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Μαγικά φτερά

Ένα μαγικό παιχνίδι με αιωρούμενα φτερά, για 2-5 παίκτες,  
άνω των 4 ετών.

Δημιουργός:  Stefanie Schütz 
Εικονογράφος: Marc Robitzky
Διάρκεια παιχνιδιού: περίπου 15 λεπτά

Στη ζούγκλα επικρατεί μεγάλη αναστάτωση! Τα ζώα τρέχουν πάνω 
κάτω ψάχνοντας το ταίρι τους, το οποίο έχασαν την ώρα του παιχνιδιού. 
Μόνο το πολύχρωμο μαγικό πουλί, που πετάει πάνω από τις κορυφές 
των δέντρων, μπορεί να δει από ψηλά τι συμβαίνει. Τα μαγικά φτερά του 
πέφτουν απαλά προς τη ζούγκλα και μαγεύουν τα ζώα που αγγίζουν. 
Έτσι, τα ζώα γρήγορα βρίσκουν το ταίρι τους. Γιατί κανένα ζώο δεν 
θέλει να μένει για πολύ μόνο του μέσα στην άγρια ζούγκλα. 
Βοηθήστε το μαγικό πουλί, ώστε όλα τα ζώα να ξαναβρούν γρήγορα το 
ζευγάρι τους. 
Όποιος καταφέρει να ενώσει τα περισσότερα ζευγάρια ζώων, γίνεται ο 
βασιλιάς της ζούγκλας και στο τέλος φοράει τα 
ωραιότερα μαγικά φτερά! 

 

Περιεχόμενα
1 μαγικό ξύλινο πουλί
5 φτερά
5 φτερά (εφεδρικά)
40 πλακίδια με ζώα
οδηγίες παιχνιδιού



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

4

Πριν το παιχνίδι 
Πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι, εξασκηθείτε στο πως να φυσάτε τα φτερά. 
Τοποθετήστε το φτερό στα δάχτυλά σας ή στην παλάμη σας και 
φυσήξτε αρχικά απαλά πάνω του. Όταν μάθετε πόσο δυνατά πρέπει 
να φυσήξετε και πόσο μακριά θα πάει το φτερό, προσπαθήστε να 
κατευθύνετε λίγο την πορεία του φυσώντας ανάλογα. Τότε είστε φυσικά 
έτοιμοι για την περιπέτεια στη ζούγκλα!

Προετοιμασία του παιχνιδιού
Απλώστε στο κέντρο του τραπεζιού ανακατεμένα όλα τα πλακίδια με 
την πλευρά με το πράσινο πλαίσιο (πλευρά με μη μαγεμένο ζώο) προς 
τα επάνω. Τοποθετήστε δίπλα το μαγικό πουλί. Πάρτε ένα φτερό. Το 
δεύτερο φτερό ίδιου χρώματος είναι εφεδρικό, σε περίπτωση που χαθεί 
κάποιο φτερό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή σε περίπτωση που δεν 
μπορείτε να το φυσήξετε εύκολα.

Τρόπος του παιχνιδιού
Παίζετε με κατεύθυνση σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του 
ρολογιού. Πρώτος ξεκινάει ο παίκτης που μπορεί να φυσήξει το φτερό 
πιο μακριά. Τοποθετήστε το φτερό στην παλάμη σας και φυσήξτε το 
προς τα πλακίδια με τα ζώα.

Που προσγειώθηκε το φτερό σας;
 •  Προσγειώθηκε πάνω σε ένα πλακίδιο με ζώο, του οποίου το ταίρι 

βρίσκεται ακόμη πάνω στο τραπέζι; Τότε πάρτε το πλακίδιo και 
ακουμπήστε το μπροστά σας. 

Πλευρά με μη μαγεμένα ζωάκια Πλευρά με μαγεμένα ζωάκια 
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 •  Προσγειώθηκε πάνω σε ένα πλακίδιο με ζώο, το ζευγάρι του 
οποίου το έχετε ήδη μπροστά σας; Πολύ καλά! Το μαγικό πουλί 
μάγεψε αυτό το ζευγάρι και έτσι μπορείτε να τοποθετήσετε 
μπροστά σας το ζευγάρι πλακιδίων με την μαγεμένη τους πλευρά 
προς τα πάνω. 

