
Więcej gier znajdziesz na:

PL
dzieci
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4+ 2–4 20+

CEL GRY

Zawodnicy zmierzają do tego, aby zgromadzić 
5 owoców lub 2 komety, jako nagrodę za najszybsze 
odnalezienie zagubionych przedmiotów i postaci ze 
świata Muminków!

PRZYGOTOWANIE GRY

1. Delikatnie wyjąć z ramek puzzle - fragmenty 
planszy, znaczniki punktów - owoce, znaczniki 
punktów - komety oraz plecaki - podstawki na 
punkty.

2. Wybrać stronę planszy – w dżungli trochę trudniej 
jest odnajdywać zagubione przedmioty i postacie! 
Puzzle tworzące planszę należy dopasować do 
siebie tak, aby plansza przedstawiała albo dżunglę 
albo Dolinę Muminków.

3. Stworzyć planszę poprzez połączenie puzzli w 
dowolny układ. Dzięki temu plansza jest inna w 
każdej rozgrywce! Za każdym razem należy jednak 
zadbać o to, aby każdy z graczy mógł obiema 
dłońmi sięgnąć w dowolne miejsce na planszy.

4. Potasować karty, podzielić je na dwie talie i 
położyć obok planszy koszulkami ku górze (obrazki 
nie mogą być widoczne). Przy planszy umieścić 
także owoce i komety (znaczniki punktów). Każdy z 
graczy otrzymuje plecak - podstawkę na punkty.

Teraz można rozpocząć grę!

PRZEBIEG GRY

• Zaczyna najmłodszy z grających. Szybkim ruchem 
odkrywa jednocześnie dwie karty (po jednej z 
każdej talii) i kładzie je obrazkami ku górze, aby 
wszyscy mogli je zobaczyć.

• Teraz wszyscy gracze rozpoczynają poszukiwania. 
Kto odnajdzie obie zguby, natychmiast kładzie na 
nich jednocześnie swoje palce wskazujące. Gra 
wyzwala emocje, jednak w trakcie gorączkowych 

Zasady
poszukiwań nie należy się 
popychać czy potrącać 
pozostałych graczy! Plecaki z 
punktami należy położyć na 
tyle daleko od planszy, aby nie 
utrudniały poszukiwań. 

Oba palce trzeba położyć 
jednocześnie. Graczowi, który 
najpierw wskaże jeden, a potem 
drugi obrazek, nie jest przyznawany punkt.

• Zawodnik, który jako pierwszy wskaże jednocześnie oba obrazki, 
otrzymuje owoc i umieszcza go w swym plecaku. Jeśli jednak 
dwóch lub więcej graczy wskaże obrazki dokładnie w tym samym 
momencie, żaden z nich nie dostaje owocu. 

• Po wszystkim należy sprawdzić, czy na obu kartach są również 
komety. Jeśli tak jest, zwycięzca 
otrzymuje oprócz owocu także punkt 
- kometę (zobacz Punkty - komety).

• Wykorzystane karty odkładamy na 
bok – nie będą już wykorzystywane 
podczas tej rozgrywki. Kolejka 
przechodzi na następnego gracza 
w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.

ZWYCIĘZCA

Pierwszy gracz, który zdobędzie 
5 owoców lub 2 komety wygrywa! 

Zawartość: 12 dwustronnych puzzli - fragmentów planszy, 55 kart, 4 plecaki - podstawki 
na punkty,  22 znaczniki punktów - owoce, 5 znaczników punktów - komet.

Bądźcie dla siebie mili. 
Szukając obrazków ręce 
trzymajcie z daleka od 

planszy. Nie popychajcie 
się ani nie przeszkadzajcie 

sobie nawzajem!

PUNKTY - 
KOMETY

Komety są warte więcej niż 
owoce i zdobycie dwóch 
z nich automatycznie 
przynosi zwycięstwo. Gracz 
otrzymuje kometę, gdy 
jest przedstawiona na obu 
kartach. Zdobycie komety 
nie oznacza, że gracz nie 
dostaje owocu – otrzymuje 
jedno i drugie!


