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Kooperatív egyszarvús toronyépítő játék 
1-4 játékosig 4 éves kortól.

Játékidő:  kb. 15 perc

Az 5 kicsi egyszarvú, Szerencscsillag, Rosalie, Csillagpor, Csodavirág és Szívvarázs egy 
gyönyörű felhőkastélyban élnek. Minden nap meglátogatják őket a barátok, ezért mindig 
sok a látogató és sok minden történik, a kastélyban pedig kezd fogyni a hely.             
Sok-sok felhőt és egy kis varázslatot felhasználva, az egyszarvúak fokozatosan építgetik 
a kastély újabb tornyait. 
A játék célja, hogy gyűjtsétek össze a 10 rózsaszín kristályt és építsétek fel a 
felhőket és egyszarvúkat a kastélyra, hogy elkészüljön az egyszarvúak új otthona!

A játék tartalma
4 egyszarvú: Szívvarázs (sötét rózsaszín), Csillagpor (sárga), Csodavirág (lila) és 
Szerencsecsillag (türkiz), 1 bébi egyszarvú Rosalie (világos rózsaszín) 1 felhőkastély,     
5 nagy fehér felhő és 5 kicsi kék felhő, 1 dobókocka, 1 felhő játéktábla, 16 kétoldalas 
felhőlapka, 10 felhőkristály 

Előkészületek
Helyezzétek a felhő játéktáblát az asztal közepére és állítsátok a felhőkastélyt (az ábra 
szerint) a mélyedésbe. Véletlenszerűen helyezzétek el az összes felhőlapkát a 
világosabb fehér oldalával felfelé fordítva körben a felhőtábla körül. Állítsátok a bébi 
egyszarvút, Rosalie-t bármelyik felhőlapkára, és készítsétek elő a dobókockát.
A maradék egyszarvút, a fehér és a kék felhőket és a 10 felhőkristályt készítsétek a felhő 
körön kívülre, hogy minden játékos könnyen elérhesse.

Felhőpiramis
Haba 304539
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Cloud Stacking

A játék menete
Az óramutató járásával megegyező irányban folyik a játék. A legidősebb játékos kezd. 
Dobjon a kockával.
Mit mutat a kocka?

• Egy, két vagy három felhőt
Lépj Rosalie-val egy, két vagy három felhőlapkával előre az
óramutató járásával megegyező irányban.

• Csillagot
Lépj Rosalie-val bármelyik felhőlapkára.

Hova lépett Rosalie?
Egy fehér felhőre
Vegyél egy nagy fehér felhőt a készletből és tedd a felhőkastélyra.

Egy kék felhőre
Vegyél egy kicsi kék felhőt a készletből és tedd a felhőkastélyra.
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Egy egyszarvú szimbólumra
Vegyél egy tetszőleges egyszarvút a készletből és tedd a 
felhőkastélyra. 

Megjegyzés: A kastély jobb és bal oldala is beépíthető, de csak a mélyedésben. 

Egy felhőkristályra
Helyezz egy felhőkristályt bármelyik kerek mélyedésbe a felhő 
játéktáblán. 

Ha olyan lapkára lépsz, amelyhez már nincs felhő, egyszarvú vagy kristály a 
készletben, akkor nem tudsz mit tenni. Rosalie egyszerűen ott marad, ahol van.

A következő játékos dobhat a kockával.

Mi történik, ha játékalkatrészek esnek le a kastélyról?
Tedd a leesett felhőket és/vagy egyszarvúkat vissza a készletbe. A már összegyűjtött 
kristályok maradnak a felhő játéktáblán.      
Fordíts fel egy tetszőleges fehér vagy kék felhőlapkát.

Mit mutat a felhőlapka?

Vihart
Vigyázat! Vihar fenyegeti az építkezéseteket. Amikor a 
harmadik viharlapkát is felfordítjátok, sajnos elvesztitek a 
játékot.

Napsütést
Szerencsétek van – folytathatjátok az építkezést.

Helyezd a felfordított lapkát a felhőkörön kívülre. A szomszédos felhőlapkákkal zárd 
be a körben megjelenő rést.
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A játék vége
Miután összegyűjtöttétek mind a 10 felhőkristály és felraktátok a 4 egyszarvút, nem kell 
tovább dobnotok. Az a gyerek, aki utoljára dobott, most tegye fel Rosalie-t is a 
felhőkastélyra. Ha semmi nem esik le, a játéknak vége és örülhettek, mert közösen 
győztetek. Gratulálunk az új nagy felhőkastély sikeres felépítéséhez!

Ha valami leesik, a játék folytatódik a fent leírtak szerint.

Ám ha a 3. viharlapkát is felfordítjátok, sajnos elvesztettétek a játékot.

Variáció
• A játék könnyebb, ha 4 viharlapkát kell felfordítani és Rosalie-t nem kell felrakni a

végén.
• A játék nehezebb, ha csak 2 viharlapkát lehet felfordítani, jelezve a játék végét.

Importálja és forgalmazza: DIONÉ Kft.         
HABA Kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak 
www.dione.hu, www.haba.hu 
dione@dione.hu, dionekft@gmail.com 




