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A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:
- A kártyákat összekeverjük és 7-7 lapból álló paklikat képezünk képpel lefelé mindegyik bokron.
- minden játékos választ egy színt
- minden játékos a mókuslovagját felhelyezi valamelyik mezőre. Egy mezőn kezdetben csak egy 
mókus állhat.
- minden játékos elhelyezi pontozó korongját a 0-ás (leghosszabb) mezőre

A JÁTÉK MENETE:
A legfiatalabb játékos kezd, aztán óra járásának megfelelő sorrendben megy körbe a játék.
Amikor valaki soron van, dob a kockával és annyit lép a lovagjával, ahányat dobott. 
Bármelyik irányba mehet. Elágazásoknál dönthet, hogy merre megy, de vissza nem lehet fordulni.
Egy mezőn ilyenkor már állhat több lovag.

Miután lépett, megnézi a tisztáshoz tartozó bokor-pakli legfelső lapját, úgy,  hogy a többiek az ne 
lássák. Ha az mogyoró, képpel felfelé fordítva maga elé teszi az asztalra. Ha a kártyán egy 
mogyorótolvaj található, akkor megjegyzi, hogy melyik állat volt a kártyán és a lapot képpel lefelé 
visszateszi a pakli tetejére.

A játékos a tábla két oldalán lévő beváltóhelyre is léphet. Ilyenkor a játékos a nála lévő mogyoró 
lapokat győzelmi pontra válthatja, azaz táblázat szerinti lépést tehet a korongjával a pontozósávon. 
A játékos a mogyorólapjait ezután visszateszi a dobozba.

Ha a játékos olyan bokornál áll meg, ahol az ellenfelei tudni vélik, hogy az egyik mogyorótolvaj 
van a pakli tetején, akkor azt bekiabálhatják. (Csak az ellenfelek kiabálhatnak, a soron lévő játékos 
nem.) Ha valaki kiabált, akkor a soron lévő játékos megmutatja a lapot. Az első olyan játékos, aki a 
helyes állatot kiabálta be (Max/Leo/Fritz vagy akár a helyes szín vagy állatfajta), 2-t léphet előre a 
pontozóskálán. 

Mindaddig lehet kiabálni, amíg a következő játékos nem dobott a kockával.

Aki rossz nevet kiabált be, az 2-t vissza kell lépnie a pontozóskálán. (Ilyen módon csak legfeljebb a 
start mezőig kell visszalépni.)

Ha legalább egyvalaki kiabált, akkor a soron lévő játékosnak "az ijedségtől" minden addig 
begyüjtött mogyorólapját el kell dobnia. Ezek visszakerülnek a játék dobozába.

Abban az esetben, ha tényleg mogyorótolvaj volt a pakli tetején és valaki kiabált, a végül felhúzott 
mogyorótolvaj kártyát is el kell dobni, ami a játék dobozába kerül.

A JÁTÉK VÉGE
A játéknak kétféleképpen lehet vége:
- vagy valaki eléri a pontozóskála legutolsó - pajzzsal jelölt - mezőjét, ekkor ő nyert
- vagy 2 pakli elfogy, ekkor az nyer, aki abban a pillantban legelöl van a pontozóskálán

A játék végén a játékosoknál maradt mogyoró lapok semmit nem érnek.
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