
 

MAX 

kooperatív stratégiai játék 
1-8 játékos  *  4 éves kor felett * játékidő kb 10 perc 

 
Áttekintés 
A játékosok közösen gondoskodnak 3 pici élőlényről. A kis 
állatok szeretnének eljutni a fára, ahol az otthonuk van. De 
Max, a kandúr éhes, és el akarja kapni őket! Szerencsére 
vissza lehet őt csábítani a házhoz egy kis csemegével, így a 
játékosok előnyt adhatnak a kis állatkáknak. 
 
Tartalom 
játéktábla, játékszabály, 2 dobókocka, Max, 3 kisállat 
(mókus, egér és madár), 4 macska csemege (tej, sajt, 
kedvenc étel, macskamenta) 
 
Előkészületek 

• Tegyétek a macska csalikat a játéktábla mellé. 

• Tegyétek Maxot a lábtörlőre, a ház elé. 

• Tegyétek az egeret, a mókust és a madarat a farönkre. 
 
Játékmenet 

• Dobjatok sorban a dobókockával. Ahány fekete pöttyöt 
dobtatok, annyit lépjetek előre Max-al, ahány zöldet, 
annyit lépjetek az egyik állatkával. Választhattok, hogy 
melyik kis állatot szeretnétek mozgatni. Kikérhetitek 
egymás tanácsát! 

• Amikor két zöldet dobtatok, vagy egy állatkával léptek 
kettőt, vagy két állatkával egyet-egyet. 

• Amikor zöldet és feketét dobtatok, léptessétek előre 
Maxot is, és az egyik kis állatot is. A ti döntésetek, hogy 
melyikkel kezditek. 

• Dupla dobásnál elfordulhat, hogy Max átugorja az egyik 
kis állatot anélkül, hogy bántaná. A kis állatok szintén 
átugorhatják Maxot. 

• Ha Max ugyanarra a mezőre érkezik, amelyiken az egyik 
kis állatka áll, akkor elkapja. Így ezt az állatkát le kell venni 
a tábláról. Folytassátok a játékot a fennmaradt állatkákkal. 
 
Egérút 

• Az egérnek, a mókusnak és a madárnak van egy-egy saját 
egérútja. Amikor az egérút kezdő mezőjére érkeznek, 
rögtön követhetik a lábnyomokat az egérút végéig. De 
nem kötelező levágni az utat, lehet, hogy Max ott vár az 
egérút végén! 

• Max ki tudja szimatolni minden kisállat nyomát, így ő is 
használhatja valamennyi egérutat. Kivéve, ha Max a 
lábnyom mező előtt áll közvetlenül és két fekete pöttyöt 

dobtok. Ebben az esetben elmegy az egérút mellett. 
Annyira siet, hogy nem veszi észre! 
 
Finomságok Maxnak 

• Amikor Max túl közel érkezik a kisállatokhoz, 
visszacsábíthatjátok a házhoz. Mielőtt dobtok, tegyétek az 
egyik csemegét a lábtörlőre. Max ekkor visszamegy a 
lábtörlőre, ahol kezdte a játékot. Ezután dobtok. Csak négy 
csemege van; ha mind felhasználtátok, akkor nem tudjátok 
többet Maxot visszacsábítani. Döntsétek el együtt, hogy 
mikor akarjátok használni őket! 
 
A kis állatok otthona 

•A kis állatkáknak el kell érniük a fán lévő otthonaikba, 
amelyek közvetlenül az utolsó mező után vannak. Ott már 
biztonságban vannak, Max nem tud felmenni a fára. 

• Ha Max eléri az utolsó mezőt, akkor ott marad a játék 
végéig. A fekete pöttynek nincs következménye ezután, és 
csalival sem lehet visszacsábítani. Így a kis állatok csak úgy 
tudnak elmenni mellette, ha két zöldet dobtok. Veszélyes 
Maxot ennyire közel engedni a fához! 
 
Játék vége 
A játék kétféleképpen végződhet: 

• Az egér, a mókus és a madár mind biztonságban hazaért. 

• Max túl gyors volt, és nem minden kis állatnak sikerült 
hazaérni.  
Milyen érzés ez most nektek? És milyen a kis állatoknak és 
Maxnak? Tudjátok, hogy működnek ezek a dolgok a 
természetben? Ha még egyszer játszanátok ezt a játékot, 
mit tennétek, hogy a kis állatok hazaérjenek biztonságban? 
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