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Habermaaß game nr. 4459

Złodziej marchewek
Gra zespołowa z kostką dla 
1-6 graczy od 4 do 99 lat.

Autor: Peter Bals
Ilustracje: MichaelSchober 

Czas gry:      około 5 minut

Kret ogrodnik nie wie w co ręce włożyć. Trzeba siać, 
grabić, a także zbierać plony. A do tego,
łakomy królik biega po ogrodzie. 
Z odrobiną szczęścia i dobrymi pomysłami, wszyscy 
możecie zebrać piękne marchewki zanim długouchy 
przybiegnie je zabrać.

Zawartość
1 królik
7 marchewek
1 plansza do gry
1 kostka z symbolami
1 instrukcja

Cel gry
Czy uda się wam zdobyć cztery marchewki zanim królik 
przyjdzie je ukraść?
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Przygotowanie
Grajcie w dolnej części pudełka. Plansza do gry ma dwa 
tory z otworami na marchewki i polami wyznaczającymi 
trasę królika. Ustawiamy królika na polu z piktogramem 
jego postaci. Marchewki są waszym zapasem: należy je jak 
najszybciej posadzić. Przygotujcie marchewki i kostkę.

Rozgrywka
Gracze zaczynają zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Króliki w zabawny sposób poruszają noskiem. Ten, kto 
najlepiej potrafi imitować ten ruch ma prawo rozpocząć 
grę. Jeśli nie dojdziecie do porozumienia zaczyna 
najmłodszy gracz.

Jaki symbol wypadł na kostce?

Marchewka=- Sadzisz jedną marchewkę. Weź 
marchewkę ze swoich zapasów i włóż ją do 
jednego z otworów w jasnozielonym pasku 
planszy. 
Nie masz już żadnej marchewki w zapasie? 
Masz prawo zacząć zbierać marchewki. Weź 
marchewkę umieszczoną na ciemnozielonym 
pasku planszy i połóż ją na środku stołu – to 
będzie twój zbiór.

Konewka = Podlewasz obficie swoje 
marchewki, aby szybko rosły. 
Weź dowolną marchewkę z jasnozielonego 
paska planszy i przełóż ją w otwór w 
ciemnozielonym pasku planszy. 
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Kret ogrodnik 
Masz prawo podjąć decyzję, co będziesz robił. 

• Jeśli masz jeszcze zapas marchewek możesz 
posadzić jedną lub możesz ją podlać.

• Jeśli posadziłeś już wszystkie marchewki, 
masz prawo podlać jedną z nich lub 
jedną zebrać

Królik = O nie! Przesuń królika o jedno 
pole. Jeśli znajdzie się na polu, na którym 
znajduje się jedna lub nawet dwie 
marchewki, ma prawo je zabrać. Należy 
odłożyć jego zbiory do przykrywki pudełka. 
To są zapasy królika.

Dwa króliki = Królik skacze z całej siły. 
Przesuń królika o dwa pola. Jeśli może zabrać 
już jedną marchewkę na pierwszym polu, ma 
do tego prawo. Jeśli na drugim polu również 
znajdują się marchewki to one także należą do 
królika. Zebrane marchewki włóż do przykrywki 
pudełka.

Jeśli nie możesz wykonać tego zadania, 
ponieważ np. nie ma marchewek na 
jasnozielonym polu, masz prawo 
ponownie rzucić kostką.
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Dla uczczenia wygranej możecie przygotować 
surówkę z marchewki

Wariant dla jednego gracza
Możesz grać sam przeciwko królikowi. Czy uda ci się 
zdobyć cztery marchewki?

Koniec gry
Gra kończy się w chwili gdy:
1. królik zebrał cztery marchewki. W tym przypadku , 

gracz przegrywają. Ale nie załamujcie się wygracie 
następnym razem.

2. cztery marchewki znajdują się na środku stołu. 
Wówczas świadczy to o tym, że jesteście dobrymi 
ogrodnikami i wszyscy wygraliście tę partię. 




