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Zawartość pudełka:
    •     plansza pochyła
    •     plansza w pudełku
    •     konstrukcja jezdni
    •     Megakoło
    •     4 pionki postaci
    •     Megapuchar
    •     5 podstawek pod pionki
    •     24 żetony przyspieszenia
    •     kostka
    •     instrukcja

Blaze i jego przyjaciele: Darington, Stripes i Zeg szykują się do kolejnej przygody. Tym razem przeniosą się w świat 
komiksu i wezmą udział w komiksowym wyścigu. Żeby dotrzeć do mety, nasi bohaterowie będą musieli nie tylko 
szybko jechać, ale też zbierać specjalne żetony przyspieszenia i unikać poślizgów. Zgromadzenie jak największej 
liczby żetonów przyspieszenia pozwoli im szybciej pokonać kolejny etap rajdu. Prędzej, prędzej, prędzej… 
na pierwszego gracza na mecie czeka Megapuchar! Kto dziś będzie mieć najlepsze z miejsc?

Cel gry:
Celem gry jest jak najszybsze przebycie całego toru komiksowego wyścigu i zdobycie Megapucharu.

Przygotowanie rozgrywki:
1.     Przed pierwszą rozgrywką wyjmijcie delikatnie wszystkie elementy z tekturowych formatek. 
2.     W planszy zamontujcie Megakoło.
3.     Do spodu pudełka przymocujcie przygotowaną planszę, a w samym pudełku zamontujcie jezdnię 
        – tak jak pokazano na rysunku powyżej. 
4.     Każdy z graczy wybiera postać, którą będzie się poruszać po planszy. 
        Pionki należy umieścić w podstawkach i ustawić na polach startowych poszczególnych torów. 
        Pamiętajcie! 
         Jeżeli gracie w 2 lub 3 osoby, wybierzcie tory sąsiadujące ze sobą. 
         Pionki postaci, które nie są używane w danej rozgrywce, odłóżcie na bok.
5.     Połóżcie obok planszy żetony przyspieszenia. Za każdym razem, gdy któryś z graczy stanie 
        na polu specjalnym, bierze z puli jeden żeton przyspieszenia.
6.     Na wskazanych miejscach na planszy połóżcie odpowiednią liczbę 
        żetonów przyspieszenia (3, 2 i 1) – są one nagrodą dla tych, 
        którym udało się najszybciej przebyć pierwszy etap wyścigu.
7.     Na ostatnim polu wyścigu umieśćcie pionek Megapucharu. Zdobędzie go ten, kto jako pierwszy przemierzy całą trasę.



32 3

Rozgrywka:
Grę rozpoczyna najmłodszy z graczy. Kolejni przystępują do rozgrywki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Gracze kolejno rzucają kostką i przesuwają swoje pionki po planszy o tyle pól, ile oczek wyrzucili. 

Pamiętajcie! 
W trakcie ruchu pionek gracza może poruszać się tylko do przodu – nie ma możliwości cofania się. Nie dotyczy 
to sytuacji, gdy w ramach megaskoku (patrz: Pierwszy etap gry) gracz przechodzi na inny tor, na którym pole specjalne 
znajduje się bliżej pola startowego niż na torze, z którego gracz przechodził. 

Pamiętajcie! 
W grze nie ma zbijania pionków. Gracze poruszają się do przodu, licząc niezajęte przez inne pionki pola na planszy. 
Zasada ta obowiązuje w obu etapach rozgrywki.

Gra składa się z dwóch etapów:
1) Pierwszy etap gry to przemierzanie pochyłej części planszy. Zadaniem graczy jest jak najszybsze dotarcie 
do końcowego pola swojego toru i zebranie po drodze jak największej liczby żetonów przyspieszenia. Każdy 
posiadany żeton pozwoli graczowi dodać „1” do wyniku rzutu kostką w drugim etapie gry – jest więc o co walczyć. 
Aby zdobyć żeton przyspieszenia, pionek postaci musi zatrzymać się na specjalnym polu oznaczonym jak 
na rysunku po prawej. 

Pamiętajcie! 
Żetony można zdobywać, każdorazowo stając na polu specjalnym, nawet wtedy, gdy inny gracz stanął już na danym 
polu i wziął żeton z puli. 

W trakcie wyścigu uczestnicy gry będą mogli wykonywać megaskoki i przeskakiwać na tory innych graczy. Jest to moż-
liwe dzięki specjalnym polom oznaczonym jak na rysunku po prawej. Dzięki megaskokom można zbierać żetony 
przyspieszenia z torów innych graczy. Trzeba jednak pamiętać, aby przed końcem pierwszego etapu wyścigu znaleźć 
się z powrotem na swoim torze.

Pamiętajcie!
Aby wykonać megaskok, pionek gracza nie musi zatrzymać się na polu specjalnym, lecz może w trakcie swojego ruchu 
przejść na tor innego uczestnika. Gracz może przejść tylko na tor połączony z torem, po którym aktualnie się porusza.
 
Pamiętajcie!
Końcowe pole danego toru może zajmować tylko ten gracz, który rozpoczął na nim swój wyścig po Megapuchar. 
Jeżeli pod koniec pierwszego etapu rajdu pionek gracza znajduje się na polu innego toru, wówczas musi skorzystać
z megaskoku i przejść na właściwy tor. 

Pierwszy etap gry kończy się, gdy wszyscy gracze dojadą do ostatnich pól poszczególnych torów, czyli gdy zajmą 
pozycję tuż przed Megakołem. 

Pamiętajcie!
To jest wyścig! Aby zająć ostatnie pole na torze, nie trzeba wyrzucić na kostce dokładnej liczby pól, które pozostały 
do przebycia – większe wartości też kończą pierwszy etap jazdy. 
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2) Drugi etap gry to wyścig wszystkich graczy po wspólnym torze. Na początku uczestnicy rajdu zajmować będą 
odpowiednie miejsca na Megakole, dzięki czemu ich pionki znajdą się na drugiej części trasy. Gracz, który najszybciej 
pokonał pochyłą część planszy, zajmie najlepszą pozycję startową w dalszym etapie wyścigu. Gracz ten staje na pierw-
szym polu Megakoła (oznaczonym „1”) i przekręca je w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, dzięki czemu 
jego pionek przenosi się na drugą część planszy. Tam gracz zajmuje pole również oznaczone „1” i do swoich zasobów 
zabiera leżące obok żetony przyspieszenia. Kolejny zawodnik ustawia pionek na Megakole na polu oznaczonym „2” 
i po przeniesieniu zajmuje pole z numerem „2”. Trzeci i czwarty gracz wykonują te same czynności, tak by wszystkie 
pionki znalazły się na drugiej części planszy.

