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Jak mysz 

pod miotłą

Gra zręcznościowa dla 2-4 cichutkich jak myszki graczy w wieku 5-99 lat.

Pomysł gry: Reinhard Staupe
Ilustracje: Andreas von Frajer
Czas gry: ok. 15 minut

Myszka Maurycy skrada się cichutko do Serowego Pałacu, żeby skubnąć odrobinę królewskiego 
sera. Musi być cicho jak mysz pod miotłą, żeby nie obudzić śpiących strażników. Ale mysia straż 
zamontowała sprytne urządzenie alarmowe. Gdy Maurycy wykona swój ruch zbyt energicznie, to 
zadzwonią dzwonki i strażnicy zatrzymają intruza. Bądźcie więc ostrożni i zachowujcie się cicho 
jak mysz pod miotłą!

Zawartość gry
1 Serowy Pałac (czteroczęściowy)
2 dzwonki alarmowe
2 kolorowe kostki do gry

16 drewnianych pałeczek
1 instrukcja gry
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brak alarmu = pałeczka 

zostaje w Serowym Pałacu

alarm = inny gracz woła

na alarm; pałeczka wraca

do gracza

następny gracz

koniec gry =

12 pałeczek w pałacu;

zwycięzca = gracz z

najmniejszą liczbą pałeczek

wykorzystać

jak najwięcej pałeczek

złożyć Serowy Pałac,

przymocować dzwonki

alarmowe

rozdać pałeczki

przygotować kostki

rzucić

dwiema kostkami

włożyć pałeczkę w

Serowy Pałac

zgodnie z wynikiem

na kostce

Przykład:

Szymek wyrzucił kolor czerwony i  żółty. Teraz musi wsunac jedna 

drewniana pałeczke w czerwony i zółty otwór Serowego Pałacu. 

Sam decyduje, w który otwór najpierw włozy pałeczke.

Czy podczas twojego ruchu zadzwonił dzwonek alarmowy?

• Nie?

To swietnie! Mozesz zostawic swoja pałeczke w Serowym Pałacu.

• Tak?

Gdy którys z pozostałych graczy usłyszy dzwiek dzwonka, to 
natychmiast woła „Alarm!”. Mysi straznicy sie budza, a gracz 
musi wyjac pałeczke z Serowego Pałacu i połozyc przed soba.

Teraz szczescia próbuje kolejny gracz i wykonuje swój ruch.

Ważne zasady gry:

➝ Gdy gracz wykonuje swój ruch, to w pomieszczeniu musi 
panować absolutna cisza, bo czasami dzwonki alarmowe 
dzwonią bardzo cicho!

➝ Wykonując ruch, gracz może używać obu rąk. Może jednak 
dotykać tylko drewnianej pałeczki, a nie Serowego Pałacu lub 
dzwonka alarmowego.

➝ Pozostali gracze nie mogą dotykać stołu, żeby nie wywołać w ten
sposób alarmu!

➝ Jeśli się okaże, że nie ma wolnych otworów w kolorach, które 
wypadły na kostkach, to znaczy, że gracz ma pecha i w tej rund-  
zie nie może włożyć pałeczki do Serowego Pałacu.

➝ Jeśli podczas wykonywania ruchu z Serowego Pałacu wypadnie
inna pałeczka, to odkłada się ją na bok, a ruch natychmiast się 
kończy.

Koniec gry
Gra się kończy, gdy w Serowy Pałac zostanie wetkniętych dwanaście 
pałeczek. Teraz wszyscy gracze liczą pałeczki leżące przed nimi. 
Wygrywa gracz, który ma ich najmniej. W przypadku remisu 
zwycięzców jest kilku.

Gra kończy się również wtedy, gdy któremuś z graczy uda się 
wetknąć w Serowy Pałac swoją ostatnią pałeczkę. Gracz ten zostaje 
zwycięzcą.

Pomysł gry
Gracze próbują ostrożnie włożyć swoje pałeczki w otwory w 
Serowym Pałacu. Pozostali gracze muszą wtedy zachowywać 
się cicho jak mysz pod miotłą, bo gdy gracz wykona swój ruch 
zbyt energicznie, to zadzwonią dzwonki alarmowe i jego ruch się 
skończy. Gracz, któremu uda się bezszelestnie wetknąć pałeczkę w 
Serowy Pałac, może ją tam zostawić. Celem gry jest wykorzystanie 
jak największej liczby pałeczek. 

