
Szellemes malom
A játék tartalma

a. 1 fa malomkerék 3 beépített mágnessel
b. 1 játéktábla
c. 2 dobókocka (O, O, 2, 3, 3, 3 és O, 1, 1, 2, 2, 3)
d. 4 mágneses figura
e. 16 teli liszteszsák (4-4 piros, zöld, kék és sárga)
f. 12 üres liszteszsák
g. Játékszabály

Az öreg molnár fáradtan teszi le az utolsó zsák lisztet, és letörli az izzadságot a homlokáról. 
- Egész nap a malomban dolgoztam. Bár lenne valaki, aki segít kicipelni ezeket a 

zsákokat a malomból...
Alig mondta ki ezeket a szavakat, máris vidám kacagás hallatszott, és négy gyerek bukkant 
fel az ajtóban. 

- Jó estét, Hajnal molnár! Majd mi segítünk! -  és mire a molnár feleszmélt, a gyerekek 
már munkához is láttak. 

Egyik zsákot a másik után hordták ki a malom elé. 
- Huhúúú – ez tényleg egy szellem volt?
- Nyomás innen, malom szellemei! Ma a molnárnak segítünk!

A játék előkészületei
Az első játék előtt óvatosan nyomkodjátok ki az alkatrészeket a karton keretből.

1. Tegyétek a malomkeretet a dobozba, és helyezzétek rá a játéktáblát. Állítsátok be a 
malomkereket úgy, hogy egyszer jó nagyot pörgettek rajta.

2. Tegyétek a teli zsákokat a színüknek megfelelő lyukakba a táblán
3. Mindenki vegyen el három üres liszteszsákot, és helyezze maga elé. 
4. Mindenki vegyen el egy figurát, és tegye a megfelelő színű sarokba. 
5. A két dobókocka legyen készenlétben

Minden játékos megpróbál három zsákot megtölteni a saját színében. De vigyázat! A 
szellemek megpróbálnak majd megijeszteni mindenkit!

A játék menete
A játék körökre oszlik. Akinek utoljára lett lisztes a keze, az kezd. Ha rád kerül a sor, dosz a 
két dobókockával: 
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1. Az eredmény két szám
El kell döntened, milyen messzire szeretnél lépni a figuráddal. Két lehetőséged van:

1. Csak az egyik kockadobásnak megfelelően lépsz
2. a két kocka összegének megfelelően lépsz



Mozgasd a figurádat a táblán jobbra vagy balra. Ha a mezőn, ahova érkeznél, már áll valaki, 
menj tovább a következő szabad mezőre. 
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2. Az eredmény egy malomkerék és egy szám
Lépj előre a figuráddal annyit, amennyit dobtál. Ezután forgasd meg a malomkereket a nyíl 
irányába, amennyire csak lehet. 
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3. Az eredmény két malomkerék
Hagyd a figurádat a helyén, és kétszer forgasd meg a malomkereket a nyíl irányába.

1. Egy liszteszsák felvétele
Ha a figuráddal egy saját liszteszsák mellé érkezel, akkor azt azonnal felveheted. A zsákot 
tűzd a figurádon lévő kis vájatba. A köröd ezzel véget ért. 

2. Egy liszteszsák hazaszállítása
Ha eléred a táblán a saját sarkadat, akkor biztonságban hazavitted a zsák lisztet. Nem 
számít, ha a kockával nagyobbat dobtál, mint amennyi a belépéshez elég lett volna. Tedd a 
teli zsákot magad elé, és egy üres zsákodat a táblán lévő üres lyukak egyikébe. A körödnek 
ezzel vége, jöhet a következő játékos. 

Az ijesztő szellem
Megforgattad a malomkereket, és a szellem megijesztett?
Tedd vissza a figurádat a saját sarkába, és ha volt nála teli zsák, az visszakerül a táblára 
valamelyik üres lyukba. A körödnek ezzel vége, jöhet a következő játékos. 

Tipp: ha jól figyelsz, mikor a malomkerék forog, láthatod a szellemet elsuhanni. 
„Figyelj oda a szellemekre, különben jól megijesztenek!”

A játék vége
Az a játékos nyer, akinek elsőként sikerül három teli zsák lisztet a saját sarkába cipelnie. 
„Ma nem félek tőletek, szellemek, ma én vagyok a gazdátok!”