Gdy wszyscy gracze zajmą pozycje wyjściowe, rozpoczyna się kolejny etap wyścigu. Na początku uczestnicy zamienia-
ją się miejscami zgodnie z nową kolejnością rozgrywki. Pierwszy będzie gracz, którego pionek zajmuje pole oznaczone 
numerem „1”. Po jego lewej stronie powinien siedzieć gracz, którego pionek stoi na polu z numerem „2”. Gracze, 
których pionki zajmują pola oznaczone numerami „3” i „4”, powinni usiąść kolejno po lewej stronie drugiego gracza.

Pamiętajcie!
Zamiana miejsc pozwoli Wam nadal grać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a jednocześnie wystartujecie po 
Megapuchar w kolejności wyznaczonej wynikami pierwszego etapu gry.

Gracze będą poruszać swoje pionki po wspólnym torze, po wybranej przez siebie ścieżce. Po drodze na graczy będą czekać
niespodzianki w postaci pól specjalnych:

  Superbieg!
  Włączasz superbieg – rzuć ponownie kostką i przesuń swój pionek o wskazaną liczbę oczek.

  Ostra jazda!  
  Jedziesz zbyt szybko i wpadasz w poślizg. Cofasz się o jedno pole.

  Megamotywacja!
  Musisz wygrać ten wyścig! Przesuń się o jedno pole do przodu.

Pamiętajcie!
Waszym celem jest zdobycie Megapucharu! Aby zwiększyć szansę na wygraną, wykorzystujcie zgromadzone w pierw-
szym etapie gry żetony przyspieszenia. Każdy z nich dodaje „1” do liczby oczek wyrzuconych na kostce. Na przykład 
gracz, który w wyniku rzutu kostką miałby się przesunąć o 3 pola do przodu, może odrzucić 1, 2 lub 3 z posiadanych 
żetonów przyspieszenia, dzięki czemu będzie mógł przesunąć swój pionek odpowiednio o 4, 5 lub 6 pól. 

Zakończenie gry:
Gra kończy się w momencie, gdy któryś z graczy dojedzie do ostatniego pola toru rajdu. Na zwycięzcę komiksowego 
wyścigu czeka Megapuchar!

Pamiętajcie!
To jest wyścig! Aby zająć ostatnie pole na torze, nie trzeba wyrzucić na kostce dokładnej liczby pól, które pozostały 
do przebycia – większe wartości też kończą wyścig. 
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Obsah krabice:
    •     šikmý herní plán
    •     herní plán v krabici
    •     konstrukce dráhy
    •     Mega kolo
    •     4 herní figurky
    •     Mega pohár
    •     5 základen figurek
    •     24 žetonů burácející rychlosti
    •     kostka
    •     návod ke hře

Blaze a jeho přátelé: Darington, Stripes a Zeg plánují svá další dobrodružství. Tentokrát se dostanou do ko-
miksového světa a budou soutěžit v komiksovém závodě. Aby dosáhli cílové čáry, budou naši hrdinové muset 
nejen opravdu rychle závodit, ale také sbírat speciální žetony burácející rychlosti a vyhnout se smykům.
Posbíráním co nejvíc žetonů burácející rychlosti jim pomůže dostat se rychleji přes další fázi hry. Do toho, do 
toho, do toho... Hráč, který jako první dosáhne cílové čáry, získá Mega pohár! Kdo zvítězí dnes?

Cíl hry:
Cílem hry je celou komiksovou závodní trať projet co nejrychleji a získat Mega pohár.

Příprava hry:
1.     Před první hrou opatrně vyjměte všechny části z kartonových desek. 
2.     Na herním plánu sestavte Mega kolo.
3.     Připravený herní plán připojte ke spodní části krabice. Sestavte dráhu v krabici 
        – řiďte se podle obrázku výše. 
4.     Každý hráč si vybere figurku, s níž se bude po plánu pohybovat. 
        Hráči si nasadí figurky na základny a ty umístí na startovní pozici každé dráhy. 
        Nezapomeňte! 
          U her se 2 nebo 3 hráči si vyberte dvě sousedící dráhy. 
          Figurky, které se ve hře nepoužívají, odložte stranou.
5.     Žetony burácející rychlosti dejte stranou. Pokaždé, když se kterýkoli 
          hráč zastaví na speciálním políčku, vybere si z hromádky 
          jeden žeton burácející rychlosti.
6.     Položte žetony burácející rychlosti (3, 2 a 1) na označená pole – 
        hráči, kterým se podaří dokončit první etapu závodu co nejrychleji, 
        dostanou odměnu.
7.     Na poslední pole závodu položte figurku Mega poháru. Ten, kdo celou trať dokončí jako první, vyhrává Mega pohár.
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Hra:
Začíná nejmladší hráč. Potom se hráči střídají ve směru hodinových ručiček. Každý hráč hází kostkou. Číslo zobrazené 
na kostce znamená počet polí, po nichž hráč může posouvat svou figurku. 

Nezapomeňte! 
Hráč může svou figurkou pohybovat pouze dopředu – pohyb dozadu není možný. Toto se nevztahuje na situace, 
kdy se hráč během Mega skoku (viz: První fáze hry) přesune na jinou trať, kde se zvláštní pole nachází před předchozí 
pozicí hráče. 

Nezapomeňte! 
V této hře hráči své figurky nevyhazují. Hráči se posouvají vpřed a počítají pole na herní desce, která nejsou zabrána 
jinými figurkami. Toto pravidlo platí pro obě fáze hry.

Hra sestává ze dvou fází:
1) První fází hry je závod po příkré části desky. Hráči se musí dostat na poslední pole jedné trati a sesbírat tolik 
žetonů burácející rychlosti, kolik dokáží. S každým žetonem si hráč k počtu bodů, které ve druhé fázi hry hodí 
na kostce, může přidat „1“. To opravdu stojí za boj. Abyste mohli získat žetony burácející rychlosti, musí se hráčova 
figurka zastavit na některém ze speciálních polí označených jako na obrázku vpravo. 

Nezapomeňte! 
Žetony můžete získat pokaždé, když se na speciálním poli zastavíte, a to i když na tomto poli již stojí jiný hráč a vzal 
si žeton z hromádky. 

Během závodu mohou hráči provádět Mega skoky a skákat na tratě ostatních hráčů. To mohou dělat na speciálních 
polích označených jako na obrázku vpravo. Díky Mega skokům mohou hráči sbírat žetony burácející rychlosti z tratí 
ostatních hráčů. Hráči si však musí pamatovat, že se do svých tratí musí vrátit před koncem první etapy závodu.

