


A JÁTÉK TARTOZÉKAI

18 tető

11 cseréptető

5 nádtető

2 palatető

A játéktábla
felosztása mutatja
meg, hogy hogyan kell
a tetőket felhelyezni.
A tetők 2,3, vagy 4
mezőt fednek le.

34 toló-lap

3 lyukas

10 üres

21 sajtos 
(sajt fajtánként 3 darab)

Helyezzetek fel 
tetszés szerinti 
elosztásban a 33 toló-lapot
a játékfelület lyukara úgy,
hogy minden „pincelyukra” egy
toló-lap kerüljön. A maradék
1 toló-lapot tegyétek a
játéktábla mellé.

28 Sajtgyűjtő-lap 
A Sajtgyűjtő-
lapokat tegyétek 

a játéktábla mellé.
Az 5 „Achtung” / Figyelem
feliratú lapra a játékban
nincs szükség, ezeket
eldobhatjátok.

Az a kartonív a JÁTÉKTÁBLA, amiből 

a Sajtgyűjtő-lapokat kiemelitek (lásd           elem), ezért:

-> NE DOBJÁTOK EL!

-> NE HAJTSÁTOK ÖSSZE!

-> ÓVATOSAN EMELJÉTEK KI BELŐLE A SAJTGYŰJTŐLAPOKAT!

A 33 lyukú játéktáblát tegyétek rá a 33 
toló-lapra. A játéktábla felosztása határozza
meg azt, hogy hogyan kell a tetőket felhelyezni. 
Ez a felosztás a játéktábla két oldalán eltérő.
Próbáljátok ki a kétoldalas 
játéktábla által nyújtott 
játékvariációs 
lehetőségeket.
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A 4 bástyát
összehajto -
gatás után 
állítsátok a
játékfelület négy
sarkán található
négy lyukba.

A várfal és pince

A játék dobozának az alja 
alkotja a várfalat és 
a pincelyukakat.

16 egér figura

Minden játékos választ egy
színt és magához veszi a
színéhez tartozó 4 egeret.

A JÁTÉK MENETE
Minden játékos az egyik egerét egy szabad 
bástyára állítja.

A játékot az a játékos kezdi, aki utoljára volt várban. 

A játék további menetében a játékosok az óramutató
járásával megegyező irányban kerülnek sorra.
Az éppen soron lévő játékos háromféle lépéslehetőségből
Felfedés, Futás, vagy Tolás választhat tetszése szerint
kombinálva, de összesen maximum 4 akciót hajthat végre!

Felfedés
Egy egér felfedheti a szomszédos mezőket 
(ez a toronnyal határos mezőkre is érvényes). Tehát
minden olyan függőlegesen, vízszintesen, vagy átlósan
közvetlenül határos mezőről, ami azzal a mezővel
határos, amin épp egy egered áll, vehetsz le tetőt.
A levett tetőt a játéktábla mellé kell tenni.

Egy tető levétele, azaz 1 felfedés 1 akciónak számít.

Futás

Tolás

Az egerek a bástyákról elindulva a várba jutnak. Minden
játékos minden bástyát használhat. Az éppen soron lévő
játékos egere egy mezőt léphet függőleges, vagy
vízszintes irányba egy közvetlenül határos mezőre. (Lásd a
zöld egeret a képen.)
Az egerek nem léphetnek átlósan szomszédos mezőre.
Egy egér sem szaladhat át tetőn, vagy egércsapdán. A
bástyára nem lehet visszalépni és a vár elhagyása sem
engedélyezet.  (Lásd a piros egeret a képen.).

A várfal minden oldalán a
három piros zászló felett 
egy-egy keskeny nyílást
találsz a toló -lapok
betolásához.

Akkor, amikor a Tolás akciót választod,
megfogod azt a toló-lapot, amit nem
tettetek fel a játékfelületre és bele dugod
az általad választott egyik nyílásba.
Ennek következtében, ennek a sornak a
másik oldalán kiesik egy toló-lap. 

A Tolás az egyetlen olyan akció, amit lé pé-
sed során csak egyszer hajthatsz végre.

Ugye milyen érdekes 
ez a lyukacsos

játéktábla?

A Felfedés során ízletes 
sajtfalat, vagy veszélyes

egércsapda, de az is lehet, hogy
egy üres mező tűnik elő.

Egy mezőn csak egy egér állhat (a bástyában is). 
Egy egér átugorhat egy másik egeret. 
Minden mező amit az
egér a „Futás” során
érint, tehát áthalad
rajta, vagy rálép
mezőnként 1 akciónak
számít. (Lásd a kék egeret a képen.).
1 Akciónak számít:
- A játékfelületen kívülről a tornyba lépés.
- Minden szomszédos mezőre történő lépés 

a toronyból kiindulva is. 
auf ein Nachbarfeld,

- Minden lépés mezőnként, ami egy másik egér 
által foglalt mezőn keresztül vezet.

