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A játék célja

A játékot az nyeri, aki elsőnek összegyűjti a 4 egerét a saját odújában.

Előkészületek és a játék tartozékai

A képnek megfelelően

A konyha  padlóját  átlósan  tegyétek  az asztalra  úgy,  hogy minden  játékos saroknál  üljön. 
Illesszétek össze a fal darabjait és állítsátok fel a padló körül. Az asztalt, rajta a 6 sajtdarabbal  
helyezzétek el a piros szőnyegen. Keverjétek meg a 6 sajttartót és véletlenszerű sorrendben 
tegyétek őket a 6 sajtdarabra. Minden sajttartó belsejében látható egy szám. Ezek a számok 
helyettesítik a dobókockákat. Keverjétek meg a 12 egérkölyköt, majd helyezzétek el őket az 
asztal körüli 12 mezőn. Keverjétek meg a 4 egér mamát, majd tegyetek egyet minden odú 
sarkába.  Minden  egér  talpán  látható  valamilyen  szín.  Az  előkészületek  alatt  ezeknek  a 
színeknek rejtve kell maradniuk. Helyezzétek el a 4 széket az odúk sarkainál, majd tegyétek 
rájuk a macskákat. Keverjétek meg a 4 színkártyát és osszatok ki egyet minden játékosnak. Ez 
a  kártya  fogja  meghatározni  azt,  hogy  az  egyes  játékosok  milyen  színű  egereket  fognak 
gyűjteni. A kártyát ne mutassátok meg a többi játékosnak!

Játékmenet

Az egerek célja eljutni a saját odújukba. A többi játékelem, a macskák, a sajttartók és a 
székek megvédik, vagy pedig akadályozzák az egereket.



A kezdőjátékos meghatározása

Minden  játékos  választ  egy  sajttartót.  A  legnagyobb  számot  húzó  játékos  kezdi  a 
játékot.  Döntetlen  esetén  új  sajttartókat  kell  választani.  A játék  az  óramutató  járása 
szerinti sorrendben folyik.

A kör menete

A játékosok a körükben a következőket teszik, ebben a sorrendben:
1.) Sajttartó mozgatása
2.) Egy egér, vagy egy macska mozgatása
3.) Szék mozgatása (opcionális)

Általános szabály a sajttartók, az egerek és a macskák mozgatására: a kiválasztott 
sajttartó  alján  látható  értéket  teljes  egészében  le  kell  lépni;  a  játékelemek 
vízszintesen, függőlegesen, vagy 90 fokos szögekben mozoghatnak, de átlósan nem. 
A játékosok bármilyen színű egeret betehetnek a saját, vagy bármely más játékos 
odújába. Belépéskor csak üres mezőre tehető egér. Ha egy egér bekerült az odúba, 
akkor az egészen addig ott marad, amíg össze nem gyűlik ott 4 egér. 

1.) Sajttartó mozgatása

A körödben, ha van sajttartó az asztalon, akkor BÁRMELYIKET választhatod. Ha az 
asztalon egyetlen sajttartó sincs, akkor BÁRMELYIK padlón lévőt választhatod. Nézd 
meg az alján lévő számot és mondd ki hangosan. Ezt az értéket kell felhasználnod egy 
sajttartó és egy egér, vagy macska mozgatásához. Ha az asztalról veszel el egy sajttartót, 
akkor a számolást az asztal körüli 12 mező közül bármelyikkel, ha a padlóról, akkor 
pedig egy, a sajttartóval szomszédos mezővel kell kezdeni. Mozgasd a sajttartót az adott 
számú mezővel.

Amikor a padlóról veszel fel egy sajttartót, akkor nézd meg az alján lévő számot. Ha 
egy egeret találsz alatta, akkor nézd meg az egér színét, de tartsd azt titokban. Ezután 
mozgasd a sajttartót annyi mezővel, amennyit  az alján lévő szám mutat. A sajttartók 
nem kerülhetnek  az  odúba,  az  asztal,  vagy egy  szék  alá,  vagy  olyan  mezőre,  ahol 
macska áll. Ha mozgásának végén olyan mezőn áll meg, ahol egy egér áll, akkor nézd 
meg az egér színét. (Ily módon lehetséges, hogy egy játékos egy körön belül 2 egér 
színét is meg tudja nézni.) Ha a sajttartó a 8 egérlyuk egyike előtt áll meg, akkor azon a 
lyukon az egerek nem tudnak sem be, sem kilépni.

2.) Egy egér, vagy egy macska mozgatása

A játékos minden körében mozgathat egy egeret,  vagy egy macskát.  BÁRMELYIK 
macska,  vagy  látható,  nem  blokkolt  egér  (beleértve  az  asztal  alatt  lévőket  is) 
választható.  Ugyanannyi  mezővel  kell  mozgatni,  mint  amennyit  előtte  a  sajttartó  is 
lépett. 