Nezapomeňte!
Pro Mega skok nemusí hráči postavit figurku na speciální pole, ale mohou se během tahu 
přesunout na trať jiného hráče. Hráči se mohou přesunout jen na trať spojenou s tou, která je aktuálně používána.
 
Nezapomeňte!
Hráči, kteří zahájili závod o Mega pohár, mohou obsadit jen poslední pole této trati. Jestliže se hráčova figurka na konci 
první fáze závodu ocitne na poli jiného hráče, musí hráč k přesunu na správnou trať použít Mega skok. 

První fáze hry končí, když všichni hráči dojedou na poslední pole každé trati a zaujmou pozici těsně před Mega kolem. 

Nezapomeňte!
Je to závod! U posledního pole trati nemusí hráči na kostce hodit přesný počet bodů – první fázi závodu mohou také 
dokončit s vyššími čísly. 

2) Druhá fáze hry nastává, když všichni hráči závodí na jedné trati. Soutěžící nejdřív zaujmou správné pozice 
na Mega kole. Potom umístí figurky na druhou stranu trati. Hráč, který projede nakloněnou částí hrací desky, získá 
v pozdější fázi závodu nejlepší startovní pozici. Tento hráč se zastaví na prvním poli Mega kola (označeném „1“) a otočí 
jím proti směru hodinových ručiček a potom svou figurku přesune na druhou stranu hrací desky.  
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Figurka potom přistane na poli označeném „1“ a hráč posbírá žetony burácející rychlosti ležící vedle. Další hráč na 
Mega kole obsadí pole označené „2“ a po tahu obsadí pole s číslem „2“. Třetí a čtvrtý hráč dělají totéž, dokud nejsou 
všechny figurky umístěny na druhé straně desky.

Když všichni hráči obsadí své startovní pozice, začíná další fáze závodu. Na začátku si hráči vymění místa tak, aby 
mohli znovu vytvořit herní pořadí. Jako první hraje hráč s figurkou na poli s „1“. Po jeho levici by se měl posadit hráč 
s figurkou na poli označeném „2“. Hráči s figurkami na polích „3“ a „4“ by si měli sednout po levé ruce druhého hráče.

Nezapomeňte!
Při výměně míst by hráči měli dodržovat pořadí ve směru hodinových ručiček a měli by o Mega pohár závodit podle 
pořadí ve druhé fázi hry.

Hráči budou svými figurkami pohybovat po stejné trati, po trase, kterou si zvolili sami. Po cestě na ně čekají
překvapení, například speciální pole jako:

  Super převodovka!
  Posun na Super převodovce nahoru – hoďte kostkou a posuňte figurku o zobrazený počet bodů.

  Tvrdý závod!  
  Jeli jste příliš rychle a dostali jste smyk. Posouváte se o jedno pole zpět.

  Mega motivace!
  Tento závod musíte vyhrát! Posuňte figurku o 1 pole vpřed.

Nezapomeňte!
Vaším úkolem je vyhrát Mega pohár! Abyste zvýšili své šance na výhru, použijte žetony burácející rychlosti, které jste 
získali v první fázi hry. Každý žeton přidává k počtu bodů hozených na kostce jedničku. Například hráči, kteří se po 
hodu kostkou mají posunout o 3 pole vpřed, mohou použít 1, 2 nebo 3 nasbírané žetony burácející rychlosti, díky nimž 
mohou figurku posunout o 4, 5 nebo 6 polí vpřed. 

Konec hry:
Hra končí, jakmile jeden z hráčů dosáhne posledního pole na závodní dráze. Vítěz komiksového závodu získá 
Mega pohár!

Nezapomeňte!
Je to závod! U posledního pole trati nemusí hráči na kostce hodit přesný počet bodů – závod mohou také dokončit 
s vyššími čísly.
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A doboz tartalma:
    •     lejtős játéktábla
    •     játéktábla a dobozban
    •     pályaépítés
    •     Mega kerék
    •     4 játékfigura
    •     Mega kupa
    •     5 figuraalap
    •     24 Blazing Speed zseton
    •     dobókocka
    •     a játék leírása

Blaze és barátai: Darington, Stripes és Zeg következő kalandjukat tervezgetik. Ez alkalommal a képregények 
világába utaznak, és a képregényversenyen indulnak. A célvonal eléréséhez hőseinknek nemcsak nagyon gyor-
san kell versenyezniük, hanem különleges Blazing Speed zsetonokat is gyűjteniük kell, emellett nem szabad 
megcsúszniuk. A lehető legtöbb Blazing Speed zseton összegyűjtésével gyorsabban átjuthatnak a verseny 
következő szintjén. Gyorsabban, gyorsabban, gyorsabban... Az a játékos, aki elsőként lépi át a célvonalat, 
megkapja a Mega kupát! Ki lesz a mai nyertes?

A játék célja:
A játék célja a lehető leggyorsabban teljesíteni az egész képregény-versenypályát, és megnyerni a Mega kupát.

Előkészületek:
1.     Az első játék megkezdése előtt óvatosan vegyük ki az összetevőket a kartonból. 
2.     A játéktáblára illesszük rá a Mega kereket.
3.     Rögzítsük az előkészített táblát a doboz aljához. A dobozban szereljük össze a pályát 
        a fenti kép alapján. 
4.     Minden játékos választ egy karaktert, amellyel majd a játéktáblán halad. 
        A játékosok elhelyezik figuráikat a kiindulási helyen, majd később az egyes pályák kezdőpontján. 
        Figyelem! 
          Ha 2 vagy 3 játékos vesz részt a játékban, egymás melletti pályát
          válasszanak. Tegyük el a játékban épp nem használt karakterek figuráját.
5.     Helyezzük el oldalt a Blazing Speed zsetonokat. Ha egy játékos a különleges 
          mezőn áll meg, választhat a halomból egy Blazing Speed zsetont.
6.     Helyezzünk el (3, 2 vagy 1 db) Blazing Speed zsetont a megjelölt mezőkön – 
          a játék első részét a lehető leghamarabb sikeresen teljesítő játékosok jutalmat kapnak.
7.     Helyezzük el a Mega kupa figurát a versenypálya utolsó mezőjén. A teljes pályát először teljesítő játékos nyeri el a Mega  kupát.Helyezzük el a Mega kupa figurát a versenypálya utolsó mezőjén. A teljes pályát először teljesítő játékos nyeri el a Mega  kupát.
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A játék menete:
A legfiatalabb játékos kezd. A továbbiakban a játékosok az óramutató járásának irányában következnek. Minden 
játékos dob a dobókockával. A játékos figurája a dobott számnak megfelelő lépést tehet meg a pályán. 