 •  Προσγειώθηκε σε πλακίδιο με ζώο, το ζευγάρι του οποίου το έχει 
κάποιος συμπαίκτης σας; Τέλεια! Μπορείτε να πάρετε και τα δύο 
πλακίδια και να τα τοποθετήσετε μπροστά σας με την πλευρά με το 
μαγεμένο ζώο προς τα πάνω.

 •  Δεν προσγειώθηκε πάνω σε κάποιο πλακίδιο; Μην στεναχωριέστε, 
έχετε μια δεύτερη ευκαιρία. Βάλτε ξανά το φτερό στην παλάμη σας 
και φυσήξτε άλλη μια φορά. 

Σειρά για να παίξει έχει ο επόμενος παίκτης.  
Σημαντικοί κανόνες για το φύσημα και την προσγείωση των 
φτερών:
 •  Κατά το φύσημα δεν επιτρέπεται να σκύβετε πάνω από τα 

πλακίδια. Κρατήστε απόσταση περίπου έναν πήχη (αγκώνας έως 
καρπό) από την παλάμη σας ως τα πλακίδια. 

 •  Για να πούμε ότι ένα φτερό προσγειώθηκε αναμφίβολα πάνω σε 
ένα πλακίδιο, θα πρέπει το μέσο του φτερού να βρίσκεται πάνω 
στο πλακίδιο ή να το ακουμπάει. 

 •  Αν το μέσο του φτερού σας ακουμπάει δύο ή περισσότερα 
πλακίδια, τότε μπορείτε να διαλέξετε ποιο πλακίδιο θα πάρετε.

 •  Αν το φτερό σας προσγειωθεί πάνω στο πλακίδιο κάποιου 
συμπαίκτη σας, δεν επιτρέπεται να πάρετε το πλακίδιο αυτό. Το 
πλακίδιο παραμένει στην κατοχή του συμπαίκτη σας. Εάν ήταν η 
πρώτη σας προσπάθεια, μπορείτε να φυσήξετε ακόμη μία φορά.

Έγκυρη προσπάθεια: Το 
μέσο του φτερού βρίσκεται 
πάνω στο πλακίδιο.

Άκυρη προσπάθεια: Το μέσο 
του φτερού δεν ακουμπάει το 
πλακίδιο. 
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Το μαγικό πουλί
Μόλις τοποθετήσετε μπροστά σας ένα ζευγάρι ζώων, το μαγικό πουλί 
έρχεται προς τα εσάς.

 •  Πάρτε το μαγικό πουλί από το κέντρο του τραπεζιού ή από όποιον 
συμπαίκτη σας το έχει και τοποθετήστε το πάνω σε ένα από τα 
ζώα σας που δεν έχει ακόμα ζευγάρι. Το μαγικό πουλί προστατεύει 
τώρα το συγκεκριμένο πλακίδιο. Αν δεν έχετε κανένα πλακίδιο 
χωρίς ζευγάρι, τοποθετήστε απλώς μπροστά σας το μαγικό πουλί, 
μέχρι να έχετε ένα νέο μεμονωμένο πλακίδιο στην κατοχή σας. 

 •  Προσγειώθηκε το φτερό σας ή το φτερό κάποιου συμπαίκτη σας 
πάνω σε ένα πλακίδιο που το ζευγάρι του είναι στην κατοχή σας 
και προστατεύεται από το μαγικό πουλί; Τότε το μαγικό πουλί 
μαγεύει και φέρνει το πλακίδιο αυτό από το κέντρο του τραπεζιού 
προς τα εσάς. Πάρτε το και τοποθετήστε το μπροστά σας! Γυρίστε 
και τα δύο πλακίδια με την πλευρά του μαγεμένου ζώου προς τα 
πάνω. Τοποθετήστε, έπειτα, το μαγικό πουλί πάνω σε κάποιο άλλο 
πλακίδιο χωρίς ζευγάρι.  