Przygotowanie do gry
Najpierw złóżcie Serowy Pałac tak jak na obrazku:
W tym celu połączcie ze sobą cztery części pałacu. Następnie
z obu stron Serowego Pałacu przymocujcie po jednym dzwonku 
alarmowym. Serowy Pałac postawcie na środku stołu.

Tak wygląda gotowy Serowy Pałac:

Drewniane pałeczki rozdzielcie równo między siebie i połóżcie przed 
sobą. Gdy grają trzy osoby, to jedna pałeczka zostaje niewykorzysta-
na. Wraca ona z powrotem do pudełka. Przygotujcie dwie kolorowe 
kostki.

Przebieg gry
Gra przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Grę może 
rozpocząć ten z Was, kto najlepiej się skrada. Jeśli nie możecie dojść 
do porozumienia w tej kwestii, to grę rozpoczyna najmłodszy gracz i 
rzuca dwiema kolorowymi kostkami.

Spróbuj bardzo ostrożnie włożyć jedną ze swoich drewnianych 
pałeczek w Serowy Pałac, ale tak żeby nie zadzwonił alarm. Kolory, 
które wypadną na kostkach wskażą ci, w które dwa otwory musisz 
wsunąć pałeczkę. 



4

P
O
L
S
K
I

3

P
O
L
S
K
I

brak alarmu = pałeczka 

zostaje w Serowym Pałacu

alarm = inny gracz woła

na alarm; pałeczka wraca

do gracza

następny gracz

koniec gry =

12 pałeczek w pałacu;

zwycięzca = gracz z

najmniejszą liczbą pałeczek

wykorzystać

jak najwięcej pałeczek

złożyć Serowy Pałac,

przymocować dzwonki

alarmowe

rozdać pałeczki

przygotować kostki

rzucić

dwiema kostkami

włożyć pałeczkę w

Serowy Pałac

zgodnie z wynikiem

na kostce

Przykład:

Szymek wyrzucił kolor czerwony i  żółty. Teraz musi wsunac jedna 

drewniana pałeczke w czerwony i zółty otwór Serowego Pałacu. 

Sam decyduje, w który otwór najpierw włozy pałeczke.

Czy podczas twojego ruchu zadzwonił dzwonek alarmowy?

• Nie?

To swietnie! Mozesz zostawic swoja pałeczke w Serowym Pałacu.

• Tak?

Gdy którys z pozostałych graczy usłyszy dzwiek dzwonka, to 
natychmiast woła „Alarm!”. Mysi straznicy sie budza, a gracz 
musi wyjac pałeczke z Serowego Pałacu i połozyc przed soba.

Teraz szczescia próbuje kolejny gracz i wykonuje swój ruch.

Ważne zasady gry:

➝ Gdy gracz wykonuje swój ruch, to w pomieszczeniu musi 
panować absolutna cisza, bo czasami dzwonki alarmowe 
dzwonią bardzo cicho!

➝ Wykonując ruch, gracz może używać obu rąk. Może jednak 
dotykać tylko drewnianej pałeczki, a nie Serowego Pałacu lub 
dzwonka alarmowego.

➝ Pozostali gracze nie mogą dotykać stołu, żeby nie wywołać w ten
sposób alarmu!

➝ Jeśli się okaże, że nie ma wolnych otworów w kolorach, które 
wypadły na kostkach, to znaczy, że gracz ma pecha i w tej rund-  
zie nie może włożyć pałeczki do Serowego Pałacu.

➝ Jeśli podczas wykonywania ruchu z Serowego Pałacu wypadnie
inna pałeczka, to odkłada się ją na bok, a ruch natychmiast się 
kończy.

Koniec gry
Gra się kończy, gdy w Serowy Pałac zostanie wetkniętych dwanaście 
pałeczek. Teraz wszyscy gracze liczą pałeczki leżące przed nimi. 
Wygrywa gracz, który ma ich najmniej. W przypadku remisu 
zwycięzców jest kilku.