Figyelem! 
A játékos kizárólag előre mozgathatja a figuráját, a hátrafelé irányuló mozgás nem megengedett. Ez nem vonatkozik 
arra az esetre, ha Mega ugrás történik (lásd: a játék első részénél) a játékos másik pályára lép, ahol a játékos korábbi 
helyzetéhez képest különleges mezőt foglalhat el. 

Figyelem! 
Ebben a játékban a játékosok nem üthetik le egymás bábuját. A játékosok a táblán előre haladva azokat a mezőket 
számolva lépnek, amelyeket nem foglal el más játékos figurája. 
Ez a szabály a játék mindkét szintjére vonatkozik.

A játék két szintből áll:
1) A játék első szintje a játéktábla meredek része. A játékosoknak el kell érniük a pályájuk utolsó mezőjét, és 
annyi Blazing Speed zsetont kell összegyűjteniük, amennyit csak lehetséges. Minden birtokában lévő zsetonnal 
a játékos a második szinten 1-et hozzáadhat a dobókockával dobott eredményéhez. Ez valóban megéri a küzdelmet. 
A Blazing Speed zseton megszerzéséhez a karakter figurájának a jobb oldali képen látható különleges jelölésű 
mezőn kell megállnia. 

Figyelem! 
Valahányszor egy játékos a különleges mezőre lép, kaphat zsetont, még akkor is, ha korábban egy másik játékos már 
rálépett arra a mezőre, és vett zsetont a halomból. 

A verseny folyamán a játékosok Mega ugrást hajthatnak végre, és átjuthatnak a többi játékos pályájára. Ezt a jobb 
oldali képen látható különleges jelölésű mezőkön tehetik meg. A Mega ugrások segítségével a játékosok 
a többi játékos pályájáról is gyűjthetik a Blazing Speed zsetonokat. A játékosoknak azonban az első szint vége előtt 
vissza kell térniük a saját pályájukra.

Figyelem!
A Mega ugráshoz a játékosoknak nem kell figurájukat különleges mezőre helyezniük, de mozgásuk során áttérhetnek 
más játékos pályájára. A játékosok csak az aktuálisan használt pályájukkal szomszédos pályára térhetnek át.
 
Figyelem!
Azok a játékosok, akik egy adott pályán kezdték meg küzdelmüket a Mega kupáért, csak annak a pályának az utolsó 
mezőjét foglalhatják el. Ha a verseny első szintjének végén a játékos figurája más játékos pályáján tartózkodik, a játé-
kosnak a Mega ugrás használatával vissza kell térnie saját pályájára. 

A játék első szintje akkor ér véget, ha minden játékos elérte a pályája utolsó mezőjét, és felvette a Mega kerék előtti 
helyzetet. 

Figyelem!
Ez egy verseny! Ahhoz, hogy a játékos a pályája utolsó mezőjére lépjen, nem kell pontosan a hiányzó lépések számá-
nak megfelelőt dobnia a dobókockával, akkor is odaléphet, ha nagyobb számot dob. 
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2) A verseny második szintjén az összes játékos ugyanazon a pályán versenyez. Először a játékosok elfoglalják 
a megfelelő helyet a Mega keréken. A figurájukat ezután a pálya másik oldalára állítják. Az a játékos, aki először halad 
át a tábla ferde részén, a legjobb kezdő pozícióból indul a verseny későbbi szintjén. Ez a játékos áll a Mega kerék első 
(1-essel jelzett) mezőjére, elfordítja azt az óramutató járásával ellentétes irányban, és figuráját a tábla másik oldala felé 
mozgatja. A figura így az 1-essel jelzett mezőn köt ki, és felveszi az oldalt heverő Blazing Speed zsetonokat. 
A következő játékos elfoglalja a Mega keréken a 2-essel jelzett mezőt, és onnan elmozdul a 2-es játékmezőre. 
A harmadik és negyedik játékos ugyanígy folytatja, mindaddig, amíg minden figura a tábla másik oldalán helyezkedik el.

Ha minden játékos elfoglalta a kezdő pozícióját, kezdődhet a játék következő szintje. Kezdetben a játékosok helyet 
cserélnek, hogy a játék új sorrendjét hozzák létre. Az 1-es mezőn elhelyezkedő játékos kezd. A 2-es mezőn elhelyez-
kedő játékos tőle balra helyezkedjen el. A 3-as és 4-es mezőn elhelyezkedő játékos sorban a második játékostól balra 
foglaljon helyet.

Figyelem!
Helycsere esetén a játékosoknak be kell tartaniuk az óramutató járása szerinti sorrendet, és így lehetővé tenni számuk-
ra, hogy induljanak a Mega kupáért a játék második szintjén.

A játékosok ugyanazon a pályán mozgatják a figuráikat, az általuk választott útvonalon. Útjukon meglepetések várnak rájuk,
például különleges mezők, mint amilyen a:

  Super Gear!
  Mozdíts el egy Super Geart, dobj a kockával, és lépj figuráddal a dobott számnak megfelelően.

  Kemény verseny!  
  Túl gyorsan haladsz, és megcsúszol. Egy mezőt visszalépsz.

  Mega motiváció!
  Meg kell nyerned ezt a versenyt! Lépj egy lépést előre!

Figyelem!
Célod, hogy megnyerd a Mega kupát! Nyerési esélyed növelése érdekében használd fel a Blazing Speed zsetonokat, 
amelyeket a játék első szintjén szereztél. Minden zseton 1-gyel növeli a dobókockával dobott számot. Ha például egy 
játékos 3-ast dob a kockával, használhat 1, 2 vagy 3 db-ot az összegyűjtött Blazing Speed zsetonjaiból, amelyekkel a 
figuráját 4, 5 vagy 6 mezővel előrébb teheti. 

A játék vége:
A játék akkor ér véget, ha egy játékos eléri a versenypálya utolsó mezőjét. A képregényverseny győztese elnyeri 
a Mega kupát!

