
ИГРАЛНО ПОЛЕ: Игралното поле се състои от 4 отбора с по 4 пътеки на отбор. Всеки отбор защитава различен елемент:         
     Зелен - Земя,     Червен - Огън,     Бял - Въздух,     Син - Вода. Всяка от пътеките има 30 хода, от които 12 са със специални 
символа с различни ефекти. В центъра на полето е земята, до която всеки отбор се бори да достигне, за да спечели играта.

ПЪТЕКИ: Всеки отбор има 4 пътеки, от които най-лявата от 4-те пътеки винаги се счита за пътека номер 1 и т.н. Всяка от пътеките 

има 30 хода, от които 12 са със специални символи с различни ефекти, определящи развитието на играта. Въпроси от 12 
дисциплини са разделени във всяка пътека.
Пътека 1: История, география, химия, физика, биология.
Пътека 2: Спорт
Пътека 3: Български език, литература, английски език.
Пътека 4: Кино, музика, интернет.

КАРТИ: 200 карти, съдържащи 200 въпроса от 12 различни дисциплини, са разпределени за всяка пътека. Пример: За пътека 

Спорт се задават въпроси само с наименование Спорт на гърба на картата. Всяка карта съдържа един въпрос с 4 възможни 
отговора, от които само един е верен. Верният отговор винаги е маркиран в зелено.

ПОДГОТОВКА: Играта могат да играят 2, 3 или 4 отбора с най-малко един играч във всеки отбор или най-много 16 играчи, 

разпределени в 4 обора по 4-ма играчи във всеки отбор. Примерни правила за 2-ма, 3-ма или 4-ма играчи: Всеки играч защитава 
само един елемент и трябва да премине сам през 4-те пътеки, за да достигне финала. Примерни правила за 5, 6 или 7 играчи: В този 
случай в 1, 2 или 3 от отборите ще имат 2-ма играчи, а 1, 2 или 3 от отборите ще имат един играч. (Пример при 7 играчи: в 3 от 
отборите ще имат по 2-ма играчи, а в един от отборите ще има един играч. Отборите с по 2-ма играчи разпределят 
пътеките си поравно, всеки от тях отговаря за 2 пътеки, а отборът с един играч отговаря за 4-те пътеки) Примерни 
правила за 16 играчи: В този случай имаме максимален брой играчи и всеки от 4-те отбора има по 4-ма играчи. Всеки играч отговаря 
за една пътека в своя елемент.

ИЗБОР НА ОТБОРИ: След като играчите се разпределят на отбори, всеки от отборите хвърля зар. Отборът, хвърлил най-голям 

зар започва пръв играта и има право пръв да избира кой елемент да защитава (Земя, Огън, Въздух или Вода).Останалите отбори се 
разпределят, както следва от зара.

ВЪПРОСИ И ПЪТЕКИ: Както вече знаете, всеки отбор има 4 пътеки, от които пътека номер 1 винаги се счита най-лявата 

пътека от 4-те, а въпросите от 12-те дисциплини са разделени във всяка пътека. След задаване на въпрос, картата с дадения 
въпроса се вади от игра и вече друг играч не може да я изтегли. Ако всички карти с въпроси от дадена пътека се изтеглят преди края 
на играта, разбъркват се и се теглят отново.

ПРИМЕР НА ЗАДАВАНЕ НА ВЪПРОСИ ПРИ 16 ИГРАЧИ: Нека приемем, че елемент Огън започва играта. Всеки от  
четиримата играчи избира да отговаря за пътека, в която има най-добри знания. Започва се от пътека номер 1. Играчът, който 
отговаря за тази пътека хвърля зара, а след това тегли карта с наименование на гърба (История, География, Химия, Физика, 
Биология), но без да я гледа. Играчът, който трябва да задава въпроса е играчът, който отговаря за същата пътека, но на отбора 
разположен на полето, преди отбора на играча, който е на ход. Веднага след прочитане на въпроса и всички възможни отговори се 
обръща пясъчният часовник. Играчът, който е на ход има 30 секунди за да отговори на въпроса. Пример: Играч от отбор Огън 
започва играта и хвърля зар с номер 5. След това тегли карта, предава я на играча, който трябва да задава въпроса от отбор Земя. 
Само при верен отговор играчът преминава с 5 стъпки напред по пътеката, при грешен отговор остава там, където е бил. След 
първия играч зар хвърля втория играч от същия отбор, после третият и т.н. Въпросът на играч 2-ри се задава от играча, който 
отговаря за същата пътека от отбора, разположен на полето, преди отбора на играча, който е на ход, както следва в описаният 
ПРИМЕР по-горе. След като и четиримата играчи изиграят своя ход, наред е вторият отбор, определен от зара, след това третият и 
накрая четвъртият отбор.

