
СУПЕР ИГРА  

Да откриеш Дори 

 

Съдържание: 

- Игрално поле  

- 6 поставки за 6 фигурки от картон. Всеки играч избира 

кой герой от филмчето да бъде. 

- 12 жетона от картон 

- Колело с въртяща се стрелка (спинер). Частите са от 

картон и са приложени в кутията.  

 

 

Правила на играта без жетони 

Играчът, който пръв достигне полето „Finish” е победител (поле 63). Там е Дори. Това трябва да стане с точен 

резултат от спинера, в противен случай трябва да се върнете назад с толкова полета, колкото в повече показва 

той. Ако попаднете на “Go” след като сте се върнали от поле 63 заради точки в повече, трябва да се върнете 

назад, не напред. 

Играта започва като всеки играч си избира фигурка и я поставя на полето “Start”. За да решите кой ще бъде 

първи, всеки играч завърта спинера по веднъж. Който е с най-голям резултат тръгва пръв. Всеки играч, на 

когото е ред  да играе трябва да завърти спинера и да напредва с толкова полета, колкото показва стрелката. 

По пътя има специални полета с които трябва да се внимава! 

 Поле “Go” (5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54, 59, 63) -  играча се придвижва напред с толкова, 

колкото се е придвижил и на предишния си ход.  

 Поле 6 – върнете се на поле 12 

 Поле 19 – пропуснете този ход 

 Поле 31 – отидете на поле 52 и пропуснете следващи три ваши хода. Ако междувременно друг 

играч попадне на поле 52, то той ще бъде ваш освободител, но е негов ред да пропусне 3 свои 

хода. 

 Поле 42 – върнете се обратно на полето от което започнахте този ваш ход. 

 Поле 52 – пропуснете 3 ваши хода освен ако междувременно друг играч не попадне на това поле и 

ви освободи, при което ще е негов ред да пропусне 3 свои хода. 

 Поле 58 – върнете се в началото. 

Правила на играта с жетони 

Основните правила са същите като тези при игра без жетони, но са добавени още няколко най-важното от 

които се отнася за Победителя –той е този, който пръв достигне поле 63 с два жетона в различен цвят! 

Допълнителни правила: 

 Първо, поставете жетоните по ваше осмотрение на полетата (без специалните полета). 

 Ако след въртене на стрелката, играч попадне на поле с жетон, той печели жетона. 

 Играчите могат да събират жетони само от един вид. 

 Играчите могат да имат максимум 2 жетона в даден момент. 

 Ако играч не може да вземе жетон поради една от горепосочените причини  той си остава на полето, 

което е достигнал през този ход без значение, че не може да вземе жетона. 

За да събират жетони, играчите могат да се движат по игралното поле както напред, така и назад. След като е 

събрал 2 различни вида жетони, играчът трябва да се движи само в посоката към финала - полето „Finish”  и 

то  с точен резултат от спинера, както е описано по-горе. 

Брой играчи: 2 до 6 

Препоръчителна възраст 4+ 

Вносител: Раяленд ООД, гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 3 

тел: 052/ 566464     www.rayatoys.com 



 

 

 