Figyelem!
Ez egy verseny! Ahhoz, hogy a játékos a pályája utolsó mezőjére lépjen, nem kell pontosan a hiányzó lépések 
számának megfelelőt dobnia a dobókockával, akkor is odaléphet, ha nagyobb számot dob. 
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Conținutul cutiei:
    •     planșă de joc înclinată
    •     planșă de joc în cutie
    •     construcție traseu
    •     Mega Roată
    •     4 figuri
    •     Mega Cupă
    •     5 baze pentru figuri
    •     24 de jetoane de accelerare
    •     zar
    •     instrucțiuni

Blaze și prietenii lui: Darington, Stripes, și Zeg își plănuiesc următoarea aventură. De data aceasta, ei ajung 
într-o lume amuzantă, în care participă la o cursă distractivă. Pentru a ajunge la linia de sosire, eroii noștri nu 
numai că trebuie să fie rapizi, dar trebuie și să colecteze jetoanele speciale de accelerare și să evite deraparea. 
Colectând cât mai multe jetoane de accelerare, ei vor putea parcurge mai rapid următoarea etapă a cursei.
Mai repede, mai repede, mai repede... Jucătorul care ajunge la linia de sosire, câștigă Mega Cupa! Cine va fi 
câștigătorul de astăzi?

Obiectivul jocului
Obiectivul jocului este acela de a parcurge cât mai repede întregul traseu din cadrul cursei distractive și câștigarea 
Mega Cupei.

Pregătirea pentru joc
1.     Înainte de primul joc, trebuie să fie îndepărtate, cu grijă, toate elementele de pe planșa din hârtie. 
2.     Montați Mega Roata pe planșa de joc.
3.     Atașați planșa pregătită la partea inferioară a cutiei. Asamblați traseul în interiorul cutiei 
        — consultați figura de mai sus. 
4.     Fiecare jucător trebuie să aleagă o figură, care se va mișca pe planșă. 
        Jucătorii trebuie să-și așeze figurile în baze, apoi să le plaseze în pozițiile de pornire ale fiecărui traseu. 
        Vă rugăm să rețineți! 
          Dacă sunt 2 sau 3 jucători, trebuie să fie alese două trasee alăturate. 
          Îndepărtați figurile nefolosite în joc.
5.     Așezați jetoanele de accelerare într-o parte. De fiecare dată când un jucător se oprește pe un câmp 
          special, jucătorul respectiv trebuie să aleagă un jetoanele de accelerare.
6.     Așezați jetoanele de accelerare (3, 2, și 1) pe câmpurile marcate — jucătorii 
          care termină repede prima etapă a cursei sunt recompensați.
7.     Așezați figura Mega Cupei pe ultimul câmp al traseului. Jucătorul care parcurge 
          întregul traseu, câștigă Mega Cupa.

Înainte de primul joc, trebuie să fie îndepărtate, cu grijă, toate elementele de pe planșa din hârtie. 
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Jocul
Jucătorul cel mai tânăr începe jocul. Apoi vine rândul celorlalți jucători, în sensul acelor de ceasornic. Fiecare jucător 
aruncă zarul. Numărul obținut indică numărul câmpurilor de parcurs de figura jucătorului. 

Vă rugăm să rețineți! 
Jucătorii pot mișca figurile doar înainte — mișcarea înapoi nu este posibilă. Această regulă nu este valabilă în cazul 
Mega Salturilor (a se vedea: prima etapă a jocului), când jucătorul trece pe un alt traseu, unde există un câmp special, 
aflat înainte de poziția anterioară a jucătorului. 

Vă rugăm să rețineți! 
În acest joc, jucătorii nu elimină figurile celorlalți jucători. Jucătorii înaintează, numărând pe planșă câmpurile neocupate 
de celelalte figuri. Această regulă este valabilă pentru ambele etape ale jocului.

Jocul constă în două etape
1) Traversarea secțiunii abrupte a planșei constituie prima etapă a jocului. Jucătorii trebuie să ajungă la câmpul 
final al unui traseu și să colecteze cât mai multe jetoane de accelerare. Cu fiecare jeton obținut, jucătorii pot 
adăuga „1” la numărul obținut în urma aruncării zarului, în cea de-a doua etapă a jocului. Merită să luptați. Pentru 
colectarea jetoanelor de accelerare, figura jucătorului trebuie să se oprească pe un câmp special, marcat precum 
în imaginea din dreapta.

Vă rugăm să rețineți! 
Puteți colecta jetoane ori de câte ori vă opriți pe un câmp special, chiar și în cazul în care un alt jucător a traversat 
deja câmpul și a colectat jetoane. 

Pe durata cursei, jucătorii pot efectua Mega Salturi și pot sări pe traseele altor jucători. Această mișcare este posibilă 
cu ajutorul câmpurilor speciale, marcate ca în figura din dreapta. Prin Mega Salturi, jucătorii pot colecta jetoane 
de accelerare și de pe traseele celorlalți jucători. Însă jucătorii trebuie să revină pe traseele proprii, înainte de termina-
rea primei etape a cursei.

Vă rugăm să rețineți!
În cazul unui Mega Salt, jucătorii nu trebuie să-și așeze figurile pe câmpul special, ci pot trece, din mers, pe traseul unui 
alt jucător. Jucătorii pot trece doar pe traseele care se intersectează cu traseele lor.
 
Vă rugăm să rețineți!
Jucătorii care doresc să câștige Mega Cupa, trebuie să ajungă la ultimul câmp al traseului lor. Dacă, la sfârșitul primei 
etape a cursei, figura jucătorului se află pe câmpul unui alt jucător, atunci jucătorul trebuie să folosească un Mega Salt 
pentru a reveni pe traseul corect. 

Prima etapă a jocului se termină, atunci când toți jucătorii ajung la câmpurile finale ale traseelor lor și figurile lor se află 
chiar în fața Mega Roții. 

Vă rugăm să rețineți!
Aceasta este o cursă! Pentru a ajunge la ultimul câmp jucătorii nu trebuie să obțină chiar numărul exact, după arunca-
rea zarului. Încheierea primei etape este posibilă și cu un număr mai mare. 
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2) În etapa a doua, toți jucătorii folosesc același traseu. Pentru început, fiecare jucător trebuie să-și ocupe locul pe 
Mega Roată. Apoi, figurile trebuie să fie așezate în cealaltă parte a traseului. Jucătorul care parcurge partea abruptă 
a planșei, primește cea mai bună poziție de start, într-o etapă ulterioară a cursei. Acest jucător se oprește pe primul 
câmp al Mega Roții (marcat cu „1”), o rotește în sensul invers al acelor de ceasornic, apoi își mută figura în partea opu-
să a planșei. Figura ajunge pe câmpul marcat cu „1”, iar jetoanele de accelerare de lângă acest câmp sunt colectate de 
jucător. Jucătorul următor folosește câmpul marcat cu „2” pe Mega Roată și, după mutare, ocupă un câmp marcat 
cu „2”. Jucătorii trei și patru acționează la fel, până când toate figurile sunt așezate în partea opusă a planșei.