Τέλος του παιχνιδιού
Το παιχνίδι τελειώνει, όταν όλα τα ζώα έχουν βρει το ζευγάρι τους. 
Κάθε παίκτης μετράει τα ζευγάρια που έχει συγκεντρώσει μπροστά 
του. 
Όποιος έχει τα περισσότερα ζευγάρια είναι ο νικητής και ως “Βασιλιάς 
της Ζούγκλας” μπορεί να φορέσει το μαγικό φτερό του, καθώς και τα 
μαγικά φτερά των άλλων παικτών. 
  
Συμβουλή: 
Όταν έχουν μείνει λίγα πλακίδια στο κέντρο του τραπεζιού και βρίσκο-
νται μακριά το ένα από το άλλο, φέρτε τα πιο κοντά, ώστε να είναι πιο 
εύκολη η προσγείωση του φτερού. 
Όσο βελτιώνεστε στο φύσημα του φτερού, μπορείτε να τοποθετείτε τα 
πλακίδια πιο μακριά το ένα από το άλλο. 
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Magic Feathers 

A magical floating feather game for 2 to 5 players between  
the ages of 4 and 99.

Author:    Stefanie Schütz 
Illustrator:    Marc Robitzky
Length of the game:  approx. 15 minutes

The jungle is in disarray! All the animals are running around the dense 
jungle looking for the partners they lost while playing. Only the co-
lorful magic bird soaring high over the treetops has a good overview.
His magic feathers float gently down into the jungle and enchant the 
animals that they touch. This helps the animals find their partners 
faster. No animal wants to be alone for long in the dense jungle.
The magic bird will help players quickly reunite all of the animal pairs. 
The player who reunites the most matching animal pairs becomes 
king of the jungle and can, at the end, decorate themselves with the 
most beautiful magic feathers.

 

Contents
1 magic bird 
5 floating feathers  
5 replacement feathers 
40 animal tiles 
1 set of instructions
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Before playing you can practice blowing the feathers. Place the fea-
ther on your finger or hand and blow it gently. Once you know how 
hard you need to blow and how to make the feather float you will be 
better able to control it. Now you should be ready for your magical 
adventure in the jungle!

Game preparation
Shuffle all the animal tiles and lay them with the non-enchanted 
side (green border) face up in the middle of the table. Place the ma-
gic bird to the side. Each player takes a floating feather.
The second magic feather of each color is to be used as a replace-
ment in case one of the feathers gets lost or doesn‘t float properly 
anymore. 

How to play
Take turns in a clockwise direction. The player who can blow their 
feather the furthest begins. 
Place the floating feather on your hand and blow it onto the animal 
tiles.

Where did the feather land?
 •  Did the feather land on an animal tile whose matching partner is 

still in the middle of the table?  
Then take the animal tile and place it in front of you. 

Side with non-enchanted animals Side with enchanted animals 
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 •  Did the feather land on an animal tile whose partner is already in 
front of you?  
Excellent! The magic bird has enchanted this matching pair and 
you may place the pair in front of you with the enchanted side 
face up. 

 •  Did the feather land on an animal tile whose matching partner is 
already in front of another player? 
Cool! You can take the matching animal from the other player 
and place the matching tiles both in front of you with the en-
chanted side face-up.

 •  Did your feather not land on a tile? 
Don‘t worry, you may take a second and final blow. Place your 
feather on your hand and try again.

Then the next player takes their turn. 

Important blowing and landing instructions
 •  You may not lean over the tiles when blowing. Keep a distance 

of around one forearm length between your hand and the tiles.
 •  For a feather to definitively land on a tile the stem of the feather 

must lie on the tile or touch it.
 •  If the stem of the feather touches two or more tiles you may 

select which tile you would like to take.
 •  If your feather lands on a tile which matches a tile that another 

player has in front of them and that this player has protected by 
the magic bird, you may NOT take this tile. If this was your first 
blow you may place the feather in your hand and try again.

Valid attempt: the feather 
stem is on the tile. 

