjelzĘ, a játékosok
PeJkl|nb|ztetésére.

9

11 2 jXtaloPjelzĘ (Csínyek és
(rĘsítések) 5 seprĦ,  banán, 5 pajzs,
5 sz~nyoJ és 5 tapasztalatLpontjelzĘ.
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12 2 bntetésjelzĘ  .klopsz,
5 Zsibbasztó, 5 Váltó, 5 Rákolló és
5 grvényjelzĘ.
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A játék lényege
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WORLD 1
level 1
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0inden játékos eJy bajnokot alakít, aki PeJpróbálja Èrkádia  viláJát
bejárva a lehetĘ leJt|bb tapasztalati pontot |sszeJyĦjteni. 0inden eJyes
viláJ (a hetediket kivéve) hat játékszintbĘl áll, és Pinden viláJ Xtolsó szintjén
eJy félelPetes fĘellenfél vár a játékosokra. A játékosoknak Pinden szinten
1 szĦkre szabott idĘkeretek k|z|tt kell kldetéseket PeJoldaniXk azzal, hoJy
a Kihívásnak 2 PeJfelelĘen felrajzolnak valaPit a saját táblájXkra 3 4 .

APint a rendelkezésre álló idĘ lejár, a játékosok eJyesével felteszik
táblájukat a szintet ábrázoló játéktáblára 5 , hoJy PeJállapítsák, érvényese a
rajzuk, kiderlj|n, Pennyi tapasztalati pontra tettek szert, és hoJy JyĦjt|tteke
jutaloP vaJy bntetésjelzĘt. 'e viJyázzatok a Fsapdákkal
Aki az adott viláJon a leJt|bb tapasztalati pontot JyĦjti |ssze, az lesz a JyĘztes

(lĞkéV]letek

0inden játékos kap eJy karakterjelzĘt 1 , eJy
hozzá tartozó pontjelzĘt 2 , eJy ¿lFtollat 3 és
eJy átlátszó játékostáblát 4 . A játékostábláját
Pindenki teJye az alaptáblája 5 fehér oldalára.
7eJyétek az állványalapot 6 a játékállványra
7 . A pontjelzĘket teJyétek eJyPásra ~Jy,
hoJy leJfellre kerlj|n a leJ¿atalabb játékosé,
leJalXlra pediJ a leJidĘsebbé. A játékállványt
teJyétek az asztal k|zepére, PindenkitĘl
eJyenlĘ távolsáJra. 7eJyétek a hoPokórát 8
a játékállvány Pellé ~Jy, hoJy Pindenki lássa.
.everjétek |ssze a jXtaloPjelzĘket 9 , és
teJyétek Ęket eJy kXpaFba képpel lefelé. 7eJyetek
ek
íJy a bntetésjelzĘkkel is 10 .
Válasszátok ki a hét viláJ eJyikét 11 ,
és teJyétek a választott viláJ elsĘ szintjét a
játékállványra.
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$KpWYLOiJVRUV]iPR]iVDHJ\EHQQHKp]VpJLV]LQWHNHWLVMHO|O$]HOVĘMiWpNVRUiQMDYDVROMXNKRJ\D]HOVĘ
YLOiJRQMiWVV]DWRNDW|EELYLOiJFVDNDN|YHWNH]ĘMiWpNRNVRUiQNHUOM|QHOĘ

A játék Iá]LVDL
A játék kezdete elĘtt el kell d|ntenetek, hoJy Pilyen játékPódban játszotok
norPál vaJy nehéz fokozaton. A k|vetkezĘ szabályok a norPál fokozatra
vonatkoznak (a nehéz fokozat szabályait a 8. oldalon találjátok).

1. fázis a szint lejátszása
0inden szintet hároP lépésben kell lejátszani

1

&Vtnyek kLjátV]áVD VeSUĬ EDnán V]~nyRg
%árPely játékos d|nthet ~Jy, hoJy kijátssza eJy vaJy t|bb
FsínyjelzĘjét (akár az |sszest is). (l kell d|ntenie, hoJy
Pelyik jelzĘ(ke)t Pelyik ellenfelével szePben veti be. Az
éppen leJt|bb ponttal rendelkezĘ játékos játssza ki elĘsz|r
a FsínyjelzĘit. A t|bbiek pontszáP szerint Fs|kkenĘ
sorrendben követik.

