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PASIRUOŠIMAS
 Žais� gali nuo 2 iki 4 žaidėjų. Žaidėjai pasidalina korteles: jos surūšiuojamos 
pagal nugarėlių spalvą, kiekvienam žaidėjui tenka vienos spalvos kortelių 
komplektas, kurį sudaro 24 kortelės. Kiekvienas žaidėjas savo korteles gerai 
sumaišo, sudeda užverstas į krūvelę ir pasiima iš savo krūvelės tris korteles. 
Kortelės rankoje laikomos taip, kad ki� žaidėjai jų nematytų.

ŽAIDIMO EIGA
 Žaidimą pradeda jauniausias žaidėjas – jis padeda ant stalo vieną iš trijų 
rankoje laikomų kortelių. Toliau žaidžiama ratu, laikrodžio rodyklės judėjimo 
kryp�mi. Ėjimo metu žaidėjai vieną iš rankoje laikomų kortelių prideda prie 
gulinčių ant stalo kortelių taip, kad ji bent viena kraš�ne liestųsi su jau 
padėtomis kortelėmis. Kortelę padėjęs žaidėjas pasiima iš savo krūvelės naują 
kortelę, kad vėl rankoje laikytų tris korteles.
 Žaidėjai stengiasi dė� korteles su peliukais taip, kad jos liestųsi su 
kortelėmis, kuriose pavaizduotas sūris, ir nesiliestų su kortelėmis, 
vaizduojančiomis kates ar pelėkautus.

Žaidimo pavyzdys, 

kai žaidžiama dviese

Pirmoji 

kortelė
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KORTELIŲ APRAŠYMAS

PELĖ. Kiekvienas žaidėjas turi vienodą peles vaizduojančių kortelių 
skaičių. Peliukų užduo�s – surink� kuo daugiau sūrio. Tam, kad 
peliukas gautų sūrio, ši kortelė turi bent viena kraš�ne lies�s su sūrį 
vaizduojančia kortele.

MEGAPELĖ.  Ši pelė nenugalima. Jai nebaisios nei katės, nei pelėkautai.

PELĖ IR PELĖKAUTAI. Tokia pelė nebijo pelėkautų ir negali bū� jais 
pagauta.

PELĖ IR KATĖ. Tokia pelė draugauja su greta pavaizduota kate ir ši 
katė negali jos pagau�.

KATĖ. Jei pelės kortelė savo kraš�ne liečiasi su katės kortele, tai 
tokia pelė yra pagauta katės. Tik Megapelės nebijo kačių ir negali 
bū� jų pagautos. Taip pat pelės nepagaus katė, kuri pavaizduota 
pelės kortelėje.

PIENO DUBENĖLIS. Pienas katėms pa�nka labiau nei pelių 
gaudymas. Jeigu katės kortelė kraš�ne liečiasi su pieno dubenėlio 
kortele, tokia katė pelių jau nebegaudo.

PELĖKAUTAI. Jeigu pelės kortelė kraš�ne liečiasi su pelėkautų 
kortele, tai tokia pelė yra pagauta. Pelėkautų nebijo Megapelės ir 
pelės, kurių kortelėse pavaizduo� pelėkautai. Pelėkautai tampa 
nebeveiksmingi, jei pelėkautų kortelė visomis keturiomis savo 
kraš�nėmis liečiasi su peles vaizduojančiomis kortelėmis.

SŪRIS. Už kiekvieną sūrio kortelę, kuri kraš�ne liečiasi su 
nepagautos pelės kortele, žaidėjas gauna po tašką.
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ŽAIDIMO PABAIGA

 Žaidimas baigiasi, kai krūvelėse ir žaidėjų rankose nebelieka kortelių.

 Prieš skaičiuojant taškus bū�na atlik� šiuos veiksmus:

Užvers� visas kačių korteles, kurios kraš�nėmis liečiasi su pieno 
dubenėlio kortelėmis.

Užvers� visas pelėkautų korteles, kurios visomis keturiomis 
kraš�nėmis liečiasi su pelių kortelėmis.

Užvers� visas pelių, kurias pagavo katės, korteles. 

Užvers� visas pelių, kurios buvo pagautos pelėkautais, korteles. 

Baigto žaidimo pavyzdys, 

kai žaidė du žaidėjai
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Užverčiame šalia pieno dubenėlio esančių kačių korteles.

Užverčiame nebeveiksmingų pelėkautų korteles.
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Užverčiame pelių, kurias pagavo katės, korteles.

Užverčiame pelėkautais pagautų pelių korteles.

- 6 -

3

3

3

3

3

3

4

4



TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
 Atlikus visus nurodytus veiksmus atverstos liks �k tų pelių, kurių nepavyko 
pagau�, kortelės. Žaidėjai skaičiuoja, kiek sūrio surinko jų pelės. Kiekviena pelė 
gauna �ek taškų, kiek sūrio kortelių kraš�nėmis liečiasi su jos kortele.

DĖMESIO! Jei sūrio kortelė liečiasi su kelių pelių kortelėmis, po tašką gauna 
kiekviena iš jų.

Geltonomis kortelėmis žaidusiojo taškai:
1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 1 + 2 + 2 + 1 = 16 taškų

Mėlynomis kortelėmis žaidusiojo taškai:
1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 2 + 2 = 11 taškų

Taškų skaičiavimo pavyzdys
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