ПРЕМИНАВАНЕ ПО ПЪТЕКИ: Играчите преминават напред по пътеката само при верен отговор. Пример: Даден играч е на 

стъпка 10 и хвърля зар 5, след това отговаря на въпрос и само ако отговори вярно преминава на стъпка 15, а ако сгреши, остава на 
стъпка 10. Ако играчът отговори правилно и попадне на символ, продължава своята игра спрямо това какъв ефект има символа. Той 
може да продължи още напред или да се върне назад според ефекта. Ако отново попадне на символ, продължава своята игра. 
Пример: Даден играч е на стъпка 10 и хвърля зар 5, след това отговаря правилно и преминава на стъпка 15 и попада на символ 
Бяла Дупка. Играчът отговаря правилно и изпълнява ефекта на символа (преминава 3 стъпки напред) на стъпка 18 и попада на 
символ Айсберг. Играчът отговаря грешно и изпълнява ефекта на символа (при грешен отвор се връща с 1 стъпка назад, при верен 
отговор остава на символа) връща се с една стъпка назад и попада на поле 17, на което няма символ и хода на играча приключва.

ЖОКЕРИ:
Всеки отбор има 4 жокера:        50/50 - Играчът, който задава въпроса трябва да избере да премахне два от отговорите и да прочете 
само останалите два на играча, който е изтеглил картата.        Използвай телефон - Играчът, който трябва да отговаря има право да 
използва своя телефон и да намери верния отговор, преди да изтече времето на часовника.      Време - Времето за отговор на 
въпроса става от 30 секунди на 1 минута.      Смяна на въпрос - Играчът изтеглил карта има право да смени своя въпрос, като 
изтегли нова карта. Сменената карта се вади от игра.

ВАЖНО: Всеки играч трябва да заяви, че ще използва жокер, преди да изтегли карта и да му бъде зададен въпроса.
Във всяка пътека има право да се използва само по един жокер. След използване на даден жокер той се премахва от игра и не може 
да бъде използван отново от дадения отбор. Пример: Играч от елемент Огън, който отговаря за пътека номер 2 (Спорт) използва 
жокер 50/50. След използването на жокера този играч няма право да използва друг жокер, а съотборниците му не могат да 
използват жокер 50/50.Те могат да използват останалите жокери, ако вече не са използвани.

ПОБЕДИТЕЛ: Победил в играта е отборът, който пръв излезе от 4-те пътеки и достигне Земята.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ: Ако съм на стъпка номер 26 и хвърля зар 6, излизам ли от пътеката или трябва
да хвърля зар 4, за да отида на стъпка 30 (Битка) и след това да изляза? Не, не е нужно да се преминава задължително
през стъпка 30 (Битка), за да се излезе от дадена пътека. Ако сте на стъпка 26 и хвърлите зар 5 или 6, излизате от пътеката.
При жокер "Смяна на въпрос" отново ли даденият играч е длъжен да обяви използването на жокера преди да чуе 
въпроса? Да, този жокер е добре да се използва по-напред в играта или при попадането на решаващ играта символ.

СИМВОЛИ: Във всяка пътека има 12 символа със различни ефекти, които определят развитието на играта. Някои от символите 

помагат на играчите да преминават напред по-бързо, а други правят преминаването напред по-трудно. Във всяка първа пътека е 
поставен най-силният символ в играта – символа на съответния отбор. В пътеки 2,3 и 4 са поставени символите на противниковите 
отбори, които много сериозно могат да попречат достигането до финала.



       БЯЛА ДУПКА  -  При верен отговор играчът преминава с 3 стъпки напред, при грешен отговор остава на символ Бяла Дупка.
Пример: Даден играч е на стъпка 10 и хвърля зар 4. Отговаря правилно и преминава с 4 стъпки напред до стъпка 14. Там попада на 
символ Бяла Дупка. Ако отговори правилно и преминава с 3 стъпки напред до стъпка 17 и приключва ход, ако на стъпка 17 няма нов 
символ. Ако отговори грешно остава на символ Бяла Дупка и приключва своя ход.