Următoarea etapă a cursei începe când figurile tuturor jucătorilor se află în poziția de start. La început, jucătorii își 
schimbă locurile între ei, pentru a reconstitui ordinea din joc. Jucătorul care are figura pe câmpul „1” începe. Jucătorul 
care are figura pe câmpul „2” trebuie să se așeze la stânga primului jucător. Jucătorii cu figurile aflate pe câmpurile „3” 
și „4” trebuie să se așeze la stânga celui de-al doilea jucător.

Vă rugăm să rețineți!
Schimbarea locurilor trebuie să se desfășoare în sensul acelor de ceasornic, iar aceasta le permite să concureze 
pentru Mega Cupă, conform ordinii din cea de-a doua etapă a jocului.

Jucătorii își vor mișca figurile pe același traseu, pe calea aleasă de ei. Traseele lor sunt pline de surprize,
de exemplu, câmpurile speciale, precum:

  Super Viteza!
  Avansați într-o Super Viteză — aruncați zarul și mișcați figura cu numărul obținut.

  Cursa dură!  
  Viteza este prea mare și puteți derapa. Vă mutați înapoi cu un câmp.

  Mega Motivație!
  Trebuie să câștigați această cursă! Înaintați cu 1 câmp.

Vă rugăm să rețineți!
Obiectivul este câștigarea Mega Cupei! Pentru mărirea șanselor de câștig, vă recomandăm să utilizați jetoanele de 
accelerare obținute în prima etapă a jocului. Fiecare jeton adaugă „1” la numărul obținut după aruncarea zarului. 
De exemplu, jucătorii care aruncă zarul și obțin 3 pot folosi 1, 2 sau 3 jetoane de accelerare din cele colectate și, astfel, 
pot înainta 4, 5 sau 6 câmpuri.

Sfârșitul jocului
Jocul se termină atunci când unul dintre jucători ajunge la ultimul câmp al traseului. Câștigătorul cursei distractive 
câștigă Mega Cupa!

Vă rugăm să rețineți!
Aceasta este o cursă! Pentru a ajunge la ultimul câmp, jucătorii nu trebuie să obțină chiar numărul exact, 
după aruncarea zarului. Încheierea cursei este posibilă și cu un număr mai mare.
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Obsah balenia:
    •     šikmá hracia doska
    •     hracia doska v škatuli
    •     konštrukcia trate
    •     megakoleso
    •     4 figúrky postavičiek
    •     megapohár
    •     5 podstavcov pre figúrky
    •     24 žetónov ohnivej rýchlosti
    •     kocka
    •     návod

Blaze a jeho kamaráti: Darington, Stripes a Zeg plánujú svoje ďalšie dobrodružstvo. Tentokrát sa dostanú do 
zábavného sveta a budú súťažiť v zábavných pretekoch. Ak sa chcú naši hrdinovia dostať do cieľa, budú mu-
sieť nielen veľmi rýchlo pretekať, ale aj zbierať špeciálne žetóny ohnivej rýchlosti a dávať pozor, aby nedostali 
šmyk. Pozbieraním čo najväčšieho množstva žetónov ohnivej rýchlosti im pomôže dostať sa rýchlejšie cez 
ďalšiu fázu pretekov. Rýchlejšie, rýchlejšie, rýchlejšie... Hráč, ktorý príde prvý do cieľa, získava megapohár!
Kto bude dnešným víťazom?

Cieľ hry:
Cieľom hry je čo najrýchlejšie prejsť celú trať zábavných pretekov a vyhrať megapohár.

Príprava na hru:
1.     Pred prvou hrou opatrne vyberte všetky časti z papierových dosiek. 
2.     Zložte megakoleso na hracej doske.
3.     Pripravenú dosku upevnite na spodnú stranu škatule. Trať namontujte do škatule 
        — pozrite sa na obrázok vyššie. 
4.     Každý hráč si vyberie postavu, ktorou bude posúvať po hracej doske. 
        Hráči nasadia figúrky na podstavce a potom ich položia na štartovaciu pozíciu každej trate. 
        Pamätajte si! 
          Ak hru hrajú 2 alebo 3 hráči, vyberte si dve susediace dráhy. 
          Figúrky postavičiek, ktoré nepoužívate, odložte nabok.
5.     Žetóny ohnivej rýchlosti položte vedľa. Vždy, keď sa niektorý hráč zastaví na špeciálnom políčku, 
        vyberie si z kôpky jeden žetón ohnivej rýchlosti.
6.     Žetóny ohnivej rýchlosti (3, 2 a 1) položte na označené políčka — hráči, 
          ktorým sa podarí dokončiť prvú fázu pretekov čo najrýchlejšie, získajú odmenu.
7.     Figúrku megapohára položte na posledné políčko pretekov. Kto prejde celú trať 
          ako prvý, vyhráva megapohár.

          ktorým sa podarí dokončiť prvú fázu pretekov čo najrýchlejšie, získajú odmenu.
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Pravidlá hry:
Najmladší hráč začína. Ďalší hráči pokračujú v poradí v smere hodinových ručičiek. Každý hráč hodí kockou. Číslo na 
kocke znamená počet políčok, o ktoré môže hráč posunúť svoju figúrku. 

Pamätajte si! 
Figúrky môžete posúvať len smerom dopredu — pohyb dozadu nie je dovolený. Toto neplatí v prípade 
megaskoku (pozri časť: Prvá fáza hry), kedy sa hráč presunie na druhú trať, kde je pred predchádzajúcou pozíciou 
hráča znázornené špeciálne políčko. 

Pamätajte si! 
V tejto hre si hráči navzájom nevyhadzujú figúrky. Hráči sa posúvajú vpred a počítajú políčka na hracej doske, ktoré nie 
sú obsadené inými figúrkami. Toto pravidlo platí pre obe fázy hry.

Hra sa skladá z dvoch fáz:
1) Prvou fázou hry sú preteky na šikmej časti hracej dosky. Hráči sa musia dostať na posledné políčko trate a 
pozbierať čo najviac žetónov ohnivej rýchlosti. V druhej časti hry si môže hráč za každý žetón pridať „1“ k počtu 
bodiek zobrazených na hodenej kocke. Pre toto sa skutočne oplatí bojovať. Aby hráč dostal žetón ohnivej rýchlosti, jeho 
figúrka sa musí zastaviť na špeciálnom políčku označenom ako na obrázku vpravo. 

