
Подготовка: 

Поставете игралната дъска на твърда повърхност и монтирайте синята картонена стрелка върху 

пластмасовият жълт диск. Подредете 54 геометрични плочки (кръгчета, триъгълници и 

квадратчета) на случаен принцип около борда. Поставете на страна картонения диск, който от 

едната страна е син, а от другата-оранжев, както и картите "Маска" бонус. Поставете таймера в 

предвиденото място. Таймерът има два режима на игра: лесно (лесно: с време за игра 20-60 

секунди) и трудно (трудно: с време за игра 8-20 секунди). Започнете играта с режим на таймера 

''Лесно''. Всички играчи си избират по един герой и го поставя върху прозрачните пластмасови 

кръгчета. Тръгва се от полето "GO!".  На свой ред играчите завъртат стрелката, върху кръглият 

картонен диск. Този, на когото резултатът е по-висок, той започва първи, след което въртенето 

е по посока на часовниковата стрелка. 

Как да играете: 

Целта на играта е първи да стигнете до полето "FINISH". 

Започва се от полето "GO!", като се завърта жълтия диск със синята стрелка. Когато започнете 

игра, можете да спре на три вида полета: • 1) Сини полета; • 2) Оранжеви полета; • 3) 

Специални полета (символи: Ромео, Луна, Нощна Нинджа и символ на ‘’ Трите обединени 

юмручета’’). 

1) Ако играчът спре на синьо поле, той върти стрелка върху синият картонен диск и изпълнява 

теста означен със стрелката. Сините полета предвиждат индивидуален режим на игра, 

следователно играчът стартира таймера и изпълнява само теста. Ако тестът завърши в 

определеното време, играчът може да премине напред, в противен случай той остава 

неподвижен. Следва играчът, който е по посока на часовниковата стрелка. 

 

Син картонен диск с тестове: 

✔ символи три кръга: играчът трябва да събере 10 

кръгли карти от тези,които са разпръснати около 

дъската. 

 

 

 

✔ синият символ на петно: играчът трябва да 

събере 10 карти в тъмно синьо сред тези, 

разпръснати около дъската. 



 

✔ мемо игра (символ на двойката): Играчът трябва да 

намери 3 двойки, с еднакви символи (сини карти с 

надпис pj masks на гърба) 

 

✔ Нощна нинджа (символ на нинджа): играчът трябва 

да събере 4 картончета с Ninja della Notte сред тези, 

които са разпръснати около дъската. 

 

 

 

✔ символ на червеното петно: играчът трябва да 

събере 10 червени карти сред тези, които са 

разпръснати по дъската.  

 

 

 

✔ символ на Луна: Играчът трябва да събере 4 карти с 

образа на Луна. 

 

 

 

 

 

2) Ако играчът спре на оранжево поле, използвайте оранжевият картонен диск. 
 
 
Оранжев картонен диск с тестове: 
Мемо игра (символ на двойката): този, който формира най-много двойки от оранжевите карти 

с  надпис pj masks на гърба, е победител. 



 ✔ символ на трите триъгълника: този, който намери най-

голям брой, триъгълни плочки из между тези, разпръснати 

около дъската, печели. 

 

 

 

 

✔ символ Ромео: печели този, който първи събере най-

много карти с Ромео. 

 

 

 

 

 

  

✔ символ със зелено петно: този, който намери най-голям 

брой зелени карти, печели. 

 

 

 

 

 ✔ символ на трите квадрата: този, който намери най-голям 

брой квадратни плочки, печели.  

 

 

 

 

 

 



✔ Ако резултатът от завъртането е символ с ''Маска'', 

играчът получава плочка "Маска" бонус и върти отново: ако 

спечелите 3 маски, напредвате с три полета напред. 

 

 

 

Когато попаднете на символ ''Три обединени юмручета'', 

върху дъската, съответно трябва да следвате стрелката, 

която ви показва с колко хода да се върнете или да 

продължите напред. 

 

 

 

Когато завъртите стрелката и се падне между два символа, тогава губите ред. 

Числата (от 1 до 3) върху оранжевият или синият диск, показват с колко полета да се предвижи 
всеки играч. 

Във всяко предизвикателство си спомнете, че: 

- При равенство между двама играча никой не печели. 

- Играчите, които спират за един кръг, не могат да бъдат оспорени. 

- След всеки кръг, играчите трябва да разместват картончетата, който са разпръснати около 
дъската. 

- Когато играчът пропусне ход, тогава последният играч се възползва от този ход. 

3) Ако играчът спре на специално Стоп поле (полета 4, 22 и 31), той губи ред.  

 

Вместо това полето ''Три обединени юмручета'' ви позволяват да се придвижите напред по 

пътя и да прескочите от поле 7 до поле 11; от 15 отивате на 19; от 24 на 28. 

Приятна игра! 


