Need vahvad väikesed jänkud võitlevad suure mahlase porgandi pärast,
mis asub mäe tipus. Järsku avaneb auk maa-sees ja väike jänku kaob.
Milline neist jõuab esimesena mäe tippu?
NB! Ei sobi alla 3 a. lastele, sisaldab pisidetaile!

Vahva mäng 2-4 mängijale vanuses 5-10 eluaastat.
Karp sisaldab
1 roheline mägi koos keeratava
porgandiga

16 jänest neljas erinevas värvis
24 mängukaarti

Mänguks ettevalmistus
Ettevaatlikult suruda kaardid raamidest välja ja eemaldada plastikkott jänkude ümbert.
•
•
•
•

asetage mägi laua keskele.
Iga mängija võtab endale 4 jänkut mis on sama värvi.(kui mängib vähem
mängijaid, pannakse ülejäänud jänkud karpi tagasi)
Üks mängijatest segab kaardid ja asetab need pildipool allapoole lauale,
mäe kõrvale.
Alustab mängija, kellel tuleb kõige varem sünnipäev ning mäng toimub
kellaosuti liikumise suunas.

Mängu käik
Alustaja võtab kaardipakilt esimese kaardi ning liigub vastavalt kaardil näidatud
pildile. Seejärel võtab kaardi järgmine mängija ning liigub samuti vastavalt näidatule.
Üle tuleb hüpata nii mitme koha, kui kaardil on näidatud. Samas võib ka üle hüpata
kohtade, mis on juba teise jänese poolt hõivatud või on tühi auk , kuid kohale, kus
peaks jänes maanduma ja seal on tühi auk…siis kukub jänes ka sisse.
Pane tähele
Ole tähelepanelik, millist jänest liigutada, sest mõned augud on
turvalised, kuhu sa maandud ja mõned võivad järsku avaneda! Nii, et
vaata hoolikalt ja mõtle järele, millist jänkut liigutada. Kui kõik sinu neli jänest kukub auku, siis oled sa mängust väljas ning saad
kaasa lüüa alles järgmises mängus.
Pööra hoolikalt porgandit kellaosuti liikumise suunas, kuni kuuled “plõksu”! Kui samal ajal juhtub olema avaneva augu peal jänku,
siis kukub ta vaeseke mäe kõhtu ja on mängust väljas! Kuid mõnikord ei avane ühtegi auku ja sa oled õnnelik pääseja!
Võitja on mängija, kes esimesena jõuab mäe tippu, suure porgandi sisse.

Ravensburgeri mängude maaletooja Eestis: AS Rekato, Paavli 2a, Tallinn. Telefon 6500 005, faks 6500 004.

