
Začiatočné políčko pre kocúra Maxa

2 špeciálne kocky

Myšacia diera

Malé zvieratká začínajú 
na pníku

2 žetóny s úkrytom pre 
vtáčika a veveričku

4 dobrôtky pre mačku: 
mliečko, granulky, mäsko 
v konzerve a mačacia mäta

Herný plán

Strom (2 časti)

Herné komponenty

4 drevené figúrky zvieratiek  
(mačka, myška, vtáčik, veverička)
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Kooperatívna strategická hra pre 
1 až 8 hráčov, od 4 rokov

Dĺžka hry cca 10 minútMax
the tomcatMax
the tomcat



Prehľad hry 
Hráči spoločnými silami pomáhajú trom malým 
zvieratkám. Zvieratká sa snažia dostať do svojich 
domčekov, v blízkosti stromu. Ale kocúr Max je hladný 
a pokúsi sa ich uloviť! Našťastie, hráči vedia odlákať 
Maxa naspäť do domu dobrôtkami pre mačky. Takto 
vedia hráči pomôcť zvieratkám dostať sa do domčekov.
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Príprava hry

Maxov košík

Začiatočné políčko 
pre malé zvieratká

Ako hrať
Striedate sa v hádzaní kociek. Za každú čiernu bodku, ktorá 
na kockách padne, posuňte Maxa o jedno políčko dopredu. 
Za každú zelenú bodku, ktorá padne na kockách, posuňte o 
jedno políčko dopredu jedno malé zvieratko. Vyberte, 
ktorým z 3 zvieratiek sa chcete pohnúť. Samozrejme, že sa 
môžete poradiť s ostatnými hráčmi.

Ak na kockách padnú dve zelené bodky, môžete pohnúť 
buď dvomi zvieratkami o jedno políčko, alebo jedným 
zvieratkom o dve políčka. 

Posuňte kocúra Maxa o dve políčka.

Keď padne zelená a čierna bodka, posuňte Maxa a aj 
jedno zo zvieratiek o jedno políčko. Je na vás, ktoré 
zviera posuniete prvé.

Skratky
Myška, veverička a vtáčik, poznajú každý jednu skratku. Keď 
zastanú na začiatočnom políčku svojej skratky, môžu okamžite 
nasledovať odtlačky labiek, až na ďalšie políčko.
Nemusíte však skratku použiť. Možno, že Max čaká na druhej 
strane!

PRÍKLAD: Jasmína hodila dve zelené 
bodky. Pohne myškou o jedno políčko 
a dostane sa na políčko myšacej 
skratky. Jasmína sa rozhodne, že nechá 
myšku prejsť po skratke na druhú 
stranu, na ďalšie políčko. Ak by sa 
rozhodla posunúť myšku o dve políčka, 
myška by minula skratku.

Pozor! Max vyňuchá stopu všetkých malých zvieratiek a vie 
použiť každú skratku. V prípade, ak Max stojí pred skratkou a 
padnú dve čierne bodky, Max na skratku netrafí. Tak sa 
ponáhľal, že si ju ani nevšimol.

1. Vyberte z krabice všetky herné komponenty.

2. Položte herný plán naspäť do krabice.

3. Zložte strom zasunutím dvoch častí do seba a
vložte do otvoru uprostred herného plánu.

4. Zasuňte do stromu žetón vetvičiek a hniezdo.

5. Položte Maxa do jeho košíka.

6. Položte myšku, veveričku a vtáčika na pník.

7. Položte dobrôtky pre mačku vedľa hracej dosky



Úkryt
Zvieratká sa musia dostať do 
svojich domčekov pri strome (je to 
jeden krok za posledným 
políčkom). Tam sú v bezpečí, Max 
ich tam nemôže chytiť.
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Posledné políčko
Keď sa Max dostane na posledné políčko, ostáva tam až 
do konca hry. Čierne bodky sa nevyhodnocujú a vy ho už 
nemôžete odlákať dobrôtkou! Teraz sa zvieratká dostanú 
cez toto políčko, len ak hodíte dve zelené bodky. Je veľmi 
nebezpečné nechať Maxa dostať sa tak blízko k stromu.

Max chytí jedno z malých zvieratiek
Ak Max skončí na rovnakom políčku ako malé zvieratká, 
tak ich uloví. Tieto zvieratká vyradíte z hry a hráte ďalej 
len so zvyšnými zvieratkami.

Pozor! Pri hodení dvojitej farby, môže Max zvieratká 
preskočiť. Takisto môžu zvieratká preskočiť Maxa.

Dobrôtka pre Maxa
Keď sa Max dostane príliš blízko k malým zvieratkám, môžete ho odlákať naspäť domov. 
Predtým než hodíte kocky, položte jednu z dobrôtok k jeho košíku. Max sa vráti späť na 
políčko, kde začínal hru. Potom hoďte kocky.
Máte k dispozícii len 4 dobrôtky: keď ich miniete, už nemôžete Maxa viac odlákať. 
Spoločne sa dohodnite, kedy ich použijete.

Koniec hry
Hra môže skončiť dvoma spôsobmi:
• Myška, veverička a vtáčik sa šťastne vrátili domov: Jupí, vyhrali ste!
• Max bol príliš rýchly. Nie všetkým sa podarilo dostať sa bezpečne domov. 

Ako sa cítite, že Max chytil tie malé zvieratká? Aké to je pre tie zvieratká? 
A pre Maxa? Viete ako to funguje naozaj v prírode? Ak si zahráte hru ešte 
raz, čo môžete urobiť inak, aby ste zvieratká dostali bezpečne domov? 

Chcete náročnejšiu hru?
Skúste hrať s 3 dobrôtkami pre mačku, namiesto 4.






