
Muckinos to małe elfy, które 
mieszkają w magicznym 
lesie od wielu lat. Śpią przez 
większość dnia i co najmniej 
pół nocy. Gdy się im przeszko-
dzi w odpoczynku, z natury 
przyjaźni mieszkańcy lasów 
mogą stać się bardzo nie-
znośni. Więc uwaga: każdy, 

kto zdecyduje się wejść do magicznego lasu, 
musi uważać, by nie zakłócić spokoju małych 
elfów...

Zawartość gry:
36 leśnych kartoników, 4 kartoniki startowe,  
4 figurki graczy, 4 plastikowe podstawki,  
1 instrukcja

Cel gry:
Wygrywa gracz, który jako pierwszy dojdzie 
swoją figurką do przeciwnej strony lasu. Ale 
uwaga: kiedy gracz obudzi małego elfa, będzie 
musiał się cofnąć!

Przygotowanie do gry:
 ● Przed pierwszą rozgrywką należy ostrożnie 

wyjąć elementy gry z ramek, w których się 
znajdują. Figurki graczy należy umieścić w 
plastikowych podstawkach.

 ● Wszystkie leśne kartoniki należy położyć 
zakryte na stole (obrazkami do dołu), a 
następnie dobrze wymieszać. Teraz należy 
zbudować las, układając kwadrat o boku 
6 kartoników. Kartoniki układamy tak, aby 
były między nimi niewielkie odstępy.

 ● Każdy gracz wybiera kartonik startowy i 
odpowiadającą mu kolorem figurkę.

 ● Każdy z graczy kładzie swój kartonik star-
towy po innej stronie lasu i stawia na nim 
swoją figurkę.
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Ekscytująca gra pamięciowa  
dla 2 - 4 graczy od 5 lat

Manfred Ludwig



Przebieg gry:

 ● Zaczyna najmłodszy gracz. Gra przebiega 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

 ● Gracz, którego jest kolej, może odwrócić 
dowolny kartonik znajdujący się w rzędzie 
przed jego figurką. Gra więc zaczyna się 
od odwrócenia leśnego kartonika z pierw-
szego rzędu.

 ● Następnie gracz odwraca drugi, dowolny 
leśny kartonik – może on znajdować się w 
dowolnym rzędzie.

 ● Co można zobaczyć na dwóch leśnych 
kartonikach? 
– Dwa różne obrazki: Niestety masz 

pecha! Nie możesz przesunąć swojej 
figurki do przodu. Dwa odkryte leśne 
kartoniki należy z powrotem zakryć i 
zaczyna się kolejka następnego gracza. 

– Dwa takie same obrazki: Brawo! Mo-
żesz przesunąć swoją figurkę o jeden 
rząd do przodu, umieszczając ją na 
pierwszym z dwóch odkrytych karto-
ników. Ten kartonik będzie tak długo 
odkryty, dopóki będzie na nim stała 
Twoja figurka. Drugi odwrócony kartonik 
zostaje zakryty. W nagrodę otrzymujesz 
kolejny ruch! 

 ● Dodatkowo należy pamiętać: 
– Na jednym leśnym kartoniku może 

znajdować się tylko jeden gracz.
– Leśne kartoniki, na których stoją figurki 

graczy, nie mogą zostać zakryte.
– Gdy gracz odkryje elfa, a jego figurka 

stoi na kartoniku startowym, gracz nie 
cofa się.

Koniec gry:
Gra kończy się w momencie, gry figurka jed-
nego z graczy stanie na jednym z kartoników 
ostatniego, szóstego rzędu (po przeciwnej 
stronie kartonika startowego tego gracza). 
Gracz ten zostaje zwycięzcą.

Uwaga! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej  
36 miesięcy. Zawiera małe elementy, które mogą 
zostać połknięte. Niebezpieczeństwo uduszenia. 
Zachowaj adres.

 ● Muckinos:  

W przypadku pytań lub uwag do gry, prosimy o 
kontakt:
Firma Klukowski – Wilczyńscy s.c., 
ul. Żeromskiego 14/15, 05-500 Piaseczno

www.piatnik.pl

Wśród leśnych kartoników znaj-
dują się trzy małe elfy, które nie 
chcą, żeby im przeszkadzać. Gdy 
odkryjesz taki kartonik, Twoja tura 
dobiega końca. Dodatkowo musisz 
cofnąć swoją figurkę o jeden rząd do 
tyłu – w kierunku swojego kartonika 
startowego. Jeśli figurkę cofasz 
na leśny kartonik, wcześniej go 
odkryj. Wszystkie kartoniki odwró-
cone w Twojej turze należy zakryć i 
rozpoczyna się kolejka następnego 
gracza.


