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A gamerré válás felé vezető rögös úton lényeges, hogy melyik életkorban kezdünk el társasozni gyer-
mekeinkkel, és ehhez milyen első játékot választunk. Ugyanis első játéka az embernek csak egy lehet, 
ahogy ez a közhelyes igazság helytálló minden másra is, az első benyomástól az első szerelmen át az 
első fizetésig.

Azért kezdtem ilyen messziről és így 
megbonyolítva ennek a játéknak a 
leírását, mert nekünk ez volt az első 
igazi táblás játékunk, amivel a fiaim 
elkezdtek játszani kb. 3-4 éves koruk-
ban. Emiatt kötődik hozzá egyfajta 
személyes vonzalom és elfogultság is, 
ami miatt csak jókat tudok mondani a 
játékról – na jó, egyvalami borzasztó-
an rossz benne, de erről később.

Adott egy pálya, amit a játék dobo-
zának aljára helyezünk, ugyanis (akár-
csak az Appenzell sajtvára című játék-
ban, lásd a JEM magazin 8. számát link 
ide) szükségünk lesz függőlegesen a 
helyre, ahová a bábuink beeshetnek. 
A pálya egy erdőt ábrázol, azon belül 
is egy kis patakot, aminek a mentén egy ösvény vezet végig. Az ösvénynek vannak állomásai, melyeket 
más-más színű körök jeleznek. Ezek a körök egyfelől lyukak a felső lemezen, másfelől színes korongok 
az alsó lemezen, és mivel a felső lemez elcsúsztatható, ilyenkor megváltozik a kör színe, hiszen egy má-
sik korong válik láthatóvá az alsó lemezből. Egyes körök köré kőrakást rajzolt a játék tervezője; ezeknek 
nagy jelentőségük lesz a későbbiekben, mivel a felső lemez eltolásakor ezek alatt nem egy másik szín, 
hanem egy lyuk nyílik meg. 

A játék célja a szabály szerint a 3 mackónk elbújtatása az erdőben, de prózaian azt is mondhatnám, 
hogy a cél mindhárom figuránk beejtése a két táblalemezen át a dobozba. 

Amikor rajtunk a sor, először eldöntjük, hogy 
a táblán a kezdéskor meglévő egy figuránkkal 
lépünk-e vagy új figurát hozunk be a táblára 
(összesen 3 van mindenkinek). Ha ez megvan, 
akkor dobnunk kell a kockával, amelynek négy 
oldala négy színt mutat, további két oldalán pe-
dig egy-egy mackófej van. Amikor színt dobunk, 
elindulunk az egyik medvénkkel a menetirány 
szerint, és a megfelelő színű mezőre lépünk. Ha 
mackófejet dobunk, akkor két dolgot tehetünk: 
vagy áttoljuk a táblát, és akkor a kövekkel jel-
zett mezők alatt megnyílik egy lyuk, és bepoty-
tyan a figuránk; vagy az egyik bábunkkal a leg-
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közelebbi ún. rejtekhelyre (tehát a kővel körbevett 
mezőre) lépünk. Az nyer, akinek mind a 3 medvéje 
eltűnik a süllyesztőben.

Ennyi a játék, de azért ebben sokkal több van, vagy 
legalábbis lehet, mint esztelen lépegetés és tolo-
gatás. Egyrészt amíg mindenkinek csak egy-egy 
medvéje van, nem gond kiszámolni, hogy hová lép 
egy adott szín dobása után, de ha már kettő vagy 
három van fent, akkor el kell gondolkodni, hogy 
melyikkel érdemes az adott színre lépni, hiszen le-
het, hogy az a szín rejtekhely, és eltüntethető a 
következő körben az egyik bábunk. Aztán ott van 
a nagy dilemma, amikor mackófejet dobunk: tolni 

vagy nem tolni? Hiszen ha nem áll bábunk lyuk felett, akkor nem kérdés, 
hogy nem tolunk, de mi van akkor, ha igen, és valaki másé is. Szerezzek 
úgy pontot, hogy közben a másik játékost is ponthoz juttatom? Egy gyerek 
számára bizony ezek a nagy kérdések a játék fontos pillanatai.

Ezért mondom én, hogy ez a játék nagyon jó kis első 
társas: mert sok mindenre megtanít, kezdve azzal, hogy 
a szabályoknak megfelelően kell lépni, folytatva azzal, 
hogy ki kell várni a másikat, és végül arra is, hogy van-
nak kétesélyes helyzetek, amikor egy kis türelem még 
jobb pozíciót adhat, ha nem kapkodjuk el a pontszerzést. 
Emellett viszont igazi gyerekjáték is: a grafikája nagyon 
szép, az erdő állatai aprólékosan megrajzoltak, a mackó-
bábuk jópofák, szép színes. Mi kell még?

Sajnos a tervezők úgy gondolták, hogy kell még valami, 
és ez nem lett más, mint egy mozgásérzékelős hangmo-
dul, ami egy kis műanyag tartozék, elemmel, és ha áttol-
juk a tábla felső lemezét, akkor – a szabály szerint – “hall-
hatod, hogy egy kismackó kacag” (vagyis nevető hangot 
ad ki). Ma már nem játszunk ezzel a játékkal, de az biztos, 
hogy én ma már csak úgy lennék hajlandó leülni melléje, 
ha kivennénk belőle azt a borzadály szerkentyűt, aminek 
a hangja legkevésbé sem mackóra emlékeztet, inkább 
egy robotgyerek mesterkélt vihogására. Hogy ezt az ígé-
retemet be tudom-e tartani – mert, hogy legkisebb gyer-
mekem úgy két év múlva jut el az abszolút kezdő játékos 
életkorba –, az még a jövő zenéje.

Hogy is szokás egy ilyen cikket zárni? Ja, igen: ideális 
családi játék, ajánlom mindenkinek. De most komolyan, 
nagyszerű bevezető/kezdő játék, és nagyon ajánlom ah-
hoz, hogy az első lépéseket begyakoroltassuk a cseme-
tékkel, és ezen keresztül tanulják meg a legalapvetőbb 
dolgokat a gamerré válás rögös (itt éppen erdei) útján.
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