Pamätajte si! 
Žetóny môžete získať vždy, keď sa zastavíte na špeciálnom políčku. Platí to aj v prípade, keď sa už iný hráč zastavil 
na tomto políčku a zobral si žetón z kôpky. 

Počas pretekov môžu hráči robiť megaskoky a preskočiť na trať iných hráčov. Môžu tak urobiť na špeciálnych 
políčkach označených ako na obrázku vpravo. Pomocou megaskokov môžu hráči zbierať žetóny ohnivej rýchlosti 
z tratí iných hráčov. Hráči však nesmú zabudnúť vrátiť sa na svoju trať pred koncom 
prvej fázy pretekov.

Pamätajte si!
Počas megaskoku nemusia hráči položiť svoju figúrku na špeciálne políčko, ale môžu sa presunúť na trať iného hráča 
v rámci svojho ťahu. Hráči sa môžu presunúť len na trať, ktorá je spojená s traťou, ktorú práve používajú.
 
Pamätajte si!
Hráči, ktorí začali pretekať o megapohár na určitej trati, môžu vstúpiť na posledné políčko len na tejto trati. V prípade, 
ak je na konci prvej fázy pretekov položená figúrka hráča na políčku iného hráča, musí hráč použiť megaskok a vrátiť 
sa na správnu trať. 

Prvá fáza hry končí, keď sa všetci hráči dostanú na posledné políčka každej trate a zoradia sa priamo pred 
megakolesom. 

Pamätajte si!
Toto sú preteky! Pre vstup na posledné políčko trate nemusia hráči hodiť kockou presný počet 
— prvú fázu hry môžu dokončiť aj s vyšším hodeným číslom. 
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2) Počas druhej fázy hry všetci hráči pretekajú na jednej trati. Pretekári najprv zaujmú príslušné miesta na 
megakolese. Figúrky sa potom položia na druhú stranu trate. Hráč, ktorý vyhral preteky na šikmej časti hracej dosky, 
získa najlepšiu štartovaciu pozíciu v neskoršej časti hry. Tento hráč sa postaví na prvé miesto na megakolese (označe-
né číslom „1“), zatočí ním proti smeru hodinových ručičiek a potom presunie svoju figúrku na druhú stranu hracej dosky. 
Figúrka potom pristane na políčku označenom číslom „1“ a hráč si zoberie žetóny ohnivej rýchlosti, ktoré ležia vedľa. 
Ďalší hráč sa postaví na megakoleso na políčko označené číslom „2“ a po ťahu prejde na políčko s číslom „2“. 
Tretí a štvrtý hráč urobia to isté, až kým nebudú všetky figúrky rozložené na druhej strane dosky.

Keď sú všetci hráči na svojich miestach, začína druhá fáza pretekov. Na začiatku si hráči vymenia miesta, aby zodpo-
vedali ich poradiu v rámci hry. Hráč s figúrkou na políčku „1“ začína. Hráč s figúrkou na políčku „2“ by si mal sadnúť po 
jeho ľavej strane. Hráči s figúrkami na políčkach „3“ a „4“ by si mali sadnúť vľavo od druhého hráča.

Pamätajte si!
Pri výmene miest sa jedná o to, aby si hráči zachovali svoje poradie platné pre druhú časť hry a mohli postupovať v 
smere hodinových ručičiek v súťaži o megapohár.

Hráči posúvajú svoje figúrky na rovnakej trati po ceste, ktorú si sami vyberú. Na ceste ich čakajú prekvapenia,
napr. špeciálne políčka ako:

  Superprevod!
  Zaraďte superprevod — hoďte kockou a posuňte figúrku o daný počet bodov.

  Ostré preteky! 
  Išli ste veľmi rýchlo a dostali ste šmyk. Posúvate sa o jedno políčko dozadu.

  Megamotivácia!
  Musíte vyhrať preteky! Posuňte figúrku o 1 políčko dopredu.

Pamätajte si!
Vašim cieľom je vyhrať megapohár! Ak chcete zvýšiť svoju šancu vyhrať, použite žetóny ohnivej rýchlosti, ktoré ste 
získali v prvej fáze hry. Každý žetón pridá „1“ k číslu hodenému na kocke. Napríklad hráči, ktorí by sa po hode kockou 
posunuli o 3 políčka dopredu, môžu použiť 1, 2 alebo 3 žetóny ohnivej rýchlosti a posunúť tak svoju figúrku o 4, 5 alebo 
6 políčok dopredu. 

Koniec hry:
Hra končí, keď jeden z hráčov dosiahne posledné políčko pretekárskej trate. Víťaz zábavných pretekov získa 
megapohár!

Pamätajte si!
Toto sú preteky! Pre vstup na posledné políčko trate nemusia hráči hodiť kockou presný počet — preteky môžu dokon-
čiť aj s vyšším hodeným číslom.

  
  Zaraďte superprevod — hoďte kockou a posuňte figúrku o daný počet bodov

  
  

  Megamotivácia!
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Вміст коробки:
    •     похила ігрова дошка
    •     ігрова дошка в коробці
    •     збірна траса
    •     Мегаколесо
    •     4 фігурки героїв
    •     Мегакубок
    •     5 підставок для фігурок
    •     24 жетони прискорення
    •     гральний кубик
    •     інструкція

Зблиск і його друзі Сміливець, Рик і Зег готуються до нових пригод. Цього разу вони потраплять до 
світу коміксів і змагатимуться на перегонах коміксами. Щоб перетнути фінішну лінію, нашим героям 
доведеться не лише швидко їхати, але й збирати спеціальні жетони прискорення та уникати заносів.
Зібравши якомога більше жетонів прискорення, друзі зможуть швидше подолати наступний етап 
перегонів. Швидке, швидше, швидше… Гравець, який першим перетне фінішну лінію, отримує 
Мегакубок! Хто сьогодні стане переможцем?

Мета гри
Гравцям потрібно якнайшвидше пройти всю гоночну трасу зі світу коміксів і виграти Мегакубок.

Підготовка до гри
1.     Перед першою грою обережно вийміть усі елементи з картонних аркушів. 
2.     Зберіть Мегаколесо на ігровій дошці.
3.     Прикріпіть підготовлену дошку до нижньої частини коробки, а в самій коробці зберіть трасу 
        (як зображено на розташованому вище малюнку). 
4.     Гравці вибирають персонажів, які рухатимуться дошкою. Фігурки слід вставити у підставки й розташувати         
        на стартових позиціях відповідних трас. 

