
Bevezetés
Végre szép idő van! Úgyhogy irány a park, a 
blöki úgyis rég szaladgált!  
Persze, hogy mindenkinek ugyanekkor jut 
ez eszébe. Jaj, ne! Megjelent egy nyuszi, 
az összes kutya megbolondult, és a nyuszi 
után szaladt! Elszökött a kutyád, és az ösz-
szes póráz összekuszálódott – hogy oldjuk 
meg ezt a galibát?

Tartozékok
• 6 kutya a pórázaikkal
• 19 csont
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• Ha jó pórázt választott, akkor a játé-
kos kap egy csontot.

• Ha nem jó pórázt választott, akkor 
a játékos veszít egy csontot, ami 
visszakerül a dobozba. (Ha a játé-
kosnak nincsen csontja, nem veszít 
semmit). A forduló véget ér, és egy új 
következik.

Játék vége:
A játék véget ér, amint egy játékosnak sike-
rül megszereznie a 4. csontját.  
Nagyon büszke lehet magára, sok ízletes 
falatot sikerült összeszedni a kutyájának!

Játékváltozat fiatalabb  
játékosoknak:
Használjatok 3 vagy 4 pórázt  
egy játékhoz!
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A játék célja
Találd meg a kutyádat, mielőtt valaki más 
megszerez egy csontot! Amikor egy játékos 
megszerzi a 4. csontját, megnyerte a játé-
kot.

Előkészületek
• Hagyjátok a csontokat a dobozban! 

Csak akkor lesz rájuk szükségetek, ha 
valaki megtalálja a kutyáját.

• Minden játékos vegyen el egy csontot.
A legfiatalabb játékos kezd, és a többiek az 
óramutató járásával megegyező irányban 
kerülnek sorra.

A játék menete
Egy játékosnak a körében 
végre kell hajtania akció-
kat az alábbi  
sorrendben:
1. Vegye fel mind a 

6 pórázt az egyik 
kezébe, ahogy az a 
képen látható!

2. Mondja ki hango-
san az egyik kutya színét (sárga, kék, 
piros, zöld, rózsaszín vagy lila)!

3. Dobja le azt asztalra a pórázokat!
A játékosok egyidejűleg próbálják meg-
találni azt a golyót, amelyik a korábban 
kimondott színű kutyushoz vezet, anélkül, 
hogy a golyókhoz vagy a kutyákhoz 
érnének! Amint egy játékos úgy érzi, hogy 
megtalálta a helyes golyót, meghúzza a 
pórázt. A többiek leellenőrzik:
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