Fulladásveszély! A kis alkatrészek miatt 3 év alatti gyermekek
számára nem ajánlott.
A csomagolás nem a termék része, kérjük, gyermeke biztonsága érdekében
távolítsa el (dobozt, huzalokat, címkéket, stb.) még a játék megkezdése
előtt. A játék színeiben és a részleteiben eltérhet a csomagoláson
bemutatott modelltől.
Importálja és Magyarországon forgalmazza:
Modell & Hobby Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.;
Tel: 06-1/431-7451; www.modellhobby.hu
© 2016. Manufactured by Goliath BV,
Vijzelpad 80, NL 8051 KR Hattem.
© 2015 JMP Creative Made Under
License from JMP Creative.
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PRÓBÁLJ KIHORGÁSZNI ANNYI HALACSKÁT A
CÁPA SZÁJÁBÓL, AMENNYIT CSAK TUDSZ…
DE LEGYÉL ÓVATOS, MERT BÁRMELYIK
PILLANATBAN RÁHARAPHAT!

TARTOZÉKOK

2.
Helyezd el a 12 halacskát a cápa
szájában található 12 lyukba.

1 cápa, 12 darab halacska,
1 horgászbot, 1 dobókocka, 1 matrica lap.

A JÁTÉK CÉLJA
Gyűjtsd te a legtöbb halacskát, és nyerd meg a játékot!

A JÁTÉK MEGKEZDÉSE
Ragaszd fel a dobókocka matricáit a dobókocka oldalaira.
A matrica lapról szedd le a szem alakú matricákat,
és ragaszd fel a cápafej két oldalára!

A JÁTÉK KEZDETE

A JÁTÉK MENETE
Dobj egyet a kockával, hogy megtudd, hány halacskát kell kihorgássz!
A horgászbot segítségével mentsd meg a halacskákat a cápa fogai közül!
Ha elejtesz egy halat, horgássz tovább, amíg ki nem horgászol annyit,
amennyit a kocka mutat.
Az nyer, aki a legtöbb halacskát gyűjti!
De vigyázz, ha a cápa rádharap, az összes halacskád elveszíted.

1.

Ha a cápa lecsapott, de még maradt halacska a szájában, kezdd újra a játékot.
Nyomd le a cápa száját kattanásig, és tedd vissza az elveszített halacskákat,
hogy újra ki lehessen fogni őket.
Nyisd ki nagyra a cápa száját, és nyomd
le a fejet, amíg nem kattan.

Folytasd addig a játékot, amíg az összes halacska elfogy a cápa szájából.

A JÁTÉK BEFEJEZÉSE
Az a játékos nyer, akinek a legtöbb halacskája van a játék végén.

