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A Muckinos lények apró erdei 
koboldok. Évek óta a varázser-
dőben laknak és az egész na-
pot, no meg az éjszaka felét is 
átalusszák. Igazán kedves és 
barátságos lények, de ha vala-
ki megzavarja a nyugalmukat, 
vagy felébreszti őket, akkor 
viszont nagyon kellemetlenül 

tudnak viselkedni. Ezért azt javasoljuk annak, 
aki belép a varázserdőbe, hogy ne ébressze 
fel a Muckinosokat, különben…

Tartalom:
36 erdőlapka, 4 startlapka, 4 gyermek fi gura, 
4 műanyag talp, 1 játékleírás

A játékosok célja:
Az a játékos, akinek a fi gurája elsőként éri el 
az erdő szélét a vele szemben lévő oldalon, 
az megnyeri a játékot. Aki felébreszt egy 
Muckinost, az fi gurájával egy sort visszalép.

Előkészületek:

 ● Az első játék megkezdése előtt óvatosan 
nyomjátok ki a lapkákat a keretekből. A 
fi gurákat dugjátok bele a talpakba.

 ● Fordítsátok le az összes lapkát és alapo-
san keverjétek össze. Majd építsétek fel 
az erdőt úgy, hogy 6x6 lapkát fektettek az 
asztal közepére. Ügyeljetek arra, hogy a 
lapkák közt legyen egy kis távolság.

 ● Mindenki válasszon egy színt és vegye 
magához a színében a startlapot és a 
fi gurát.

 ● A startlapokat mindenki helyezze az erdő 
szélére és állítsa rá a fi guráját.
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2-4 játékos részére, 5 éves kortól



A játék:

 ● A legfi atalabb játékos kezd. Őt követően az 
óramutató járásával megegyező irányban 
következnek a játékosok.

 ● Aki soron van, az felfordítja az egyik lapkát 
a Muckinos előtt. Az első fordulóban, 
elsőként mindenki az első sorból választ 
egy lapkát.

 ● Másodikként a játékos egy általa kivá-
lasztott sorból egy tetszése szerinti lapkát 
fordít fel. Tehát bármelyik sorból választhat 
egy lapkát.

 ● Attól függően, hogy mi látható a két felfor-
dított lapkán a következők történhetnek:
– Ha két különböző kép látható, akkor 

a játékosnak nincs szerencséje. Nem 
léphet előre a fi gurájával. Vissza kell for-
dítania a két felfordított lapkát. A játékot 
a következő játékos folytatja.

– Ha a két lapkán azonos kép látható, 
akkor szerencséje van és fi gurájával az 
elsőként kiválasztott lapkára léphet. Ez 
a lapka egészen addig felfordítva ma-
rad, míg a fi gurája rajta áll. A második 
lapkát vissza kell fordítania. Jutalmul 
újra ő következik.

 ● Figyelembe kell venni: 
– Minden erdőlapkán egyszerre csak egy 

fi gura állhat. 
– Nem szabad visszafordítani azokat a 

lapkákat, amelyeken egy fi gura áll.
– Ha egy játékos Muckinost fordít fel és 

lapkája a startlapkán áll, akkor termé-
szetesen ott is marad.

A játék vége:
A játéknak azonnal vége, amit az egyik játékos 
fi gurája elsőként éri el az erdő szélét a vele 
szemben lévő oldalon. (A startlapkájával szem-
ben lévő erdőszél.) Ez a játékos lesz a játék 
nyertese.

Figyelem! 3 éves kor alatti gyermeknek nem 
adható! Apró alkatrészeket tartalmaz! Fulla-
dásveszély! Őrizze meg a forgalmazó címét. A 
változtatás jogát fenntartjuk.

 ● A Muckinosok!

A játékhoz jó szórakozást és kellemes időtöltést 
kíván a Piatnik Budapest Kft:
Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft. 
1034 Budapest, Bécsi út 100
piatnik@piatnik.hu  www.piatnikbp.hu
https://www.facebook.com/PiatnikBudapest

Az erdőlapkák közt megbújik három 
kis Muckinos, akik nem szeretik, ha 
megzavarják őket. Aki Muckinos lap-
kát fordít fel, annak a lépése azonnal 
véget ér és fi gurájával visszalép 
egy sorral a startlapka irányába egy 
lefordított lapkára. Minden felfordítva 
fekvő lapkát vissza kell fordítani. A 
játékot a következő játékos folytatja.


