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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.
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