Het spel verloopt kloksgewijs.
Wanneer de tijd op is (ongeveer 60 seconden) springt de raket open en vliegen de sterren
eruit. Je wint de sterren die in jouw sterrenvanger zijn gevallen. Deze mag je gebruiken
om je sterrenstelsel compleet te maken.
Als je veel geluk hebt, vang je de grote ster. Deze mag je dan inruilen voor 2 kleine
sterren.

Winnaar:
De eerste speler die na het ontploffen van de raket een compleet sterrenstelsel
heeft wint.

Handleiding

Belangrijk:
- De dobbelsteen mag niet opzettelijk vastgehouden worden om tijd te rekken.
- De sterren zijn voor de lol gekleurd. Je hoeft niet een specifieke kleur te verzamelen.
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Plak de 6 ronde stickers op de dobbelsteen
zoals aangegeven.

© 2017 Goliath BV, Vijzelpad 80, NL 8051 KR Hattem.
Helpdesk?! Ga niet terug naar de winkel maar bel ons
rechtstreeks! Goliath HOLLAND Tel: 0900- 5003030. Informatie
bewaren voor referentie. Verwijder alle verpakkingsmaterialen
alvorens het product aan het kind te geven. Made in China.
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36
maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Lang koord.
Verwurgingsgevaar. Schiet geen projectielen af die niet door de
fabrikant zijn geleverd of aanbevolen. Waarschuwing. Niet op
ogen of gezicht richten.

Freddy Vuurpijl (NL) 2017_Instr V4.indd 1

Bezoek onze website :

www.goliathga mes.com

#31 202

15
4+ 2-4 min
#31 202
02-06-17 14:24

Arme kleine vallende sterretjes zijn uit de hemel
gevallen! Help jij ze terug naar huis te brengen? Leg
ze in de raket en bereid je voor op de lancering!

3.

4.
klik

Inhoud:
1 raket, 1 grote ster, 40 kleine sterren, 12 sterrenvangers (4 gekleurde
setjes van 3 sterrenvangers), 4 sterrenstelsels, 1 dobbelsteen, handleiding.

Doel van het spel:
Verzamel als eerste 6 sterren en vul je sterrenstelsel.

Voorbereiding:
Elke speler kiest een kleur en plaatst de 3 sterrenvangers ondersteboven voor zich.
Elke speler pakt een sterrenstelsel in dezelfde kleur.

1.

Zorg ervoor dat de stervormige opening aan
de bovenkant van de raket leeg is.
Druk vervolgens de grote ster erin, met het
gezicht naar boven, tot je een klik hoort.

Leg alle kleine sterren bovenop de grote
ster om de opening te vullen.
Doe de deksel dicht.

Het spel:
De speler die het hoogste springt mag beginnen.
Degene die begint trekt aan het touwtje en gooit de dobbelsteen.
De dobbelsteen geeft 1 van de volgende acties aan:

2.

Leg een nieuwe sterrenvanger ergens op de tafel. Deze mag niet
meer verzet worden zonder de dobbelsteen te gooien. Wanneer al je
sterrenvangers in het spel zijn, sla je een beurt over.
Je mag een van je sterrenvangers die in het spel is verplaatsen OF op
een andere sterrenvanger stapelen OF bovenaan een stapel leggen als
deze bedekt was. Als jouw sterrenvangers nog niet in het spel zijn, sla je
een beurt over.

Plaats de deksel op de raket, door het
aanzetstukje aan de raket vast te klikken.

Freddy Vuurpijl (NL) 2017_Instr V4.indd 2

Klik de linker- en de rechterhand op de
juiste plek in de raket.

Steel een ster van een andere speler en leg deze in je sterrenstelsel.
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