
Muckinové jsou malí skřítko-
vé, kteří již od pradávna žijí 
v kouzelném lese. Téměř celý 
den a nejméně polovinu noci 
prospí. Kdo ale Muckiny vyruší 
z jejich klidu, tomu mohou tito 
jinak přátelští obyvatelé lesa 
pořádně znepříjemnit život. 
Takže pozor: kdo vstoupí do 

kouzelného lesa, ten by raději neměl Muckiny 
rušit...

Obsah:
36 kartiček lesa, 4 startovní destičky,
4 hrací fi gurky s dětmi, 4 plastové držáčky, 
pravidla hry

Cíl hry:
Vyhrává ten, kdo jako první doputuje se svou 
fi gurkou na protilehlou stranu lesa. 
Ale pozor: pokud hráč vzbudí malé skřítky, 
pošlou jeho fi gurku o řadu zpět.

Příprava hry:

 ● Před první hrou díly opatrně vyjměte z liso-
vaných tabulek. Figurky s dětmi zasuňte do 
plastových držáčků. 

 ● Otočte všechny kartičky lesa obrázkem 
dolů a dobře je zamíchejte. Potom vytvořte 
les, a to tak, že kartičky vyložíte dopro-
střed stolu do čtverce sestávajícího z 6x6 
kartiček. Dbejte na to, aby mezi kartičkami 
byl vždy malý rozestup. 

 ● Každý hráč si vezme jednu startovní des-
tičku a hrací fi gurku odpovídající barvy. 

 ● Hráči vyloží svou startovní destičku na jed-
nu stranu lesa a postaví na ni svou fi gurku.

Hra Piatnik č. 606595
© 2016 Piatnik, Wien • Printed in Austria

Napínavá hra na procvičení paměti
od Manfreda Ludwiga 
pro 2 - 4 hráče od 5 let



Průběh hry:

 ● Začíná nejmladší hráč. Dále se hraje po 
směru hodinových ručiček. 

 ● Když jsi na řadě, otočíš libovolnou kartičku 
lesa v řadě, před kterou stojí tvoje fi gurka. 
Na začátku hry tedy otočíš kartičku z první 
řady. 

 ● Potom otočíš další kartičku lesa. Tuto 
kartičku si můžeš vybrat libovolně – může 
se tedy nacházet v jakékoli řadě. 

 ● Co vidíš na otočených kartičkách? 
– Pokud otočíš dva rozdílné obrázky, 

máš smůlu! Nemůžeš fi gurkou táhnout 
dopředu. Otoč obě kartičky zase zpátky 
obrázkem dolů. Potom je na řadě další 
hráč.

– Pokud jsou na kartičkách stejné ob-
rázky, máš štěstí! Můžeš svou fi gurku 
posunout na první otočenou kartičku 
v řadě před tebou. Tato kartička zůstane 
otočená obrázkem nahoru, dokud na ní 
bude stát tvoje fi gurka. Druhou kartičku 
otoč zase zpátky obrázkem dolů. Za 
odměnu jsi na řadě ještě jednou.

 ● Pozor! 
– Na každé kartičce lesa může stát vždy 

jen jediná fi gurka. 
– Pokud některý hráč otočí kartičku 

s Muckinem a jeho fi gurka je ještě na 
startovní destičce, zůstane fi gurka stát 
na startu. 

Konec hry:
Hra končí, jakmile některý z hráčů doputuje se 
svou fi gurkou na kartičku v poslední řadě lesa 
(na protilehlé straně hracího pole). Tento hráč 
zvítězil.

Pozor! Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Obsa-
huje malé části, které mohou být vdechnuty. Ne-
bezpečí udušení. Uschovejte kontaktní adresu. 
Změna provedení vyhrazena.

 ● Muckinové!

Pokud máte ke hře „Muckinos“ otázky nebo 
připomínky, prosím, napište nám:
Piatnik Praha s.r.o., Lužná 591,
160 00 Praha 6 – Vokovice
info@piatnik.cz  www.piatnik.cz

Mezi obrázky na kartičkách jsou 
také tři malí skřítkové, které není 
radno rušit. Pokud otočíš kartičku 
s Muckinem, okamžitě končíš svůj 
tah. A navíc musíš svou fi gurku po-
sunout o jednu řadu zpět, směrem 
ke startovní destičce. Postav svou 
fi gurku na kartičku lesa, která je 
otočená obrázkem dolů. Všechny 
odkryté kartičky potom otoč zpátky 
obrázky dolů a na řadě je další 
hráč.