      ИЗПИТИ  -  При верен отговор играчът хвърля зар и преминава напред с толкова, колкото е хвърлил, а при грешен отговор остава 

на символ Изпити. Пример: Даден играч е на стъпка 10 и хвърля зар 5. Отговаря правилно и преминава с 5 стъпки напред до стъпка 15. 
Там попада на символ Изпити. Ако отговори правилно хвърля нов зар и преминава с толкова стъпки напред, колкото е хвърлил и 
приключва ход, ако не попадне на нов символ. Ако отговори грешно, остава на символ Изпити и приключва своя ход.

     ОСКАРИ - При верен отговор играчът продължава своя ход напред и тегли нова карта, при нов верен отговор продължава още 

напред и тегли нова карта и така, докато даде грешен отговор или попадне на нов символ. Попадне ли на нов символ, ефектът на символ 
Оскари приключва и се изпълнява ефекта на новия символ. Пример: Даден играч е на стъпка 10 и хвърля зар 3. Отговаря правилно и 
преминава с 3 стъпки напред до стъпка 13. Там попада на символ Оскари. Тегли карта, отговоря правилно и изпълнява ефекта на 
Оскари. Ако отговори грешно, приключва своя ход и остава на символ Оскари. Както следва от ефекта, хвърля зар 4 и преминава с 4 
стъпки напред до стъпка 17. Тегли нова карта, отговаря правилно, хвърля нов зар 2 и преминава с 2 стъпки напред до стъпка 19. Там 
попада на нов символ (Айсберг) отново отговаря правилно, но остава на символ Айсберг и приключва своя ход, защото ефектът на 
Оскари е приключил, поради попадане на нов символ.

     ПАДАЩА ЗВЕЗДА - При верен отговор играчът преминава напред двойно на зара, който е хвърлил преди това, а при грешен 

отговор остава на символ Падаща Звезда. Пример: Даден играч е на стъпка 10 и хвърля зар 5. Отговаря правилно и преминава с 5 
стъпки напред до стъпка 15. Там попада на символ Падаща звезда. Ако отговори правилно, преминава с 10 стъпки напред до стъпка 25 
(Защото е хвърлил зар 5 преди това) и приключва своя ход, ако не попадне на нов символ. Ако отговори грешно, остава на символа 
Падаща звезда и приключва своя ход.

     СВЕТКАВИЦА - При верен отговор играчът преминава с 1 стъпка напред, а при грешен отговор остава на символ Светкавица. 

Пример: Даден играч е на стъпка 10 и хвърля зар 5. Отговаря правилно и преминава с 5 стъпки напред до стъпка 15. Там попада на 
символ Светкавица. Ако отговори правилно, преминава с 1 стъпка напред до стъпка 16 и приключва своя ход, ако не попадне на нов 
символ. Ако отговори грешно, остава на символ Падаща Звезда и приключва своя ход.

       ЧЕРНА ДУПКА - При грешен отговор играчът се връща с 3 стъпки назад, при верен отговор остава на символ Черна Дупка.
Пример: Даден играч е на стъпка 10 и хвърля зар 4. Отговаря правилно и преминава с 4 стъпки напред до стъпка 14. Там попада на 
символ Черна Дупка. Ако отговори правилно остава на символа, а ако отговори грешно, се връща с 3 стъпки назад до стъпка 11 и 
приключва своя ход, ако не попадне на нов символ.

      БЕРМУДСКИ ТРИЪГЪЛНИК - При грешен отговор играчът от съответната пътека пропуска ход, а при верен отговор ефектът не 

се активира и остава на символ Бермудски Триъгълник. Пример: Играч, отговарящ на пътека номер 2, е на стъпка 10 и хвърля зар 4. 
Отговаря правилно и преминава с 4 стъпки напред до стъпка 14. Там попада на символ Бермудски Триъгълник. Ако отговори правилно,
ефектът на символа не се активира и приключва своя ход. Ако отговори грешно, даденият играч пропуска следващия ход в 
съответната пътека и приключва своя ход.

     ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ - При верен отговор играчът преминава напред с толкова, колкото е хвърлил преди това, а при грешен 

отговор остава на символа. Пример: Даден играч е на стъпка 10 и хвърля зар 5. Отговаря правилно и преминава с 5 стъпки напред до 
стъпка 15. Там попада на символ Олимпийски игри. Ако отговори правилно, преминава напред с толкова, колкото е хвърлил преди това и 
приключва своя ход, ако не попадне на нов символ. Ако отговори грешно, остава на символ Олимпийски игри и приключва своя ход.