        Пам’ятайте! 
        Якщо грає 2 або 3 гравці, вибирайте для гри сусідні траси. 
        Фігурки персонажів, які не використовуються, відкладіть у сторону.
5.     Покладіть збоку жетони прискорення. Щоразу, коли хтось із гравців зупиняється на полі 
        зі спеціальною позначкою, він бере один із жетонів прискорення.
6.     На позначених полях покладіть жетони прискорення з відповідною цифрою (3, 2 та 1) — 
        це винагорода для гравців, яким вдалося найшвидше завершити 
        перший етап перегонів.
7.     На останньому полі дошки для перегонів розташуйте Мегакубок. Його 
        отримає той, хто першим пройде всю трасу.
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Процес гри
Гру розпочинає наймолодший з гравців. Далі черга переходить за годинниковою стрілкою. Гравці по черзі кида-
ють гральний кубик і пересувають свого персонажа на стільки позицій, скільки на кубику випало крапок. 

Пам’ятайте! 
Гравець може переміщати фігурку свого персонажа тільки вперед — повертатися назад не дозволяється. Це не 
стосується ситуації, коли за допомогою мегастрибка (див. опис першого етапу гри) гравець переміщується на 
іншу трасу, якщо перед його попередньою позицією розташовано спеціальне поле. 

Пам’ятайте! 
У грі заборонено збивати фігурки. Гравці просуваються вперед, рахуючи поля на дошці, які не зайнято іншими 
фігурками. Це правило діє на обох етапах гри.

Гра складається з двох етапів
1) Перший етап гри полягає в подоланні похилої частини дошки. Гравці повинні якнайшвидше досягти 
останнього поля на трасі й зібрати якомога більше жетонів прискорення. На другому етапі гри кожен зі-
браний жетон дозволяє гравцю додати 1 до результату, що випаде на гральному кубику. За це варто змагатися. 
Щоб здобути жетони прискорення, фігурка персонажа має зупинитися на полі зі спеціальною познач-
кою, показаною на малюнку праворуч. 

Пам’ятайте! 
Отримати жетон можна під час кожної зупинки на спеціальному полі, навіть якщо інший гравець вже зупинявся 
на цьому полі й брав жетон. 

Під час перегонів гравці можуть виконувати мегастрибки й перестрибувати на траси інших учасників гри. Це 
можна робити на спеціальних полях, позначених як на малюнку праворуч. Завдяки мегастрибкам можна 
збирати жетони прискорення з трас інших гравців. Однак слід пам’ятати, що до закінчення першого етапу пере-
гонів гравці повинні повернутися на свою трасу.

Пам’ятайте!
Щоб виконати мегастрибок, гравець на своєму ході може не пересуватися на спеціальне поле, а перейти на 
трасу іншого гравця. Гравець може перейти лише на ту трасу, що сполучається з його поточною трасою.
 
Пам’ятайте!
Кінцеве поле кожної траси може зайняти лише той гравець, який розпочав на ній свій шлях до Мегакубку. Якщо 
в кінці першого етапу змагань фігурка когось із гравців знаходиться на полі іншого гравця, то слід скористатися 
мегастрибком, щоб повернутися на свою трасу. 

Перший етап перегонів завершується, коли всі гравці дійдуть до кінцевого поля своєї траси й займуть місця 
перед Мегаколесом. 

Пам’ятайте!
Це перегони! Щоб зайняти останнє поле на трасі, не обов’язково на гральному кубику викинути точну кількість 
ходів, що залишилося зробити, — якщо випаде більше число, перший етап перегонів також вважатиметься 
закінченим. 
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2) Другий етап гри полягає в перегонах усіх гравців однією трасою. Спочатку суперники займають відпо-
відні місця на Мегаколесі. Тоді їхні фігурки опиняються на іншій стороні траси. Гравець, який найшвидше подо-
лав похилу частину дошки, отримує найкращу позицію для старту на наступному етапі перегонів. Цей гравець 
зупиняється на першому полі Мегаколеса (позначеному «1») і крутить його проти годинникової стрілки, завдяки 
чому його фігурка опиняється на іншій стороні дошки. Там гравець займає поле під номером «1» і забирає собі 
жетони прискорення, що лежать поруч. Наступний гравець займає на Мегаколесі поле з позначкою «2» і після 
обертання опиняється на полі під номером «2». Третій і четвертий гравці виконують ті ж самі дії, поки усі фігурки 
не опиняться на іншій стороні дошки.

Після того як усі гравці займуть позиції для старту, починається наступний етап перегонів. На початку учасники 
міняються місцями згідно з новим порядком гри. Першим ходить гравець, фігурка якого знаходиться на полі з но-
мером «1». Ліворуч від нього повинен сісти гравець, фігурка якого знаходиться на полі під номером «2». Гравці, 
фігурки яких знаходяться на полях «3» і «4», повинні по черзі зайняти місце ліворуч від другого гравця.

Пам’ятайте!
Заміна місць дозволяє і далі грати за годинниковою стрілкою та змагатися за Мегакубок на другому етапі 
гри з дотриманням правильної черги.

Гравці самі вибирають шлях та переміщують фігурки однією трасою. На шляху їх чекають несподіванки,
наприклад спеціальні поля.

	 	 Супершвидкість!
  Увімкніть супершвидкість — киньте гральний кубик ще раз і зробіть фігуркою зазначену 
  кількість ходів.

	 	 Безкомпромісна	їзда!		
  Ви їхали дуже швидко, й вас занесло. Потрібно повернутися назад на одне поле.

	 	 Мегамотивація!
  Ви просто повинні виграти ці перегони! Пересуньте фігурку вперед на 1 поле.

Пам’ятайте!
Ваша мета — виграти Мегакубок! Щоб збільшити шанси на виграш використовуйте зібрані на першому етапі гри 
жетони прискорення. Кожен з них додає 1 до числа, що випало на гральному кубику. Наприклад, гравець, який 
за результатами кидання грального кубика переміщується на 3 поля, може скористатися 1, 2 або 3 жетонами 
прискорення, щоб перемістити свою фігурку на 4, 5 або 6 полів уперед.

Закінчення гри
Гра закінчується, коли один з гравців досягає останнього поля гоночної траси. Переможець перегонів світом 
коміксів отримує Мегакубок!

Пам’ятайте!
Це перегони! Щоб зайняти останнє поле на трасі, не обов’язково на гральному кубику викинути точну кількість 
ходів, що залишилося зробити, — якщо випаде більше число, перегони також вважатимуться закінченими.

	 	 Супершвидкість!
  
  

	 	 Безкомпромісна
  

	 	 Мегамотивація!
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