
Rókavadászat
Kapd el a csirkeól fosztogatóját!
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A játék tervezői vagyunk, Inka és Markus Brand. A Köln  
közeli Gummersbachban élünk gyerekeinkkel Lukasszal és   
Emelyvel. Közös hobbink, a társasjátkozás révén ismerkedtünk 
meg és ma már együtt társasozunk és együtt fejlesztünk  
játékokat gyerekeknek, családoknak és felnőtteknek egyaránt.  
A játékfejlesztésben a legjobb, hogy bármit kitalálhatunk 
és megvalósíthatunk. Idegen világokba látogathatunk el, iz-
galmas kalandokat élhetünk át és kedvünkre mókázhatunk.  
Szerencsés esetben pedig egy olyan játék születik, mint 
amilyen ez is.

Jó szórakozást kívánunk a játékhoz. 

Üdv: Inka és Markus.

Inka & Markus Brand

• 1 lánc  egy kulccsal és két kulcskarikával

• 1 kocka (3 oldalán kakassal, 3 oldalán szimbólum nélkül) 

• 1 kakas figura 

• 1 rókalyuk tábla és 16 ajtó 

• 16 róka

• 1 pálya (kétoldalas)

• 8 nyomkártya

Tartalom
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  Történet“Hozod vissza a csirkémet!” kiabálja a kakas a róka után, félelmet keltően tárogatva 
hatalmas szárnyait. Ám a bátor csirketolvaj nem ijed meg és kacagva fut a rókaodú 
felé, hogy társai között leljen menedéket. Vajon melyik róka volt a tolvaj? Segíts a kakasnak előcsalogat-
ni minél több gyanús rókát a kulcs segítségével. Keresgélés közben más, barátságos állatokkal is talál- 
kozhatsz, akik tanúi voltak az esetnek és szívesen megosztják a látottakat veled. A játék végéig 4 baráttal  
futhatsz össze, akik mind segítségedre lesznek egy-egy fontos részlettel a tolvaj kinézetére vonatkozólag.
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1.  Tedd a dobozt az asztal közepére, és tedd a rókalyuk táblát a tetejére. 

2.  Minden nyitott rókalyukba tegyél pontosan egy rókát. 

3.  Keverd meg a 16 ajtót, és képpel lefelé takarj le minden rókalyukat egy ajtóval. 

4.  Tedd elérhető helyre a pályát. Közösen döntsétek el, hogy a hosszú (könnyebb) vagy a rö-

videbb (nehezebb) pályát használjátok. Ha különböző korosztály játszik, akkor a felnőttek/

nagyobbak körében a rövid pályát használjátok, a kisebbeknél pedig a hosszabb pályát. 

5.  Tedd a kakas figurát a kakassal jelölt kezdőhelyre.

6.  Keverd meg a 8 nyomkártyát, és tedd képpel lefelé a doboz mellé őket.

7.  Ragadd meg a láncot a kulccsal és a kulcstartókkal. Készen állsz a kezdésre!

Előkészületek
2.

3.

4.

5.

6.

1.

7.
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A játék menete

A játék célja, hogy minél több rókát kihúzz a rókalyukból, és a játék végén,
a nyomokat felhasználva kitaláld és felfedd, mely róka volt a tettes a csirkelopásban.

A játékosok óramutató járása szerint következnek. 
Az kezdi a játékot, aki utoljára volt csirkeólban.
A soron következő (aktív) játékos próbálja meg kinyitni egy rókalyuk ajta-
ját. Fogja meg a láncot, a mutatóujjára húzva az ezüst színű kulcskarikát. 
A tőle balra ülő játékos pedig fogja kezébe a kockát. Fontos: az aktív  
játékos a láncot csak a kulcskarikánál foghatja meg - a láncot vagy a   
kulcsot sosem szabad megfogni!

A kört a kockafogó játékos indítja el, bekiabálva: „Kapd el a tolvajt!“.  
Az aktív játékos feladata, amilyen gyorsan csak lehet, a kulcsot valamelyik 
kulcslyukba  beleengedni. Ezután a láncot felfelé meghúzva kell az ajtót 
kinyitni. 
Miközben az aktív játékos próbálja a rókalyuk ajtaját kinyitni, a 
tőle balra ülő játékos dobál a kockával. Minden alkalommal, ami-
kor kakast dob, akkor a kakasfigurát eggyel előre kell léptetnie a 
pályán.  Egész addig kell a kockával dobálni, amíg az aktív játé-
kos ki nem nyit egy ajtót vagy a kakasfigura el nem éri a holdat. 

