
Супер игра Замръзналото Кралство 

Играчи: 2-4 

Правила на играта без жетони (снежинки ) 

Подготовка: поставете стрелката в кръга, където ще я завъртате. Всеки играч трябва да си избере своя герой, 

който е изобразен върху двустранна карта от твърд картон – Елза, Ана Кристоф или Олаф. Трябва да постави 

картата върху прозрачната стойка, за да стои изправена и да я постави върху замъка Арендел, скован от лед, 

където пише старт.  

Цел на играта: победител ще бъде този, който първи достигне Арендел, освободен от лед, в центъра на 

игралното поле.  

Правила на играта: Дава се предимство да започне най-малкия участник в играта. Той трябва да завърта 

стрелката и да се мърда по игралното поле с толкова, каквото число показва тя. Ако стрелката спре на СТОП!, 

играча пропуска своя ред и следващия играч върти стрелката. Върху игралното поле всеки може да попадне 

на специални знаци, които трябва да следва и изпълнява: 

Числото 1 – на гърба на елена Свен: то ви дава повече бързина и можете да се преместите с 3 стъпки напред. 

Числото 2 – Олаф е стоял на слънце твърде дълго време. Вие трябва да пропуснете своя ред, за да му 

помогнете.  

Числото 3 – Кристоф ще ви помогне да преодолеете препятствие. Ще се наложи да завъртите стрелката някой 

друг път.  

Числото 4 – Върнете се назад 4 стъпки, за да избягате от Маршмелоу.  

Числото 5 – Двете принцеси ще ви помогнат да преминете 2 стъпки напред.  

Числото 6 – Попаднахте в изненадваща снежна буря. Тя ще ви забави. Трябва да останете на мястото си, 

докато, когато е ваш ред, не ви се падне 4 или 5.  

Важно: Замъка Арендел трябва да бъде достигнат с точен брой стъпки/ точки. Иначе трябва да се върнете 

назад толкова стъпки, колкото са ви в повече.  

Правила на играта с жетони – снежинки 

Подготовка: подготовката е същата, като при играта без жетони. Поставете жетоните върху игралното поле, по 

ваш избор, без местата с числа.  

Цел на играта: Победителя е този, който първи достигне освободения от сковаващия лед замък Арендел и го 

освободи от леда с помощта на 2 различни жетона –  2-та вида снежинки с различна форма и цвят.  

Правила на играта: процедирайте както във версията на играта без жетони, спазвайки правилата на 

специалните стъпки  с числа. Просто сега играчите си вземат по жетонче, когато стрелката е посочила число, 

което ще ги отведе върху снежинка. Ако на играч му се падне стъпка със снежинка, той/тя си я запазва. Общо 

може да задържа по 2 снежинки в себе си. Ако му се падне такава снежинка, от която вече има една или две, 

я оставя обратно в игралното поле. Замъка Арендел трябва да се достигне с точен брой точки, които са се 

паднали след завъртане на стрелката и с две различни снежинки.  

 

Съдържание:  
- игрално поле 
- 4 фигурки- двустранни карти от твърд картон 
- 4 поставки/стойки за фигурките 
- 12 жетона -снежинки 
- игрално поле със стрелка, която се върти и показва числа-стъпки, които трябва да се следват 

 

Подходящо за деца над 4 години 

 

Вносител: Раяленд 

гр. Варна, бул. „Цар Освободител”39 

тел. 052/566464 

www.rayatoys.com 



 

 

 


