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Bevezeto
Kiki kakukk csak úgy borzolja a tollait! Hova is tojja tojásait? Minden fészek, 
közel és távol, már rég foglalt. Mit tegyen hát? Kakukkmadár lévén soha nem 
tanulta meg, hogyan is kell fészket rakni. Idén pedig szeretne annyi tojást 
tojni, amennyit csak bír. Segítsetek Kiki kakukknak, és rakjatok neki fészket 
a pálcikák segítségével! Ám legyetek óvatosak! A türelem nem Kiki kakukk 
erőssége. Amint néhány gallyat alkalmasnak talál a fészekben, máris oda-
pottyant egy tojást. Ki lesz az első, akinek sikerül olyan fészket raknia, ami 
elbírja Kiki kakukk összes tojását, sőt még magát Kiki kakukkot is a tetején?

Tartozékok
1 db fészkelőhely (a fémdoboz alja), 1 db Kiki kakukk, 70 db fapálca, 20 db 
kakukktojás, 1 db játékszabály.

  Elokészületek
  Tegyétek a fészkelőhelyet az asztal közepére úgy, hogy min- 
  denki kényelmesen elérhesse.
  Egyikőtök tegye a fapálcákat a fészkelőhelybe, majd hirtelen  
  engedje el, hogy a pálcák egyenletesen a fészkelőhely pere- 
        mére dőljenek.
        Ezután osszátok el egyenlően a kakukk-
        tojásokat egymás között. Ha maradt tojás,
        azt tegyétek félre. Tegyétek Kiki kakukkot 
        a fészkelőhely mellé.



A játék menete
A játékosok az óramutató járásával megegyező irányban következnek 
egymás után. A játékot az a játékos kezdi, aki az elmúlt hónapban a legtöbb 
tojást ette meg.

Hogyan épül fel Kiki kakukk fészke?
Húzz ki egy pálcikát a fészkelőhelyről anélkül, hogy belenéznél a fészekbe! 
(Ez az első lépés.) Ha a kihúzott pálcika két vége különböző színű, tedd 
a pálcikát magad elé. Ezután egy olyan pálcát kell kihúznod, aminek a teteje 
olyan színű, mint a kihúzott pálcika alja. (Ez a második lépés.)
Minden játékosnak három próbálkozási lehetősége van arra, hogy kihúzzon 
egy olyan pálcikát, amelynek mindkét vége ugyanolyan színű.

Hogyan kerülnek a tojások a fészekbe?
Ha sikerült legfeljebb három próbálkozásból
kihúzni egy pálcikát, aminek ugyanolyan 
színű mindkét vége, a kihúzott pálcá(ka)t 
vízszintesen a fészekre helyezheted. Ezután 
egy tojást is a fészekre tehetsz. Amennyiben 
három próbálkozásból sem sikerült olyan 
pálcikát húznod, aminek mindkét vége 
ugyanolyan színű, a pálcikákat ugyan-
úgy a fészekre helyezheted vízszintesen, 
ám tojást már nem tehetsz a fészekre.

Ezután a következő a játékos következik.

 Első lépés  Második lépés  Harmadik lépés
Példa: Tomi első lépéseként egy olyan pálcikát húzott ki, aminek a teje piros, 
az alja zöld. Ezt a pálcikát maga elé helyezi, majd második lépéseként egy olyan 
pálcikát húz, aminek a teteje zöld. Ki is húz egy zöld tetejű pálcát, amelynek 
az alja kék. Tominak egy lépése maradt: kihúz egy pálcát, amelynek mindkét 
vége kék színű. Most mindhárom kihúzott pálcát vízszintesen a fészekre 
helyezheti, majd egy tojását is a fészekbe rakhatja.



Fontos fészeképíto szabályok:
   – Ha nincs pálcika, aminek a teteje olyan színű,   
   mint amilyet húznod kell, szabadon választhatod  
   bármelyik pálcikát.

   – A fészek építésekor a pálcikákat nem csak a függő- 
   leges pálcikák közé építheted, a fészkelőhely fölé, 
   de akár a fészkelőhelyen kívülre is! (Lásd balra.)

   – Ha építés közben egy vagy több pálca kiesik 
a fészekből, akkor azokat is vissza kell építened. Ezután a köröd (tojásrakás 
nélkül) azonnal véget ér!

Ó, ne, leesett egy tojás!
Fészeképítés közben megeshet, hogy egy tojás lejjebb csúszik, kiesik 
a fészekből, vagy épp a fészkelőhely aljára pottyan.

– Egy vagy több tojás kiesik a fészekből:
Ha köröd során egy vagy több tojás az asztalra esik a fészekből, a kiesett 
tojások hozzád kerülnek.

– Egy vagy több tojás lecsúszik a fészkelőhelybe:
Ha köröd során egy vagy több tojás a fészkelőhely szájának vonala alá csú-
szik, vegyél el egy tojást a legtöbb tojással rendelkező játékostól, és tedd 
a saját tojásaid közé. Ha több játékosnak is egyformán a legtöbb tojása van, 
kiválaszthatod, hogy kitől veszel el egyet.

– A fészekért mindaddig te vagy a felelős, míg a következő játékos hozzá 
nem ér egy pálcikához. Ha még ezelőtt mozdul meg egy tojás vagy csúszik 
ki egy pálcika a fészekből, az még a te felelősséged, a te körödben történt.

– Ha egy játékos meglöki az asztalt vagy a fészket, amikor épp nem ő van 
soron, és ennek eredményeképp egy vagy több tojás vagy pálcika leesik 
vagy kiesik a fészekből, akkor ezt úgy kell venni, mintha az ő köre volna.

Minden tojásodat sikeresen a fészekre raktad?
Nagyszerű! Nem maradt más dolgod, mint hogy Kiki kakukkot a fészek 
tetejére ültesd. Ha a köröd kezdetén már nem volt tojás nálad, fogd meg  
Kiki kakukkot, és próbáld óvatosan a fészekre helyezni!



Miután felhelyezted, a legfontosabb kérdés következik: egyben van a fészek 
vagy leesett valami?

– Leesett egy pálcika:
Ó, jaj, a fészek még nem elég stabil! Vedd le Kiki kakukkot, és helyezd vissza 
a fészkelőhely mellé! Ezután építsd vissza az összes pálcikát, ami leesett. 
Ezután a köröd véget ér, és a következő játékos következik.

– Leesett egy tojás:
Ugyanaz történik, mint ami ilyenkor mindig. (Lásd feljebb, az Ó, ne, leesett 
egy tojás! pontot.) Vedd le Kiki kakukkot, és helyezd vissza a fészkelőhely 
mellé! A köröd véget ér, és a következő játékos következik.

– Leesett Kiki kakukk:
Vedd le Kiki kakukkot, és helyezd vissza a fészkelőhely mellé. A köröd véget 
ér, és a következő játékos következik. Talán majd a következő körödben 
sikerül!

A játék vége
    A játék véget ér, amint egy játékosnak   
    sikerült Kiki kakukkot a fészek tetejére  
    helyezni anélkül, hogy bármi leesne. Ekkor 
    a játékos megnyerte a játékot, és joggal  
    hívhatja magát a fészeképítők bajnokának!

    Ha hamarabb elfogynak a függőleges pálci-
    kák, mint hogy valaki sikeresen felhelyezné  
    Kiki kakukkot a fészek tetejére, akkor 
a legkevesebb tojással rendelkező játékos nyeri a játékot. Ha több játékos-
nak egyformán van legkevesebb tojása, akkor megosztják a győzelmet.


