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A mosómedvék beszöktek a városba. Ott csatangolnak, játszanak 
éjszakánként, és mindent megtesznek, hogy hozzájussanak ked-
venc csemegéjükhöz, az almához. Elcsenik bárhonnan, de az sem 
nagyon zavarja ôket, ha a kukákból kell kiszedniük. Az alma még 
a szemetesbôl elôkotorva is kiváló falat, legfeljebb evés elôtt meg 
kell mosni. A házôrzôk viszont nemigen kedvelik az éjszakai ran-
dalírozást; ha tehetik, elzavarják a macikat. Vajon melyiküknek 
sikerül elsôként összegyûjtenie elegendô tiszta almát? 

A játék célja
A maciknak két játékos esetén 6 darab, három játékosnál 5, míg 
négynél csak 4 tiszta almát kell összegyûjteniük. A játékot az nye-
ri, akinek ez elsôként sikerül. A gyûjtögetés során érdemes elke-
rülni a házôrzô kutyát, illetve a lépômezôket úgy cserélgetni, 
hogy a többiek dolgát minél inkább megnehezítsük.

Előkészületek
A kartonlapokat tetszés szerinti sorrendben helyezzük az asztalra, 
és formázzunk belôlük egy szabályos kört. Ez lesz maga a „játéktáb-
la”, az egyes kartonlapok pedig a lépômezôk. Ha ketten játszanak, 
akkor kiveszünk négy lapot: a kosarat, a szökôkutat, egy sze metest 
és egy virágos rétet, és ezeket visszarakjuk a dobozba. Ezután a 
kártyapaklit alaposan megkeverve a kör 
közepére tesszük – úgy, hogy mindenki 
könnyen elérhesse. Ügyeljünk arra, 
hogy ne egy kutyás lap legyen 
felül. A legügyesebb játékos óva-
tosan a mûanyag talpba illeszti a 
macifigurákat. Ezekbôl minden-
ki választ egyet magának, és egy 
tetszôleges lépômezôre helyezi. A 
kutyát az almafa mellé állítjuk, az-
tán indulhat is a játék.

A játék menete
A legfiatalabb játékos kezd. Dob a kockával, és az óramutató 
járásának megfelelôen lép a macijával. 

Ha olyan mezôre került, ahol tiszta almát csenhet – almafa, al-
másrekesz, uzsonnásdoboz, kosár –, húz egy almakártyát a pakli-
ból, és maga elé teszi, mégpedig úgy, hogy a tiszta almát láthassa.

A szemetesedényt mutató mezôn a maci kikutat egy almát a hul-
ladékból. Mivel ezt majd még meg kell mosnia, a játékos a felhú-
zott almalapot a piszkos almával felfelé teszi maga elé.

Néhány mezô – szökôkút, vödör, locsolókanna, kerti tó – 
lehetôséget ad az almák megmosására. Amennyiben van olyan 
kártyánk, amelyiken piszkos alma látható, most megfordíthatjuk, 
ezzel mintegy tisztává varázsolva a gyümölcsöt.

A játékosoknak minden lépésük után ki kell cserélniük két 
lépômezôt. Az ügyesebbek ezzel megnehezíthetik játékostársuk 
dolgát: olyan lépômezôt helyezhetnek elé, amire éppen nincs 
szüksége. Csak azok a lapok mozdíthatók, amelyeken nincs sem 
mosómedve, sem kutya.  

Nem minden kártya jelent izgalmakat a játékosoknak. A virágos 
rétet mutató lapon nincs más teendônk, csupán a lépômezôk 
cseréje. 
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A kutya
Amikor a felhúzott almalap alatt a kártyapakli-
ban egy kutya látható, a házôrzôt a következô 
olyan mezôre helyezzük, ahol a mosómedvék tisz-
ta almát találhatnak (almásrekesz, almafa, kosár, 
uzsonnásdoboz). Ha a kutyus közös mezôre kerül 
egy mackóval – akár úgy, hogy odatesszük, akár 
úgy, hogy a maci lép oda –, akkor az a mosómed-
ve úgy megijed, hogy elejt egy tiszta almát, amitôl az újra piszkos 
lesz. (A játékos megfordít egy tiszta almát ábrázoló lapot.) Ezt 
bizony újra meg kell majd mosni, a kutyakártya pedig kikerül a 
pakliból. Amennyiben közvetlen alatta szintén egy kutyus volna, 
akkor megint lépnünk kell.  

Elôfordulhat a játék során, hogy két maci egyazon mezôre kerül. 
Ez esetben az újonnan érkezô mackót át kell tennünk a következô 
azonos típusú lapra.

Az nyeri meg a játékot, akinek elsôként sikerül összegyûjtenie a 
megfelelô számú almát.    

Tartalom:

16 lépésmezô lap, 30 almakártya,  
13 kutyakártya, 1 fa kutyabábu,  
4 mosómedve-figura, 4 mûanyag talp,  
1 speciális dobókocka

Jó játékot, kellemes  
szórakozást kíván a  
Keller és Mayer.


