
HU     230-52   Malom 

 

Figyelem! A játék apró, könnyen lenyelhető részeket tartalmaz, így kérjük, ne adja 3 évnél 

fiatalabb gyermekek kezébe! 

 

Játék 2 személy részére 5 éves kortól. 

 

Tartalma: 1 db 24 lyukas fatábla és 18 fabábu 

 

A játék menete: egymás után felváltva, egyenként tegyétek a bábuitokat a táblán lévő üres 

lyukakba! A játék során végig törekedjetek arra, hogy a vonalak mentén (függőlegesen vagy 

vízszintesen) 3 saját bábuból malmot alkossatok! Amikor ez sikerül, a társatok táblán lévő bábui 

közül levehettek egy olyat, ami nem áll malomban. A malmot alkotó bábuk ugyanis védelmet 

élveznek, kivéve azt az esetet, amikor a másik játékos valamennyi bábuja malomban áll. A 

levett bábu többet nem kerülhet vissza a játékba. Miután felkerült a táblára minden bábu (9+9), 

felváltva, egyet-egyet a vonalak mentén eltolhattok a következő üres lyukig. A cél egy új malom 

létrehozása vagy, hogy megakadályozzátok társatoknak, hogy ő csináljon magának egyet. 

Érvényes malomnak számít az is, ha az egyik malmotokat kinyitjátok (tehát az egyik bábuval 

kiléptek), majd a következő lépésnél visszazárjátok. Ennek csiki-csuki a neve. A játék elején 

megbeszélhetitek, ugyanazzal a malommal mennyiszer lehet csiki-csukizni. Előfordulhat, hogy 

nem tudtok egyik bábutokkal sem lépni, mert a társatok elzárta az utat. A játék ekkor véget ért, 

társatok győzött. Amikor egyikőtöknek csak 3 bábuja maradt a táblán, már nem kötelező a 

vonalak mentén tologatni őket, hanem ugorhatsz is velük bármelyik üres lyukba. Ha ezután a 

másik játékos malmot csinál, sajnos vesztettél, mivel 2 bábuval nem tudsz új malmot létrehozni. 

 

A játék célja: a logikus gondolkodás, a megfigyelőképesség és a koncentráció fejlesztése. 

 

Használati utasítás: 

Kérjük, őrizze meg a csomagolást és a használati utasítást! 

Szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy a játék alapanyaga fa, ami a környezeti hatásokra 

reagálva megváltozhat, ezért tárolása egyenletes hőmérsékleten történjen, ne túl száraz vagy 

nedves helyen! 

 

Kívánjuk, hogy játékunk sok közös élménnyel gazdagítson kicsiket és nagyokat egyaránt! 