       АЙСБЕРГ - При грешен отговор играчът се връща с 1 стъпка назад, при верен отговор остава на символ Айсберг.

Пример: Даден играч е на стъпка 10 и хвърля зар 4. Отговаря правилно и преминава с 4 стъпки напред до стъпка 14. Там попада на 
символ Айсберг. Ако отговори правилно, остава на символа, а ако отговори грешно се връща с 1 стъпка назад до стъпка 13 и приключва 
своя ход, ако не попадне на нов символ.

      ТОРНАДО - При грешен отговор играчът хвърля зар и се връща назад с толкова, колкото е хвърлил, а при верен отговор остава на 

символа. Пример: Даден играч е на стъпка 10 и хвърля зар 5. Отговаря правилно и преминава с 5 стъпки напред до стъпка 15. Там 
попада на символ Торнадо. Ако отговори грешно, хвърля нов зар и се връща назад с толкова, колкото е хвърлил и приключва своя ход, 
ако не попадне на нов символ. Ако отговори правилно, остава на символ Торнадо и приключва своя ход.

       ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ - При грешен отговор играчът се връща с 2 стъпка назад, при верен отговор остава на символ Земетресение.
Пример: Даден играч е на стъпка 10 и хвърля зар 4. Отговаря правилно и преминава с 4 стъпки напред до стъпка 14. Там попада на 
символ Земетресение. Ако отговори правилно, остава на символа, а ако отговори грешно, се връща с 2 стъпка назад до стъпка 12 и 
приключва своя ход, ако не попадне на нов символ.

      БИТКА - Това е последния и решаващ играта символ. Даденият играч избира да предизвика съперников играч на битка. На двамата 

играчи се задават равен брой въпроси, докато единият сгреши, а другият отговори правилно. Играчът, който спечели битката, хвърля зар 
и може да премине с толкова напред, колкото е хвърлил и да излезе от пътеката, или да върне изгубилият битката назад с толкова, 
колкото е хвърлил. Пример: Даден играч е на поле 25 и хвърля зар 5. Отговаря правилно и преминава с 5 стъпки напред до стъпка 30. 
Там попада на символ Битка. Предизвиква противников играч от пътека по избор. Даденият играч печели битката и след това хвърля зар 
5. Може да избере да излезе от пътеката или да върне загубилия с 5 стъпки назад. Ако загубилият е бил на стъпка 25, се връща на стъпка 
20 и приключва своя ход, ако не попадне на нов символ. Ако предизвиканият съперников играч спечели битката, изпълнява ефекта, 
както е описано по-горе. Тук при взимане на решение е много важно, кой от отборите е излезнал от най-много пътеки и дали е по-ценно 
играчът да излезе от своята пътеката или да върне съперниковият отбор назад, ако са излезнал от повече пътеки. По този начин запазва 
шансове за своя отбор да обърне играта.

ПРИМЕР ЗА РЕЗУЛТАТ         Играч 1   (Загубил)                        Играч 2  (Победител)

                                                      Верен отговор                               Верен отговор
                                                      Грешен отговор                             Верен отговор

СИМВОЛИ ЕЛЕМЕНТИ: Когато играч от пътека 1 попадне на символ Елемент, тегли карти, равни на броя съперникови отбори. При
всеки верен отговор може да върне съперников играч/и от пътека 1 в началото на пътеката. Пример: Играта са започнали 4 отбора. 
Играч от елемент Огън, отговарящ за пътека 1, попада на символ Огън в своята пътека, тегли 3 карти – по една карта за всеки 
противников елемент Въздух, Вода и Земя. Играчът отговаря на 2 въпроса вярно от 3-те му зададени и има право да върне 2-ма играчи 
по избор от началото на пътека номер 1. Когато играч попадне на Символ Елемент на противников отбор в пътека 2, 3 или 4 – при грешен 
отговор се връща от начало на пътеката, а при верен отговор се спасява и остава на символа и приключва своя ход. Пример: Играч от 
елемент Огън, който отговаря за пътека 4, попада на символ (Земя). Тегли карта – при грешен отговор се връща в началото на пътека 4, а 
при верен се спасява и остава на символа и приключва своя ход. Следващият ход играчът започва своята игра с функцията на 
конкретният Символ и Елемент.


	Page 1
	Page 2