Egércsapda
Ha a soron lévő játékos a Tolás során egy
egércsapdát tol az egyik egér alá, az egér
csapdán keresztül a vár pincéjébe esik, 
és a játék végéig ott marad.

Lépésed végén „tetőfedés”!

Amikor a lépésed véget ér,
minden olyan mezőt az oda illő
tetővel le kell fedned, amin nem
áll egér. Ez nem számít akciónak.

Sajtszeletek gyűjtése

A JÁTÉK VÉGE

Figyelj és gondolkozz, mielőtt egy
játékostársad utolsóelőtti egerét
csapdába ejted! Ő veszít, de nem

biztos hogy te nyersz!

A játéknak akkor van vége, amikor az egyik játékosnak sikerül négy
különböző Sajtgyűjtő-lapból egyet-egyet összegyűjtenie. 
Ez a játékos a játék nyertese.

A CÉL
A játékosok célja, négy különböző Sajtgyűjtő-lapból egyet-egyet összegyűjteni.

A játék előkészítése és a vár 
összeállítása( a várfal          elem)

Nem futok keresztül a tetőn! Ha azt
szeretnéd, hogy fussak, először fel kell

fedned valamennyi mezőt.
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A Tornyok bejáratok,
de nem kijáratok.

Ügyelj arra, hogy a Tolás 
során a toló-lap pereme

pontosan illeszkedjen, annak
érdekében, hogy ne akadjanak

el a toló-lapok a sorban.

Minden Sajtgyűjtő-lap fajtából csak egy lehet nálad. Ugyanannak a
sajtfajtának egy második Sajtgyűjtő-lapját nem veheted magadhoz.

Ha tovább szeretnétek játszani, akkor a játék
elején megegyezhettek abban, hogy nem négy,

hanem öt, vagy hat különböző Sajtgyűjtő-
lapból kell egyet-egyet összegyűjteni. 

Ez különösen akkor jó, ha a játékban 
csak ketten vesztek részt.

A játék akkor is véget ér, amikor egyik játékosnak a harmadik egere egy
egércsapdán keresztül a pincébe esik. Ebben az esetben a többi játékos
közül az nyeri a játékot, aki több Sajtgyűjtő-lapot gyűjtött.
Abban az esetben, ha több játékos is ugyanannyi Sajtgyűjtő-lapot
gyűjtött, az lesz a játék nyertese, akinek előbb sikerült összegyűjtenie.
(De sosem az a játékos, akinek már csak egy egere maradt!)

Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100. 

Tel.: 388-4122, email: piatnik@piatnik.hu
Származási hely: EU

Itt kitolhatod alólam ezt
a mezőt és egy finom
sajtszeletet tolhatsz

a talpam alá.

Ezen a magasabb szinten
biztonságban vagyok az

egércsapdától, de sajnos itt
sajtot nem találhatok

Minden sajtfajtából három toló-lap van. 

Ha két egered ugyanolyan sajtfajtán áll, akkor kapsz
egyet az ahhoz a fajtához tartozó Sajtgyűjtő-lapból,
amit felfordítva magad elé tehetsz. 
Ez akkor is megtörténhet, amikor épp nem te vagy a
soron.

Néha az is előfordul, hogy egy
lépésen belül több Sajtgyűjtő-

laphoz is hozzájutsz.

Ezt a 3 tetőt 
fordíthatom fel!

Vigyázz rám! Ha egy ilyen
csapdán keresztül a picébe

esek, a játék végéig hiányozni
fogok neked a sajtvadászatban.

Az olyan mezőket (egércsapdákat)
is le kell fedni, amin egy egér keresz -

tülesett és a pincében van.

A játékhoz jó szórakozást kívánnak a Piatnik Budapest Kft munkatársai.

Toló-lap

Sajtgyűjtő-lap

= Szabad = Tilos

Az első játék megkezdése előtt óvatosan emeljétek ki a kartonívekből 
a Tetőket, a Bástyák részeit, a Toló-lapokat és a Sajtgyűjtő-lapokat.
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A Felfedés és a Futás akciókat tetszés szerint
eloszthatod az egereid közt. 

Amikor te vagy a soron, a Tolás akciót csak egyetlen
egyszer végezheted el. Ezenkívül az akciók számát és
sorrendjét tetszés szerint variálhatod.

Természetesen 4 akciónál kevesebbet is
végrehajthatsz.
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A játékban 7 különböző
sajttípus van.

= Addig tilos, míg itt egy
tető van!

Ez 2 akcióba 
kerül!

Nekem is! EGY KIS SEGÍTSÉG A JÁTÉK ELRAKÁSÁHOZ:
Ha már nem játszotok tovább, akkor a játék alkatrészeit a következőképpen tehetitek el. A Sajtgyűjtő-lapokat és az
egereket elosztva tegyétek a vár pincelyukaiba. A toló-lapokat tegyétek a lyukakra, a toló-lapokra pedig tegyétek rá
a játéktáblát. A bástyákat széthajtogatva fektessétek a játéktáblára. Ugye milyen ügyesen elpakoltatok?
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