Invalid attempt: the feather 
stem does not touch the tile. 
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The magic bird 
When you place a pair of tiles in front of you the magic bird comes 
to help you!

 •  Take the magic bird from the middle of the table or from one of 
the other players, and place it on one of your single unmatched 
animal tiles. The magic bird only protects this animal tile. If you 
don‘t have any single tiles, place the magic bird in front of you 
until you get a new animal tile. 

 •  Did your feather or a feather blown by another player land on 
an animal tile whose matching partner is being protected in 
front of you by the magic bird? Then the magic bird lures the 
tile from the middle and you get to take the matching tile and 
place it in front of you! Turn both tiles over to the enchanted 
side. You may now place the magic bird on a different single 
animal tile in front of you. 

End of the game
The game ends when all of the matching animal have found each 
other again. Each player counts the pairs in front of them. The player 
with the most animal pairs is the winner and, as the king of the 
jungle, can decorate themselves with their magic feather and those 
of the other players.  

Tip:
If there aren‘t many animal tiles left and they are spread out too 
much, you can push them together. As you get better, you can place 
the animal tiles farther apart!
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Pustezauber

Ein verzaubertes Pustespiel für 2 - 5 Spieler von 4 - 99 Jahren.

Autorin:  Stefanie Schütz 
Illustration:  Marc Robitzky
Spieldauer:  ca. 15 Minuten

Im Pustedschungel ist die Aufregung groß. Alle Tiere laufen im 
dichten Urwald herum und suchen ihren Partner, den sie beim 
Spielen verloren haben. Nur der bunte Zaubervogel, der über den 
Baumwipfeln schwebt, hat den Überblick. Seine magischen Federn 
segeln sanft von oben in den Dschungel und verzaubern die Tiere, 
die von ihnen berührt werden. So finden sie bald ihren Partner 
wieder. Denn im tiefen Dschungel will kein Tier lange alleine sein.
Helft dem Zaubervogel, damit alle Tiere schnell ihre Partner 
wiederfinden. Wer die meisten Tierpaare zusammenführen kann, 
wird König des Pustedschungels und darf sich am Ende mit den 
schönsten Zauberfedern schmücken.

 

Spielinhalt
1 Zaubervogel 
5 Pustefedern  
5 Ersatzfedern 
40 Tierplättchen 
1 Spielanleitung
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Vor dem Spiel
Bevor ihr spielt, könnt ihr das Pusten der Federn üben. Legt die Feder 
auf eure Finger oder eure Hand und pustet erst mal sanft darüber. 
Wenn ihr wisst, wie fest ihr pusten müsst und wie weit die Feder 
fliegt, könnt ihr sie ein wenig steuern. Dann seid ihr puste-fit für euer 
Abenteuer im Pustedschungel!

Spielvorbereitung
Legt alle Tierplättchen bunt durcheinander mit der nicht  
verzauberten Seite (grüner Rahmen) nach oben in der Tischmitte 
aus. Stellt den Zaubervogel daneben. Nehmt euch eine Pustefeder.
Die zweite Pustefeder von jeder Farbe ist als Ersatz gedacht, falls eine 
der Federn im Eifer des Spiels verloren geht oder sich nicht mehr so 
leicht pusten lässt. 

Spielablauf
Ihr spielt reihum im Uhrzeigersinn. Der Spieler, der seine Feder am 
weitesten pusten kann, beginnt. 
Lege deine Pustefeder auf deine Hand und puste sie auf die Tierplätt-
chen.

Wo landet deine Feder?
 •  Landet deine Feder auf einem Tierplättchen, dessen Partner noch 

in der Tischmitte liegt? Nimm dir dieses Tierplättchen und lege es 
vor dir ab. 

Seite mit nicht verzauberten Tieren Seite mit verzauberten Tieren
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 •   Landet deine Feder auf einem Tierplättchen, dessen Partner du 
schon vor dir abgelegt hast?  
Sehr gut! Der Zaubervogel hat dieses Pärchen verzaubert und  
du darfst das Pärchen mit der verzauberten Seite nach oben vor 
dir ablegen. 

