
Игра „ Избягай от затвора“ 

Комплектът включва:  

 4 двойки белезници с вериги 

 4 главни ключа 

 12 уникални ключалки-лабиринт с три нива на трудност 

 16 жетона 

 правила на играта. 

Мисия: 

Вие и вашите приятели трябва да се закопчеете един за друг с белезниците. Целта на играта е 

да използвате ключовете за да се освободите. 

Подготовка: 

Поставете всички цветни ключалки и жетони на масата. Всеки играч взема белезници и една от 

цветните ключалки. След това, чрез куките се закопчавате един за друг. 

Отворете сивото капаче на белезниците и поставете една от цветните ключалки, след това 

затворете капачето и го завъртете по часовниковата стрелка, за да го заключите. Накрая 

сложете белезниците на китката на ръката си и ги затворете. 

Трикове: 

 Започнете с лесното ниво-зелените ключалки, докато не напреднете и стигнете до 

нивото с червените ключалки. 

 Обърнете зелените жетони с лице нагоре, когато играете със зелените ключалки; жълти 

жетони, когато играете със средно ниво на трудност-жълти ключалки; и червените 

жетони-за напреднали. 

 Ако ползвате дясната си ръка, заключете лявата с белезници или обратно-ако ползвате 

лявата ръка, заключете дясната. 

 За да ви е по-лесно, уверете се, че ключалката е с лице към дланта ви, така, че по-лесно 

да отворите скобата. 

Играта: 

Започнете с лесното ниво-зелените ключалки. Най-големият играч започва първи. Грабнете 

ключа колкото се може по-бързо и го поставете в ключалката. Започнете да въртите ключа 

наляво и надясно, нагоре и надолу. Отключете белезниците и се освободете. Вземете един от 

жетоните на масата с най-голям брой точки, съответстващ на цвета на ключалката. Когато и 

последният играч се освободи, първият рунд приключва. Можете да продължите със 

следващото ниво на трудност. 

За да извадите ключа: 

 
Когато сте достигнали краят на ключалката и белезниците са се отворили, издърпайте ключа 

нагоре. След това го завъртете около горната част на ключалката, докато намерите изхода (А). 



 

 

Освободете се принудително: 

 
Ако не успеете да отключите ключалката и искате да се освободите, махнете сивото капаче на 

белезниците, махнете ключалката заедно с ключа. Използвайте ключа на обратно и го 

поставете в отвора отзад на белезниците (В). Белезниците ще се отворят веднага. 

Победител: Съберете всички жетони от нивата, които сте изиграли. Печели този, който има 

най-висок брой точки. 

Уникални ключалки-лабиринт: 

 
12 различни ключалки с три нива на сложност. 

Алтернативни игри: 

#01: ДВОЙНО ПРЕЖИВЯВАНЕ - 2 играчи/ 4 белезници 

Сложете по две белезници на двете си китки на ръцете. Който първи отвори белезниците-

печели. 

#02: БИТКА - 4 играчи (2 срещу 2)/ 4 белезници 

Играйте по двойки. Освободете вашият съотборник, докато той или тя се опитват да отключат 

вашите белезници. По-бързият отбор-печели. 

#03: ШПИОНИ В ТЪМНОТО - 2-4 играчи 

Заключете се и изгасете лампите. Първият, който се освободи в тъмното-печели. 

#04: КРАЛ НА БЯГСТВОТО - 2-4 играчи 

Всеки играч започва с лесните ключалки. След като се освободи, минава на следващото ниво. 

Този, който първи мине всички нива и успее да се освободи-печели играта. 

#05: ПОБЕДИТЕЛЯТ ПРИБИРА ВСИЧКО - 2-4 играчи 

Играта се играе като оригиналната игра, но със завъртане. Започва се от лесното ниво. Първият, 

който се освободи, от всички нива, трябва да се провикне. В този момент останалите играчи 

трябва да рестартират играта ( Освобождават се принудително ). Победителят продължава до 

следващото ниво, като се опитва да вземе всички нива, преди някой да го хване. Този, който 

първи премине всички нива и успее да се освободи-печели играта. 

#06: БИТКА СЪС СЛАБАТА РЪКА - 2-4 играчи 

Веднъж, след като вие и вашите приятели сте преминали всички нива с ръката, която ви е 

водеща, се опитайте да изиграете играта с другата ръка. 

#07: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО – 1 играч 

Помолете възрастен да се опита да разбие рекордът ви. 