2

2. fázis a következĘ szint
+a a körben kijátszásra kerltek jutaloP vaJy bntetésjelzĘk, akkor azokat
teJyétek vissza képpel lefelé a saját kupaFuk leJaljára. VeJyétek ki az épp
lejátszott szint tábláját a játékállványból, és teJyétek be a helyére a következĘ
szint tábláját. Az ~j szintet az elĘzĘhöz képest az óraPutató járása szerint 
fokkal elfoJatva teJyétek be.

.lGetéV

90°

Ebben a fázisban az összes
bntetéslaSka autoPatikusan
PĦködésbe léS.
$= (Lė=ė 6=,17 (L+(L<(=.('e6(

)ordítsátok PeJ a hoPokórát. 0indenki
elkezdhet rajzolni.  PásodperF áll a játékosok
rendelkezésére, hoJy PeJrajzolják a kldetés
teljesítéséhez szkséJes forPákat a táblájukra.
APikor az idĘ lejár, Pindenkinek abba kell
haJynia a rajzolást. Ezután PeJszáPoljuk, ki
hány pontot szerzett.

$= Ò- 6=,17 (L+(L<(=.('e6(

Megjegyzés: PiQGeQ MitékRs a saMit Qé]ĘSRQtMiEyl raM]RlMRQ KRJ\ a
felrakott játékostábláját senkinek ne kelljen elfordítania..

Megjegyzés: DMiWpNRVRNW|U|OKHWLNUDM]XNHJ\UpV]pWYDJ\DNiUHJpV]pWD]
LGĘOHMiUWDHOĘWW

3 3RntR]áV
A leJtöbb ponttal rendelkezĘ játékos teheti elsĘként a pályát ábrázoló táblára
a saját tábláját, hoJy ellenĘrizze, érvényese a rajza. Az érvényes rajzokért
tapasztalati pontok járnak.
Ez után a többi játékos pontszáP szerint FsökkenĘ sorrendben uJyaníJy tesz.
Megjegyzés: D OHJHOVĘ V]LQW SRQWR]iVD VRUiQ D NLpUWpNHOpV VRUUHQGMpW
D MiWpNRVRN SRQWMHO]ĘLQHN VRUUHQGMH YDJ\LV D] pOHWNRUXN
KDWiUR]]D PHJ ± D OHJI|OVĘ SRQWMHO]Ę WXODMGRQRViYDO NH]GMN
a kiértékelést.

. fázis a játék véJe
A játék íJy folytatódik PindaddiJ, aPíJ az adott viláJ összes szintjét le neP
játszottátok. APikor az utolsó pályán (és ezzel a fĘellenfélen) is t~l vaJytok, a
játékot az nyeri, aki a leJtöbb tapasztalati pontot JyĦjtötte össze.

5Dj]Rk
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Rajztípusok

1x

A játékosok a kldetések során hároPféle rajztípust használnak Pajd

Fė.hL'(7e6
világos háttér

M(LLe..hL'(7e6(.
sötét háttér

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
$ Fė.hL'(7e6(. leírása:
Vonalak, az
Összeköttetés és a
Mozgás kldetésekKez.

Zárt alakzatok,
a *yĦrĦ
kldetésekKez.

Pöttyök, a Célpont
kldetésekKez.

1x
1

A rajzok érvényesséJe
Ahhoz, hoJy eJy rajz érvényes leJyen, hároP szabálynak kell PeJfelelnie
A vonalak soha nem érintkezhetnek vagy ágazhatnak el. +a PéJis
íJy lenne, akkor ezek a vonalak neP érvényesek. Csak az érvényes
vonalakat értékeljk.
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Ez a száP Putatja, hoJy a játékos hányszor hajthatja véJre a kldetést

2

Ez az ikon jelzi, hoJy az adott szint Pilyen típus~ kldetés.
Megjegyzés: eg\es s]inteken többféle kldetés is elĘfordXlhat.

3

A tapasztalati pont PezĘ Putatja, hoJy hány pontot lehet szerezni a
kldetés Pinden eJyes teljesítésével.

