
Ojej! Do domu wkradła się myszka i gdzieś się dobrze schowała. Czy siedzi pod biurkiem?
A może schowała się za zdjęciem na półce? Kto będzie pamiętał, które miejsca były już
sprawdzane i pierwszy znajdzie jej kryjówkę? Popiskiwania myszki pozwolą nam stwierdzić,

czy sprawdzamy właściwą kryjówkę!

Zawartość gry:
1 plansza z dziurkami i piszczącą wkładką, 1 patyczek, 1 kostka, 1 instrukcja

Cel gry:
Gracze używając patyczka starają się znaleźć dziurkę, w której schowała się myszka.

Przygotowanie do gry:
• Na środku stołu kładziemy spód pudełka, który zawiera planszę z piszczącą wkładką.

• Wyjmujemy patyczek i kostkę ze schowków znajdujących się na planszy przy rysunku otwartych
drzwi.

• Grę rozpoczyna najmłodszy gracz. Podnosi planszę i potrząsa nią tak, aby piszcząca wkładka
zmieniła miejsce (znalazła się pod inną dziurką), po czym odkłada na miejsce. Teraz można
zaczynać poszukiwania myszki!

Przebieg gry:
Gra przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gracz, którego jest kolejka, rzuca kostką. Wy-
nik rzutu mówi o tym, ile różnych dziurek na planszy (1, 2 lub 3) gracz może sprawdzić patyczkiem.

Gracz sprawdza dziurkę wkładając do niej patyczek. Jeśli nie usłyszysz pisku, masz pecha – w tej
dziurce nie ukrywa się myszka. Jeśli wyrzuciłeś kostką 2 lub 3, masz jeszcze odpowiednio jedno lub
dwa podejścia. Jeśli nie uda Ci się znaleźć myszki, zaczyna się kolejka następnego gracza. Rzuca
kostką, po czym sprawdza wybrane przez siebie dziurki.

Jeśli przy sprawdzaniu dziurki usłyszysz pisk, udało Ci się odnaleźć myszkę!

Koniec gry:
Gra dobiega końca, gdy któremuś z graczy uda się znaleźć myszkę. Ten gracz wygrywa.

Uwaga: Jeśli chcecie rozegrać więcej rund, po zakończeniu każdej rundy bierzemy pudełko i po-
trząsamy nim tak, aby piszcząca wkładka zmieniła miejsce. Dzięki temu w każdej rundzie myszka
może być ukryta w innym miejscu!

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

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

W poszukiwaniu myszy
gra dla 2 - 4 graczy od 3 lat
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