
До комплекту входять: машина, шафа, ліжко, піч, лампа,
4 стільці, 4 драбини, 4 горщика, 6 підставок, що хитаються, фігурка 
Маленького дядечки, 3 жетона Маленького дядечки, кубик, інструкція.

Переїзд — це весела гра на вправність для всієї родини. 
Виберіть рівень складності і допоможіть Трефликам 
завантажити всі речі до автомобілю і перевезти 
Маленького дядечка в новий будинок.

МЕТА ГРИ
Помістіть всі речі у машину так, щоб Маленький дядечка не
випав з неї!
ПІДГОТОВКА ДО ГРИ:
Встановіть машину посеред столу і підкладіть підставку,
яку виберете. Відповідні картинки відповідають рівням складності.

На початку гри рекомендується вибрати легкий рівень складності. 
Цей рівень складності підходить для гравців у віці від 3 років.

Розташуйте фігурку 
Маленького дядечки на 
задньому сидінні.

Покладіть жетони Маленького дядечки в сторону зеленою 
стороною догори так, щоб сторона з веселим Маленьким дядечком 
була видима.

Розташуйте меблі і домашнє 
приладдя навколо машини.

ЯК ГРАТИ
Гру починає наймолодший 
учасник – він кидає кубик.

Якщо випадає один з чотирьох кольорів, 
гравець вибирає будь-який предмет цього 
кольору і розміщує його де-небудь в машині: 
ззаду, на даху... Можна навіть повісити 
його на вікно! Якщо немає предметів того 
кольору, який випав на кубику, ви можете 
вибрати будь-який з решти і покласти його 
до машини.

Якщо гравець викидає символ 
Маленького дядечка, він бере його 
фішку і перекладає на будь-яке інше 
місце в машині.

Будьте уважні: не кладіть фішку 
Маленького дядечка занадто глибоко під іншими речами. Кожен раз, 
коли на кубику випадає дядечко, вам доведеться витягувати його
з машини.
Передайте кубик наступному гравцеві; тепер він кидає кубик.

ПЕРЕМОГА
Грайте до тих пір, поки вам не вдасться завантажити всі 
предмети у машину.

УВАГА!
Маленький дядечко не повинен випасти з машини. 
Якщо це трапиться, доведеться розпочинати гру 
спочатку.

ЯКЩО ЦЕ ТРАПИТЬСЯ ТРИЧІ, ВИ ВИБУВАЄТЕ З ГРИ
Предмети можуть випасти з машини не більше 3 разів.
Фішка Маленького дядечка не повинна випасти взагалі. Кожен раз, 
коли щось випадає з машини, переверніть жетон Маленького дядечка 
червоною стороною догори. Коли всі три жетони Маленького 
дядечка будуть перевернуті таким чином, доведеться розпочинати 
гру спочатку.
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