Időben sikerült kinyitni az ajtót?

Szép munka! Az aktív játékos kiveszi a gyanúsítottat a rókalyukból és maga elé veszi. A játék végén fog 
csak kiderülni, hogy a gyanúsított volt-e a csirketolvaj. A kinyitott ajtót is megkapja az aktív játékos, 
képpel felfelé maga elé helyezve. Néhány ajtón feladat található, néhány ajtó pedig egy baráti állatkát 
rejt.
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A láncot bal kézzel kell 
tartani. Ha balkezes 
vagy, akkor pedig job-
bal. 

A rókalyuk ajtaját féllá-
bon álva kell kinyitni.

A láncot a piros kulcs-
karikával kell tartani.

A következő körben az 
egyik szemedet csukva 
kell tartani.

Amint a rókát és az ajtót az aktív játékos maga elé vette,  a köre véget ér. A kakast vissza kell tenni a 
kakasfigura által mutatott kiinduló helyre. Ezután az óramutató járása szerinti következő játékos jön.

Ha a kinyitott ajtó hátoldalán egy feladat van, akkor a róka utáni vadászat nehezebbé vált. A nehezítés 
mindig a következő körre vonatkozik. A feladat lapkáját tedd ki a játékból a következő köröd végén, 
függetlenül attól, hogy a sikerült-e kinyitnod ajtót, vagy sem. 

Amennyiben az ajtó egy barátot 
rejt, akkor azt tartsd felfedve 
magad előtt a játék végéig.

A kakas elérte a holddal jelzett területet a pályán?

Micsoda csapás - az éj leszállt mielőtt elkaphattál volna egy rókát, köröd véget ért. A kakast vissza kell 
tenni a kakasfigura által mutatott kiinduló helyre, majd az óramutató járása szerinti következő játékos 
próbálhatja meg kinyitni egy rókalyuk ajtaját.
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Az egér látta, hogy a tol-
vajnak volt-e fejfedője. 

A malac látta, hogy a 
tolvajnak volt-e bármi a 
nyakában. 

A macska látta, hogy 
a tolvaj szemüveges 
volt-e.

A kutya látta, hogy a tol-
vajnak volt-e bajsza. 

A játék vé
ge

Egyikőtök győzedelmeskedett: Az a játé-
kos nyerte meg a játékot, aki előtt maradt 

egy róka a nyomok megvizsgálása 
után. Ez a róka pontosan úgy néz ki, 
ahogy a 4 barát leírta, megtaláltad 
a tolvajt!

A játéknak azonnal vége, ha mind a 4 barát felfedésre került. A dolgok innentől 
izgalmas fordulatot vesznek, mert a barátaitok megosztják veletek, amiket a csirketolvajról tudnak. 
Minden játékos, aki barátot talált (állatos ajtót nyitott ki), elvehet egy megfelelő (az állat színével 
megegyező) nyomot, és képpel lefelé maga elé helyezi. Ezután egyesével fedjétek fel a nyomokat. 
Az első nyom felfedése után ellenőrizzétek mely rókák felelnek meg a felfedett nyomnak, és melyek 
nem. Tegyétek félre az összes olyan rókát, amelyek nem felelnek meg a nyomnak, ők nem lehettek 
az elkövetők. A maradék három nyomot ugyanígy ellenőrizzétek.

Senki nem győzött: Senki előtt nem ma-
radt róka a játék végére. A bátor csirketolvaj 
még mindig rejtőzködik, éppen a fogát feni 
a frissen szerzett csirkére. Sajnos nincs már 
idő elkapni - ezúttal megmenekült.  De ne  
aggódjatok - legközelebb biztosan elkapjátok!

A 4 nyom mindig pontosan meghatároz 1 rókát, aki az elkövető volt. A játéknak két kimenetele lehet: 
Valaki elkapta a tolvajt vagy a tolvaj elmenekült és még mindig valamelyik rókalyukban bújik.

Például: a macska látta, hogy a tolvajnak nem volt szemüvege. Ez azt jelenti, hogy az összes szemüveges róka 
ártatlan, félre kell tenni.



6+ Mindenkinek szórakoztató

4+ Mókázás szabályosan3+ A legkisebbek társasai

5+ Akár egyedül is tudom játszani

„Minden korosztálynak megfelelő játékot!“ 

A gyerekjáték sorozatunkat különböző színekbe öltöztettük: zöld, kék, sárga és vörös. Minden szín egy  
korcsoportot határoz meg, akiknek a játék szól. 
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