4

A kldetés Félja és a kapFsolódó 5 tárJy Putatja, hoJy Pilyen
eszközökre lesz szkséJ a kldetés teljesítéséhez.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
$ M(LLe..hL'(7e6(. leírása:

ervénytelen raMzok

EJy játékos összes rajza érvénytelen, ha a kldetés által neP PeJhatározott
rajztípust használt. ,lyen esetekben a játékos eJyetlen tapasztalati pontot
seP szerez.
$ raMzok ma[imális darabszáma neP haladhatja PeJ a kldetés által
PeJhatározott száPot. +a valaki PéJis többet rajzolna, azzal érvényteleníti
az összes rajzát. ,lyen esetekben a játékos eJyetlen tapasztalati pontot
seP szerez.
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1 A 0ellékkldetés Félja és a kapFsolódó 2 tárJy Putatja, hoJy Pely
tárJyakat kell érinteni
elkerlni
.

és Pely tárJyakat (vaJy Fsapdákat) kell

3 A tapasztalati pont PezĘ Putatja, hoJy hány pontot lehet szerezni, illetve

veszíteni Pinden eJyes olyan alkaloPPal, aPikor eJy érvényes rajz eJy
PeJjelölt tárJyhoz ér.

Kihívások
0inden szint összefoJlaló lapjának alján láthatóak a kihívások, aPelyek
az adott szint teljesítendĘ feladatait jelzik a fĘkldetést és az esetleJes
Pellékkldetéseket.

Megjegyzés: $ )Ękldetés és a 0ellékkldetések leírása eg\Pástyl
teljesen fggetlen vag\is eg\ játékos akkor is s]ere]het
vag\ ves]íthet a 0ellékkldetésekkel Sontot ha a
)Ękldetést neP oldotta Peg.

1éJy kldetéstípus
Összeköttetés: a játékosoknak eJy vonalat kell h~zniuk a
táblájukra, aPellyel összekötik a Kldetés leírásában szereplĘ
vaJy
).
két Félpontot (
Ahhoz, hoJy eJy gsszeköttetés kldetés sikeres leJyen, a vonalnak a
kldetésben elsĘként PeJhatározott tárJyon bellrĘl kell indulnia, és a Pásodik
tárJyon bell kell véJzĘdnie.
3élGD

3x

A 2.6os szinten a kldetés Félja az, hoJy
PindhároP Fseppkövet ( 3 x ) összekössk a
pinJvinek hajójával.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mozgás: a játékosoknak eJy vonalat kell h~zniuk a táblájukra.
A kldetés Fsak akkor lehet sikeres, ha a vonal a Kldetés
leírásában szereplĘ Félponton bell kezdĘdik. A vonal a táblán
bárhol véJet érhet, ez neP befolyásolja a kldetés eredPényét.

 PásoGpeUF LNon: eJyes szinteken PeJjelenik ez
az ikon. Ez azt jelenti, hoJy a játékosok a rajzolás
PeJkezdése elĘtt  PásodperFiJ nézhetik a pályát (ezt
hoPokórával Pérjk), Pajd a pálya tábláját le kell fordítani
(a játékosok neP tekinthetik PeJ ~jra). Az óra ~jraindul, a játékosoknak
 PásodperFe van, hoJy ePlékezetbĘl PeJpróbálják teljesíteni a
kldetést. A játékosok pontszáPainak PeJhatározásához fordítsuk
Pajd vissza a táblát, hoJy látható leJyen a pálya.

Tapasztalai pontok szerzése és vesztése
A IĞklGetéVek teljeVttéVéYel V]eU]ett SRntRk
0inden sikeresen teljesített fĘkldetés annyi tapasztalati pontot ér, aPennyi
a kldetés leírásában szerepel.
PezĘben szerepel, ha a pályán Fsak eJy,
A kldetés Félpontja viláJoszöld
PezĘben, ha a pályán több darab is található belĘle.
és sötétzöld
+a eJy játékos eJynél többször is szeretné teljesíteni a )Ękldetést (például
3x
), Pinden eJyes PeJoldáshoz Pás (sötétzöld
PezĘben szereplĘ) tárJyat
kell használnia.
3élGD

3élGD

3x

WORLD 2

1x

level 6

A 1.4 szinten a kldetés Félja az, hoJy a start PezĘbĘl
indulva áthaladjunk a szinten.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3

*yĦUĦ: a játékosoknak eJyeJy zárt alakzattal be kell kerítenik
a Kldetés leírásában szereplĘ tárJyakat.
Ahhoz, hoJy eJy *yĦrĦ kldetés sikeres leJyen, Pinden eJyes zárt alakzatnak
(alakjától fJJetlenl) pontosan annyi tárJyat kell körlvennie, aPennyi a
kldetés leírásában szerepel. A vonal neP érhet hozzá a bekerített tárJyhoz..
3élGD
A 2.2 szinten a kldetés Félja az, hoJy Pind az öt
halas ládát ( 5x ) bekerítsék a játékosok eJyeJy
5x
zárt alakzattal.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Célpont: a játékosoknak eJy pöttyöt kell rajzolniuk a táblájukra.
Ahhoz, hoJy a kldetés sikeres leJyen, Pinden pöttyel el kell
találni eJy, a kldetés leírásában PeJhatározott Félpontot
(érinteni kell azt).