Gra kończy się również wtedy, gdy któremuś z graczy uda się 
wetknąć w Serowy Pałac swoją ostatnią pałeczkę. Gracz ten zostaje 
zwycięzcą.

Pomysł gry
Gracze próbują ostrożnie włożyć swoje pałeczki w otwory w 
Serowym Pałacu. Pozostali gracze muszą wtedy zachowywać 
się cicho jak mysz pod miotłą, bo gdy gracz wykona swój ruch 
zbyt energicznie, to zadzwonią dzwonki alarmowe i jego ruch się 
skończy. Gracz, któremu uda się bezszelestnie wetknąć pałeczkę w 
Serowy Pałac, może ją tam zostawić. Celem gry jest wykorzystanie 
jak największej liczby pałeczek. 

Przygotowanie do gry
Najpierw złóżcie Serowy Pałac tak jak na obrazku:
W tym celu połączcie ze sobą cztery części pałacu. Następnie
z obu stron Serowego Pałacu przymocujcie po jednym dzwonku 
alarmowym. Serowy Pałac postawcie na środku stołu.

Tak wygląda gotowy Serowy Pałac:

Drewniane pałeczki rozdzielcie równo między siebie i połóżcie przed 
sobą. Gdy grają trzy osoby, to jedna pałeczka zostaje niewykorzysta-
na. Wraca ona z powrotem do pudełka. Przygotujcie dwie kolorowe 
kostki.

Przebieg gry
Gra przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Grę może 
rozpocząć ten z Was, kto najlepiej się skrada. Jeśli nie możecie dojść 
do porozumienia w tej kwestii, to grę rozpoczyna najmłodszy gracz i 
rzuca dwiema kolorowymi kostkami.

Spróbuj bardzo ostrożnie włożyć jedną ze swoich drewnianych 
pałeczek w Serowy Pałac, ale tak żeby nie zadzwonił alarm. Kolory, 
które wypadną na kostkach wskażą ci, w które dwa otwory musisz 
wsunąć pałeczkę. 



4

P
O
L
S
K
I

7

D
E
U
T
S
C
H

Mucksmäuschenstill

Ein leises Geschicklichkeitsspiel für 2 - 4 mucksmäuschenstille Spieler von 5 - 99 Jahren.

Spielidee: Reinhard Staupe
Illustration: Andreas von Frajer
Spieldauer: ca. 15 Minuten

Leise schleicht Moritz Maus in das Käseschloss, um vom königlichen Käse zu stibitzen. Dabei 
muss er mucksmäuschenstill sein und darf auf gar keinen Fall die schlafenden Wachen 
wecken. Doch die Mäusewachen haben eine raffinierte Alarmanlage eingebaut. Sobald Moritz 
Maus zu forsch ist, läuten die Glocken und die Wachen halten den Störenfried auf. Also 
Vorsicht und immer schön mucksmäuschenstill sein! 

Spielinhalt
1 Käseschloss (vierteilig)
2 Alarmglocken
2 Farbwürfel

16 Holzstäbe
1 Spielanleitung

Autor

Reinhard Staupe urodził się w 1968 r. w Kassel. W 1995 roku 
zamienił studia na kierunku pedagogiki wczesnoszkolnej na 
zawód twórcy gier. Od tamtej pory opublikował prawie 100 gier.
Reinhard Staupe mieszka i pracuje w Lüneburger Heide oraz w 
swoim rodzinnym mieście Kassel. Jak mysz pod miotłą to jego 
pierwsza gra w HABA.

Ilustrator

Andreas von Frajer urodził się w 1971 r. w Duderstadt i 
studiował design komunikacji i ilustrację w Wyższej Szkole 
Designu i Mediów w Hanowerze. Jest twórcą, autorem i ilust-
ratorem wielu popularnych postaci, historyjek i ilustracji, 
które wykonał dla wydawnictw książek dla dzieci i gier oraz 
przedsiębiorstw.
Obecnie Andreas von Frajer mieszka ze swoją żoną Niną i synami 
Moritzem i Henrym w Isernhagen.