 •  Landet deine Feder auf einem Tierplättchen, dessen Partner 
schon bei einem Mitspieler liegt? 
Toll! Du darfst beide Tierplättchen zu dir nehmen und mit der 
verzauberten Seite nach oben bei dir ablegen.

 •  Landet deine Feder auf keinem Plättchen? 
Nicht traurig sein, du hast noch einen zweiten Versuch. Nimm 
deine Feder wieder auf deine Hand und puste erneut.

Danach ist der nächste Spieler an der Reihe. 

Wichtige Puste- und Landeregeln
 •  Ihr dürft euch beim Pusten nicht über die Plättchen beugen.  

Haltet ungefähr eine Unterarmlänge Abstand zwischen eurer 
Hand und den Plättchen.

 •  Damit eine Feder eindeutig auf einem Plättchen landet, muss der 
Federkiel auf dem Plättchen liegen oder es berühren.

 •  Berührt die Feder mit dem Kiel zwei oder mehr Plättchen, darfst 
du dir aussuchen, welches der Plättchen du nehmen möchtest.

 •  Landet deine Feder auf einem Plättchen, die ein Mitspieler vor 
sich abgelegt hat, darfst du dieses nicht zu dir nehmen. Nimm 
deine Feder wieder auf deine Hand und puste erneut, wenn du 
erst einmal gepustet hast. Das Plättchen bleibt natürlich beim 
Mitspieler.

Gültiger Versuch: Der Feder-
kiel liegt auf dem Plättchen.

Ungültiger Versuch: Der Feder-
kiel berührt das Plättchen nicht. 
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Der Zaubervogel 
Wenn du ein Pärchen vor dir abgelegt hast, kommt der Zaubervogel 
zu dir.

 •  Nimm den Zaubervogel von der Tischmitte oder von einem  
deiner Mitspieler und stelle ihn auf eines deiner erpusteten  
Tiere, das noch keinen Partner hat. Der Zaubervogel schützt  
nun dieses Tierplättchen. Hast du kein einzelnes Plättchen, 
stelle den Zaubervogel vor dir ab, bis du ein neues Tierplättchen 
erpustest. 

 •  Landet deine Feder oder die eines Mitspielers auf einem Tier-
plättchen, dessen Partner bei dir vom Zaubervogel geschützt 
wird? Dann lockt der Zaubervogel das erpustete Plättchen 
aus der Mitte an. Du darfst es zu dir nehmen und vor dir 
ablegen! Drehe beide Plättchen auf die verzauberte Seite. Den 
Zaubervogel darfst du nun auf ein anderes einzelnes Tierplätt-
chen stellen. 

Spielende
Das Spiel endet, sobald sich alle Tierpärchen wieder zusammenge-
funden haben. Jeder zählt nun die Paare, die vor ihm liegen. Wer die 
meisten Tierpärchen hat, ist der Sieger und darf sich als König des 
Pustedschungels mit seiner Zauberfeder und denen seiner Mitspieler 
schmücken.  

Tipp:
Wenn es nur noch wenige Tierplättchen gibt und diese zu weit 
auseinander liegen, könnt ihr die Plättchen auch etwas zusammen-
schieben. 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 
Αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά, αν έχετε χάσει  
κάποιο κομμάτι του παιχνιδιού, στην ιστοσελίδα  
www.haba.de/Ersatzteile μπορείτε εύκολα να  
ρωτήσετε αν είναι ακόμα διαθέσιμο και μπορείτε  
να το προμηθευτείτε.
 

Dear Children and Parents,
At www.haba.de/Ersatzteile it‘s easy to ask whether a  
missing part of a toy or game can still be delivered.

Liebe Kinder, liebe Eltern,
unter www.haba.de/Ersatzteile können Sie ganz einfach 
nachfragen, ob ein verlorengegangenes Teil des Spielmaterials 
noch lieferbar ist.



Erfinder für Kinder
Habermaass GmbH • August-Grosch-Straße 28 - 38 
96476 Bad Rodach, Germany • www.haba.de
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WARNING:
CHOKING HAZARD - 
Small parts. Not for  
children under 3 years.

!