2
1

Az 1 es és a 2 es
vonal összesen nem 4,
hanem 2 pontot ér, Pivel
Pindkét vonal uJyanazt
a jéJFsapot érinti.
A 3 as vonal
2 pontot ér.

2x

3x

A hároP lehetséJes
gsszeköttetés kldetésbĘl
a játékosnak kettĘt
sikerlt teljesítenie, ezzel
4 pontot szerzett.

A PellékklGetéVek teljeVttéVéYel V]eU]ett YDgy elYeV]ttett
SRntRk
EJy zöld PezĘben szereplĘ kldetésFélpont érintése annyi tapasztalati pontot
ér, aPennyi a kldetés leírásában látható. EJy tárJy érintésével Fsak eJyszer
szerezhetĘ pont PéJ akkor is, ha több vonal is szabályosan érinti ezt a tárJyat. .

3élGD

4x

A 1. szinten a kldetés Félja az, hoJy a
játékosok eJyeJy pöttyel eltalálják a papot
és a hároP harFost.

EJy piros PezĘben szereplĘ Csapda
érintésével a játékos annyi pontot
veszít, aPennyi a kldetés leírásában a Fsapda Pellett szerepel, Pinden
eJyes olyan érvényes vonalért, aPi érinti a Fsapdát.

+a eJy érvényes vonal olyan tárJyat érint a pályán, aPely a kldetés
leírásában Koponyával van jelölve, akkor a játékos ezért a szintért
eJyáltalán neP kap pontot.

A tárgyakról
6ePlegeV táUgyDk

1

3RntR]áV
A játékos által eJy adott szinten szerzett pontokat ~Jy száPolhatjuk ki, ha
és a 0ellékkldetésekkel
összeadjuk a )Ękldetéssel szerzett pontokat
.
szerzett ésvaJy veszített pontokat
A pontok összeszáPolása után a játékos lépjen elĘre annyi PezĘt a
pontozósávon, aPennyi pontot szerzett. +a valaki olyan PezĘre érkezne, ahol
Pár áll valaki, akkor ehelyett lépjen elĘre a leJközelebbi res mezĘre.
A pontozósávon akkor seP kell visszafelé lépni, ha valaki kevesebb Pint nulla
pontot szerezne eJy szinten. A jelölĘje eJy helyben Parad.

WORLD 2

A sePleJes tárJyaknak akkor sinFs hatásuk
a pontozásra, ha eJy vonal érinti Ęket.

level 2

1 A szint leírása
2 A kldetések leírásában neP

2

szereplĘ kellékek, tereptárJyak

3

3 A kldetések leírása.

5x

6ePlegeV táUgyDk

Megjegyzés: Fsak a] érvén\es raj]okat kell Sonto]ni
érvényességét a 4. oldalon).

lásd a raj]ok
7áUgyDk k|UYRnDlD

3élGD

1
WORLD 2

1

level 1

ElĘfordul, hoJy a kldetésben PeJhatározott tárJynak Fsak eJy része
látszik a kldetés leírásában. Ennek ellenére az eJész tárJyat ¿JyelePbe
kell venni a PeJoldás során.

A )Ękldetéssel
szerzett pontok

2

2

3
2

A 0ellékkldetések
kel szerzett pontok

3
3
2

A 0ellékkldetések
kel veszített pontok

2
1

1

2

7áUgyDk
k|UYRnDlD

3 3

1x

A játékos néJy lépést elĘre lép a pontozósávon.

Ö66Z(6(1

Megjegyzés: eJy tárJy árnyéka neP része a tárJynak, a pontozás során
¿JyelPen kí
kívl kell haJyni.

7á
7áUgyDk FVRSRUtjD
1é
1éhány, a kldetések leírásában szereplĘ
tárJ
tárJynak eltérĘ lehet a képi kidolJozása. A
Tap
Tapasztalai pontok összeszáPolásakor az eJy
ado
adott Fsoportba tartozó tárJyak eJyforPának
teki
tekinthetĘk PéJ akkor is, ha neP Pind szerepelnek
a k
kldetés leírásában lévĘ képen.