Egér mozgatása

A sajttartó mozgatása után léphetsz egy egérrel is, ha macskával még nem léptél abban 
a körben. Az egér a játéktábla bármelyik üres mezőjére léphet. Ha az asztal, vagy egy 
szék alatt fejezi be a mozgását, akkor védetté válik a macskáktól és a sajttartóktól. Az 
egerek  kibújhatnak  bármelyik  nem  blokkolt  egérlyukon,  majd  utána  útjukat  (és  a 
lépésszámlálást)  folytatva  azonnal  visszatérhetnek  bármelyik  másik  nem  blokkolt 
lyukon keresztül. Az egerek a székek alatt is átbújhatnak, hacsak a szék merevítője nem 
állja útjukat. Az egerek nem ugorhatnak fel az asztalra, vagy a székekre. A játékosok az 
egereket betehetik a saját odújukba, vagy BÁRMELYIK másik játékos odújába.

Macska mozgatása

A sajttartó mozgatása után léphetsz egy macskával is, ha egérrel még nem léptél abban 
a körben. A sajttartók,  a székek és az asztal  megvédik az egereket a macskáktól.  A 
macskák áthaladhatnak az asztalon és a felállított székeken, mozgásuk végén pedig meg 
is pihenhetnek ezeknek a tetején. Nem léphetnek olyan mezőre, ahol sajttartó áll és nem 
léphetnek az odúkba sem. Ha egy macska olyan mezőre lép,  ahol védtelen egér áll, 
akkor az egér az asztal alatti piros szőnyegre kerül. 

3.) Szék mozgatása

A játékosok a körükben miután mozgattak egy sajttartót és egy egeret, vagy macskát, 
mozgathatnak egy széket is. A kiválasztott szék az odúkat kivéve bárhová áttehető. Egy 
szék csak akkor mozgatható, ha nem ül macska a tetején. A székek 3 különböző módon 
használhatók:

1.) Letehető álló helyzetben egy egér fölé, ilyenkor az megvédi az egeret a sajttartóktól 
és a macskáktól.

2.) Álló helyzetű szék használható blokkolásra is, korlátozva a különböző játékelemek 
mozgását,  vagy  meggátolva  egy  egérlyuk  használatát.  Egy  egérlyuk  lezárásához  a 
széket úgy kell elhelyezni, hogy a merevítője keresztben álljon a lyuk előtt. 

3.) Letehető az oldalára fordítva is, kerülőútra kényszerítve a különböző játékelemeket. 
Oldalára fordított székkel is lehet egérlyukat lezárni.

Széket nem lehet előredönteni.

A játék vége (4 egér az odúban)  

Amint belép a negyedik egér is az odúba, fedd fel a színkártyádat a többi játékos előtt.  
Ezután kezd el  egyesével sorban felfordítani  az egereidet  és mutasd meg a színüket 
mindenkinek. Ha az első egér ugyanolyan színű, mint a színkártyád, akkor azt fordítsd 
az oldalára, majd fordíts fel egy újabb egeret. Ha mind a négy egér színe megegyezik 
a színkártyádéval, akkor MEGNYERTED A JÁTÉKOT! Ha az egyik ellenfél egere 
került az odúdba és azt fordítod fel, akkor azt a gazdája azonnal megkapja. Ha az így 
megszerzett  egérrel  ennek a játékosnak már 4 egere van az odújában, akkor most  ő 
kezdi egyesével felfordítani az egereit. 



Ennek a szabálynak az alkalmazását kell ismételgetni minden játékosra, amint valakinek 
összegyűlik 4 egere. Ha nincs győztes, akkor a játék tovább folytatódik az óramutató 
járásának megfelelő irányban.

2 játékos variáció

A 4 játékosra vonatkozó szabályok vannak érvényben, kivéve:

Mindkét  játékos  2  színkártyát  kap.  A  játéknak  akkor  van  győztese,  ha  az  egyik 
játékosnak mindkét odúja tele van a megfelelő színű egerekkel. 

3 játékos variáció

A játékteret ugyanúgy készítsd elő, mint 4 játékos esetén. A negyedik szín is játékba 
kerül,  azonban  senki  sem ölti  magára  a  „fantom” játékos  szerepét,  ezt  a  színt  nem 
irányítja senki. Ha bekerül a negyedik egér a „fantom” játékos odújába, akkor az ezt 
előidéző játékos a „fantom” játékos helyett végrehajtja „A játék vége” részben leírtakat. 
Még az is elképzelhető, hogy a „fantom” játékos nyeri a játékot!

Látogasd meg a www.cardchess.com oldalt szabályfrissítésekért!

A fordítás Moonie munkája


