Wil je met de FEESTTREIN mee?

LEEFTIJD

5+

Betaal de prijs, ontvang een
n ster en rij mee
naar de andere kant van hett speelbord!
De Feesttrein rijdt in beide richtingen!

2–4
SPELERS

MOET DOOR EEN
VOLWASSENE IN ELKAAR
GEZET WORDEN

Mijn fantastische dag!
WINNEN!
DOEL VAN HET

Verzamel de sterren terwijl je door de spannende avonturen van het leven reist!
Als jij de eerste speler bent die 10 sterren heeft, ben jij de winnaar!
Vertel nu aan iedereen wat je op jouw fantastische dag hebt gedaan!
Kijk op je Actiekaartjes als je het niet meer weet.

Hoi! Wij gaan er samen een fantastische dag van maken. In dit spel kies
je je eigen avonturen en je eigen weg!
Beleef je dag en verzamel sterren terwijl je LEVENSWEG speelt!
Als jij als eerste 10 sterren hebt, win je!
Gefeliciteerd! Vond je dat geen fantastische dag?

De andere spelers doen daarna hetzelfde!

Eerst ging ik naar het MUSEUM, daar zag ik heel veel dinosaurussen en ik
kreeg 2 STERREN omdat ik ook het TOEGANGSKAARTJE had! Toen maakte
ik een fantasie SNEEUWPOP en deed alsof ik een COWBOY was, voordat
ik naar de CHOCOLADEFABRIEK ging. Ik won nog een STER omdat ik mijn
ﬁjnste verjaardagsfeestje beschreef, ik sprong in de plassen, ging met
de FEESTTREIN mee en zo heb ik 10 STERREN gehaald!

Inhoud: 1 speelbord, 4 Junior auto’s, 1 draaiwijzer, 96 kaarten (in 2 stapels), 48 sterren
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En, wat ga je morgen allemaal doen?
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SPEL

De HASBRO ARCADE app werkt met iPhone, iPad, iPod touch (iOS 5.0 of
later vereist) en bepaalde Android apparaten.
Ga naar www.hasbro.com/arcade voor instructies en info over
beschikbaarheid en compatibiliteit. Vraag toestemming aan je ouders voordat
je online gaat. Slechts tijdelijk en niet in alle talen beschikbaar. Let op: Hasbro
is uitsluitend verantwoordelijk voor door Hasbro geproduceerde inhoud.
Raadpleeg de voorwaarden van derden voor meer informatie. Apple, het
Apple logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc.,
geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van
Apple Inc. Google Play en Android zijn handelsmerken van Google Inc.
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VERSTIKKINGSGEVAAR - bevat kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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De eerste keer dat je speelt

HET SPEL!

• Bevestig de draaiwijzer: steek de lipjes van de draaiwijzer in de
gleufjes van het speelbord en draai de draaiwijzer op z’n plaats.
• Haal de 48 sterren voorzichtig los uit het voorgestanste vel. Gooi het
afval in de afvalbak.

Zó win je !
Draai de draaiwijzer en verplaats je auto. Je wilt op zoveel mogelijk fantastische plaatsen komen.
Je krijgt een ster op elke plek waar je stopt! Sommige Actiekaarten leveren ook sterren op.

HET SPEL KLAAR
ZETTEN!
1.

Verdeel de kaarten in

2.

Kies jouw Junior auto
• Zet je auto op het startvakje van
de bijbehorende kleur.
• Pak het Avonturenboekje dat bij
jouw auto hoort.

Als je als eerst 10 sterren hebt gehaald, ben jij de WINNAAR!

Zó speel je
1.
2.
58 Actiekaarten

12 VIP kaarten

4 Avonturenboekjes

3.
4.
5.
Roze Cabrio

3.

22 €1 biljetten

Gele Racer

Groene Rijder

De oudste speler begint
Draai de draaiwijzer
• Verplaats je auto het gedraaide aantal vakjes.
• Je speelt altijd met de klok mee; volg de pijlen op het bord.
• Als jouw beurt je voorbij een attractie stuurt, kun je daar gewoon stoppen.
Waar ben je op geëindigd? Lees hieronder wat je moet doen als je bij een attractie bent gestopt
of op een Actiekaartje bent geëindigd.
Dat is alles! Je beurt is voorbij en de speler links van je is aan de beurt.
Spelen maar!

Blauwe Wieler

Ben je op een geel Actievakje geëindigd?

Geef elke speller
• 3 VIP kaarten
eelbord
Zoek de plaatsen op het speelbord
waarvoor je VIP kaarten hebtt gekregen.
t, krijg je een
Als je op deze plaatsen komt,
BONUS STER!

Pak een Actiekaart en maak plezier!
Actiekaarten leveren sterren of geld op! Maar bij sommige actiekaarten moet je sterren
of geld weggeven! (Als je geen geld hebt om een actie uit te voeren, doe je niets!)
Je moet verhaaltjes vertellen, dingen uitbeelden, en misschien zelfs wel een liedje zingen!
Houd je Actiekaartjes voor je; zo onthoud je wat jij op jouw fantastische dag hebt gedaan!
Hier is wat uitleg over de Actiekaartjes:

betekent pak
een ster!

• 4 €1 biljetten
Voor sommige attracties
moet je betalen.

4.

betekent doe iets om
een ster te winnen!

betekent je
verliest een ster!

betekent het is
een liedje!

betekent dat je iets
moet uitbeelden!

Ben je op een attractie geëindigd?
1.
2.
3.

Leg alle Actiekaartjes met de goede
d k
kantt naar beneden
b
d op het
h t speelbord,
lb d samen mett d
de sterren
t
en
het overgebleven geld. Kies een speler die de bank is – die mag ook meedoen!

4.

Betaal de toegangsprijs aan de bank, tenzij het gratis is!
Leg een ster op jouw Avonturenboekje.
Check je VIP kaartjes. Als je het bijbehorende kaartje hebt, krijg je een BONUS
STER! Draai je kaartje om, om te laten zien dat je hier bent geweest en een bonus
ster hebt gepakt.
Vertel nu aan iedereen wat je hier hebt gedaan!

• Je hoeft niet het exacte aantal te draaien om in een attractie te mogen; je kunt hier gewoon stoppen,
zelfs als je nog vakjes over hebt.
• Als je geen geld hebt voor een betaalde attracties, kun je er niet in en krijg je geen ster!
• Je mag een attractie maar 1 keer per spel bezoeken!
Let op: als je weer naar jouw START vakje gaat, krijg je €1 zakgeld! (Dit is het einde van
jouw beurt.)

Het is tijd om met jouw fantastische
dag te beginnen! Ben je er klaar voor?

Draai om voor uitleg hoe je kunt winnen!
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