1. VILÁG
&Vtnyek
A Fsíny jutalPak a Fsínyek kijátszása fázisban aktiválódnak (lásd a . oldalon).

EGYFORMA
TÁRGYAK

2. VILÁG

3. VILÁG

4. VILÁG

5. VILÁG

6. VILÁG

7. VILÁG

Banán: az a játékos, akinek van banánja, azt bárPely ellenfele
táblájára odadobhatja. A játékosok a táblájukon lévĘ banánt neP
PozJathatják, a táblájukat neP forJathatják el. Ahol a banán van,
oda neP lehet rajzolni, Pindenképpen ki kell kerlni azt
Megjegyzés: a banánjel]Ęt a] ellenfél táblájára Pindig dobni kell neP
Sedig Sontosan lehelye]ni. +a a dobott banán leesne a
tábláryl a játékos ~jra dobhatja.
6z~nyog: az a játékos, akinek van sz~nyoJja, bárPely
ellenfelének odaadhatja azt. Aki a sz~nyoJot kapja,
annak azt rajzolás közben a ¿lFtolla tetején kell
eJyens~lyoznia. A jelzĘ neP eshet le rajzolás
közben. Ha leesne, a rajzolás addiJ neP
folytatható, aPíJ a sz~nyoJ vissza neP kerl
a ¿lFtoll tetejére.
6eprĦ: az a játékos, akinek van seprĦje,
odaadhatja az eJyik bntetésjelzĘjét eJy Pásik
játékosnak.
Megjegyzés: a seprĦ seJítséJével neP szabadulhatunk PeJ FsínyektĘl

-XtDlRP éV EntetéVjel]Ğk
%izonyos szinteken a játékosok jutaloP és bntetésjelzĘket szerezhetnek.
-XtDlRP éV EntetéVjel]Ğk V]eU]éVe
A pontozási fázisban a játékos szerez eJy jutaloPjelzĘt, ha van olyan
a pályán. Hasonlóképpen,
érvényes rajza, aPi érinti a jutaloPjelzĘ képét
– fggetlenl attyl,
ha a játékos eJy rajza érinti eJy bntetésjelzĘ képét
hogy az a raMz érvényese vagy sem –, akkor a játékos PeJkapja az adott
bntetésjelzĘt.
Ha eJy játékos jutaloP vaJy bntetésjelzĘt szerez, akkor h~znia kell eJyet
a vonatkozó kupaFból, és a h~zott jelzĘt képpel felfelé PaJa elé kell tennie.
Ha valaki két eJyforPa bntetésjelzĘt h~zna, akkor Fsak az eJyiket kell
PeJtartania, a Pásik visszakerl képpel lefelé a saját kupaFa aljára.
Megjegyzés: FsDN egy jXtaloP vagy bntetésjel]Ę jár egy érintett ikonért
akkor is ha többs]ör érintené valaki a jel]Ę kéSét a raj]ával.
-XtDlRPjel]Ğk
5 klönbözĘ jutaloP van a játékban, ezek két kateJóriára oszthatók Csínyek
és ErĘsítések.

(UĞVttéVek
Az ErĘsítések a pontozás fázisban aktiválódnak (lásd a . oldalon).
PaMzs: az a játékos, akinek van pajzsa, eJyszer elkerlhet eJy
Piatti tapasztalatipontvesztést. Ha a játékos több
Csapda
Fsapdát is érintene, eldöntheti, hoJy Pelyiket szeretné kivédeni
(akkor is, ha a választott Fsapdát több vonallal is érinti).
7apasztalati pont: az a játékos, akinek van tapasztalati pont
jutaloPkártyája, a pontozási fázisban eldobhatja azt, hoJy azért
PéJ két PezĘt léphessen elĘre a pontozósávon.

%ntetéVjel]Ğk
A következĘ kldetésfázisban (lásd a . oldalon) Pinden játékos bntetésjelzĘi
aktiválódnak a forduló teljes idĘtartaPára. gt klönbözĘ bntetéstípus van.
Zsibbasztó: a zsibbasztó hatása alatt álló játékosnak teljesen
kiny~jtott karral kell rajzolnia, a könyöke behajlítása nélkl.
Megjegyzés: a ]sibbas]ty hatása alatt álly játékosok neP
állhatnak fel rajzolás közben.
Rákolló: a rákolló hatása alatt álló játékosoknak a ¿lFtollukat a
hvelykujjuk és a kisujjuk közé foJva kell tartaniuk rajzolás közben,
Fsak ezzel a két ujjal érintve azt.

