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2–4 játékos részére 4 éves kortól

Az egércsalád hatalmas sajtraktárt fedezett fel. Az egerek nagyon izgatottak a sok sajt láttán és örömük-
ben táncolnak. Az egerek gyorsan útra kelnek, hogy minél elôbb megszerezzék, és az egérlyukba vigyék
a hatalmas sajtszeleteket. De vigyázat, mert a macska lesben áll! Most gyorsnak kell lenni! Ki viszi elsôként
az egérlyukba a sajtszeleteket? 

A játék tartalma:
1 játéktábla
4 mûanyag egér figura, különbözô színû jelzéssel a talpán
4 különbözô színû karton sajtszelet
4 különbözô színû mûanyag figuratartó
1 színkocka
1 sajt/macska kocka
1 ív matrica a kockákhoz
1 játékleírás
Megjegyzés: az elsô játék megkezdése elôtt a kockákra fel kell ragasztani a matricákat.

A játék elôkészítése:
A játékosok helyezzék a játéktáblát az asztal közepére, az egereket pedig a játéktáblán látható sajtkoron-
gokra. Egy korong üresen marad. Minden játékos válasszon magának egy sajtszeletet, és a figuratartó-
ban állítsa a játéktáblára a piros vonal elé. A játékot a legfiatalabb játékos kezdi, a játék további menete
az óramutató járásával megegyezô irányú.

A játék menete:
Az éppen soron lévô játékos dob mindkét kockával.
Fontos, hogy a dobás eredményét minden játékos jól
láthassa. Abban az esetben, ha a játékos macskát
dobott, akkor egyszerre minden játékos megpróbálhat
egy-egy egeret elkapni. Ha a játékos sajtot dobott,
akkor egyedül ô választhat egyet az egerek közül. 
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A játékhoz jó szórakozást kíván a Piatnik Budapest Kft.
Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.

1034 Budapest, Bécsi út 100. Tel: 388-4122
email: piatnik@piatnik.hu
Származási hely: Ausztria

Sajt és egy szín

Ha a játékos sajtot és egy színt dobott, akkor választ egyet az egerek közül és meg-
nézi, majd megmutatja játékostársainak a kiválasztott egér talpának színét. Ezek
után az egeret áthelyezi az üresen álló sajtkorongra.

Abban az esetben, ha a kiválasztott egér talpának színe megegyezik a kidobott színnel, akkor a játékos
sajtszeletével egy mezôt elôreléphet a játéktáblán. Ha a szín nem egyezik meg, akkor a játékos sajtsze-
lete a helyén marad. A játékot a következô játékos folytatja.

Sajt és két szín

Ha a játékos sajtot és két színt dobott, akkor két egeret is választhat egymás után.
A kiválasztott egér talpának színét mindkét esetben megnézi, majd megmutatja
játékostársainak is. Miután megnézte az elsô egeret, áthelyezi azt az üresen álló
sajtkorongra, és csak ezután választhatja ki a második egeret. 
A játékosok nem választhatják közvetlenül egymás után kétszer ugyanazt az egeret.

Minden olyan kiválasztott egérért, melynek színe, a kidobott színek valamelyikével megegyezik, a játékos
sajtszeletével egy mezôt elôreléphet a játéktáblán. Ha egyik szín sem egyezik meg, akkor a játékos sajt-
szelete a helyén marad. A játékot a következô játékos folytatja.

Macska és egy szín

A játékosok megpróbálják egyszerre megkeresni a kidobott színû egeret. Az a játékos,
akinek ez sikerül, egy mezôt elôreléphet a játéktáblán.
A játékot a következô játékos folytatja.

Macska és két szín

A játékosok megpróbálják egyszerre megkeresni a kidobott színû egereket. Azok a já-
tékosok, akiknek sikerül, egy mezôt elôreléphetnek a játéktáblán.
A játékot a következô játékos folytatja.

Megjegyzés: Minden esetben az egereket, melyet a játékosok a játéktábláról kiválasztanak, egy másik sajtkorongra kell vissza-
helyezni. Ez azt jelenti, hogy az egerek folyamatosan változtatják a helyüket, és a játékosoknak nagyon kell figyelniük, hogy
melyik színû egér melyik helyen áll.

A játék vége:
A játéknak akkor van vége, ha egy játékosnak sikerül sajtszeletét az egérlyukba juttatnia. Ez a játékos
a játék nyertese.
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