Örvény: az örvény hatása alatt álló játékosoknak át kell fordítaniuk
a táblájukat ~Jy, hoJy annak a színes oldala leJyen fell, és ezen
kell rajzolniuk. A pontozási fázis után Pindenki visszafordíthatja a
tábláját a fehér oldalára.

TnGéUek éV kl|nlegeV V]Lntek
A ¿JyelPes játékosok észrevehetnek néhány bujkáló tndért
eJyes szinteken. A pontozási fázisban, ha a játékosnak van
érvényes rajza, aPi érint eJy tndért, akkor Ę (a többiek neP)

Váltó: a váltó hatása alatt álló játékosnak, ha jobbkezes, ballal, ha
balkezes, jobbal kell rajzolnia..
.klopsz: a Kklopsz hatása alatt álló játékosnak az eJyik szePét
Fsukva kell tartania rajzolás közben.

$ bntetésjelzĘk és a Fsínyek hatásai egyszerre
érvényeslnek.

1

Kiválasztja az eJyik klönleJes játékszintet és azonnal lejátssza, PielĘtt
a következĘ játékos pontjait kiszáPolnák.

2

A karakterjelzĘjét a kijelölt helyre teszi 1 és elĘrepöFköli.

3

Ha a jelzĘ leesik a pályáról, a játékos neP kap tapasztalati pontot. Ha a
jelzĘnek leJalább eJy része a pályán Parad, akkor a játékos kiszáPolja,
hány pontot szerzett.
SPECIAL STAGE

KXlFVRk éV ketUeFek

SPECIAL STAGE

stage 1

stage 2

2
%izonyos pályákon található eJy kulFs és eJy ketreF. Ha a
játékosnak sikerl eJy érvényes vonalat rajzolnia, aPely érinti
mind a kulcsot, mind a ketrecet, PeJkapja a ketreFben
.
látható tapasztalati pontokat.
Megjegyzés: neP kell a ketreFben lévĘ taSasztalati Sontokat Pegérinteni. $
ketreF bárPelyik részének érintése elegendĘ.

GRPERk éV lé]eUVXgDUDk
A 6.1es, a 6.5ös és a .2es szinten eJyes terleteket akadályok és
lézersuJarak zárnak el.
A játékos által rajzolt vonal addiJ neP érhet be az elzárt terletre, aPíJ
neP hatástalanította az akadályokat és a lézersuJarakat. Ehhez a vonalával
érintenie kell a PeJfelelĘ színĦ JoPbot, PéJ mielĘtt az elzárt terletre lépne.
Ha a játékos által rajzolt vonal a JoPb PeJnyoPása elĘtt érne be az elzárt
terletre, akkor az akadály vaJy lézersuJár utáni vonalat le kell törölni a szint
pontozása elĘtt.
NARANCS
LÉZER

NARANCS
GOMB

LILA
LÉZER

NARANCS
TERÜLET

LILA
TERÜLET

2

1
EMBERE9ĝ FAL
1. szint

1
KINCSES PART
2. szint

(mberevĘ fal (1. szint)
A játékos annyi tapasztalati pontot szerez, aPennyi a leJnaJyobb értékĦ,
érintett PezĘn látható. Ha olyan PezĘt is érint a jelzĘ, aPin ePberevĘ növény
található 2 , akkor a játékos eJyáltalán neP kap pontot.
.incses part (2. szint)
A játékos összeadja az összes, a jelzĘje által érintett Fserép értékét, és ennyi
tapasztalati pontot szerez.

NeKé] IRkR]Dt
0inden ~j szinten, PielĘtt az órát elindítanátok, Fsapjátok fel a leJfelsĘ
bntetésjelzĘt. Ez a bntetés (a közös bntetés) lesz érvényes Pinden
játékosra, és hatása összeadódik a játékosok által elszenvedett eJyéb
bntetésekkel. Ha eJy játékosnak van uJyanolyan saját bntetésjelzĘje, Pint
aPilyen a közös bntetés, akkor a saját jelzĘjét azonnal vissza kell tennie a
bntetéskupaF aljára.

LILA
GOMB
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