
Играчи: 3–5 магове-експерти Възраст: от 10 години Времетраене: около 30 мин.
Съдържание: 75 карти с герои, 27 магически клейма, 1 черен маг (на стойка)

Някога, много отдавна … част 2-ра
След главозамайващата находка на английския археолог д-р Хенш Стоун преди много години в под-
земията на древното светилище, той се впуска в ново изследователско приключение. Желанието му 
било да открие нови свидетелства за древната тайна и да насърчи своите последователи да упраж-
няват дарбата на прорицанието. Най-накрая, по време на разкопки в хълмовете на стара Германия, 
той се натъкнал на нова археологическа сензация: пергаментов свитък, този път написан на езика на 
Нибелунгите. Преводът му разкрил система от правила на друга древна игра, имаща за цел да тренира 
прорицателските способности на едно по-висше ниво ...

Заданието
Завръщайки се в магическата академия, в курсовете за напреднали, учащите се били поставяни 
пред нови изпитания от висшата школа, за да придобият титлата МАГОВЕ-ЕКСПЕРТИ. Сега всеки от тях 
трябвало да предскаже не само колко ръце ще направи, но и от кои раси (бои) ще бъдат те. За да 
документират предсказанието си, маговете взимали и поставяли пред себе си цветни клейма, от които 
трябвало да се отърват по-късно в хода на играта. Оказало се, че освен цветни, имало и бели и черни 
магически клейма. И сякаш предсказването на точния брой ръце не било достатъчно трудно, та се 
появила и фигурата на черния маг. Той имал за задача да обърква плановете на останалите играчи. 
Играчът, който успее след множество рундове да напусне играта с най-малко наказателни точки, 
ставал победител и получавал титлата експерт от първи ранг.

картите с герои - съдържат 5 различни раси (бои): 
Кентаври (жълта)    Океаниди (синя) 
Харпии (виолетова)   Сити (зелена)    
Магове (червена)

Най-силната карта от всяка раса е “15“, а най-слабата е “1“. 

Внимание: Червените магове са раса, която винаги е коз. Те са по-силни от всяка “15“ на друга боя, 
от което следва, че “15“ на червените магове е най-силната карта в играта.
Всяка раса си има цветни клейма (5x червено, 3x жълто, 3x зелено, 3x синьо, 3x виолетово). Освен 
това има четири бели жокер-клейма и шест черни, наказателни клейма. 

Подготовката
Според бройката на участниците се размесват и 
раздават следните карти:
При 3-ма играчи - от всяка раса картите от 1 до 9.
При 4-ма играчи - от всяка раса картите от 1 до 12.
При 5-ма играчи - всички 75 карти
Излишните карти се поставят обратно в кутията.  
Всеки играч получава по 15 карти на ръка.  
Черният маг и 27-те магичeски клейма се поставят  
в центъра на масата. 

Предсказанието
Играчът, вляво от раздавача, прави първи своето предсказание.  
Следват всички останали по часовниковата стрелка. Когато играч е на ход, той трябва:
-  да предскаже броя на ръцете си и техните раси и да вземе съответния брой цветни клейма;
или 
- да вземе фигурата на черния маг.

Черният маг може да бъде взет само от един играч. Ако някой вземе черния маг, всички следващи 
играчи могат да правят само предсказания. Никой не е длъжен да взима фигурката на мага. Също така 
е допустимо да не се взимат никакви клейма, с което играчът предсказва 0 ръце в този рунд.

Черният маг и наказателните (черни) клейма 
Черният маг може да се вземе например, когато човек притежава в някое раздаване или 
твърде малко или почти никакви карти от дадена раса. Който го вземе, не получава никакви 
клейма по време на рунда и има за цел единствено да провали предсказанията на другите 
играчи чрез “чистене“ или “цакане“ и да им докара наказателни точки. Виж повече за това 
при “Битката за ръцете“ и “Получаване на наказателни точки“.

Пример 1: 
• Филип започва и си взима от центъра на масата едно червено, две сини и едно зелено клеймо. Той смята, че ще 
направи съответно една ръка от магове, две от океанидите и една от ситите.
• Силвия също взима клейма от масата: две виолетови, едно синьо и три червени клейма.
•  Катя не прави предсказания, вместо това взима черния маг и го поставя пред себе си.  

Нейната цел в този рунд ще бъде да действа така, че другите да не успеят да се отърват от своите клейма 
или дори да им се наложи да вземат наказателни такива.

Белите клейма
Белите клейма (жокери) влизат в игра само когато в центъра на масата не са останали повече клейма 
от определен цвят. Ако някой играч иска да вземе например жълто клеймо и на масата вече не се 
намират свободни такива, той трябва да го вземе от произволен съперник, който от своя страна ведна-
га получава в замяна едно бяло клеймо от центъра на масата. Те може да бъдат използвани в хода на 
играта като жокери. Виж повече за това при “Битката за ръцете“ и “Получаване на наказателни точки“.

Пример 2:
Петър е на ред. Той желае да 
предскаже две жълти, една
зелена и една синя ръка. 
Съответно Петър взима от центъра
на масата две жълти и едно зелено 
клеймо, но тъй като там вече 
няма сини клейма, той взима 
едно синьо от Силвия, която 
в замяна получава бонус - бяло 
жокер-клеймо. 
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Благодарим Ви, че закупихте този висококачествен продукт. Ако все пак по някаква причина прецените, че имате 
повод за рекламация, моля обърнете се директно към нас или нашите партньори за съответната територия.

Имате още въпроси? Ние или нашите представители ще им отговорим с удоволствие: 
AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstrasse 23-D5, D-63128 Dietzenbach

www.amigo-spiele.de, E-Mail: hotline@amigo-spiele.de

Битката за ръцете
Играчът, вляво от раздавача, подиграва за първата ръка, като поставя отворена карта, по негов избор, 
в центъра на масата. Сега всеки по реда си трябва да изиграе по една карта, като трябва да отговори 
на първо изиграната карта в ръката (стига да има с какво). Който не може да отговори на подиграната 
раса, трябва да играе карта от произволна друга раса или да опита да вземе с коз (да “кози“ или да 
“цака“), използвайки червените магове, тъй като те са винаги коз.

Кой получава ръката, т.е. отиграните карти в центъра на масата? 
Ръката се печели от играча, изиграл най-високата козова карта. Ако в тази ръка не е игран коз, ръката 
получава играчът с най-висока карта от подиграната раса (първо изиграната раса в ръката). 
Спечелилият прибира картите от ръката и ги слага на купчинка пред себе си, след което поставя обра-
тно в центъра на масата едно клеймо със символа на расата (боята), която е отворила или спечелила 
ръката и открива следващата ръка (започва нов ход) с произволна карта по негов избор. 
Ако някой от маговете-играчи не може да върне съответния цвят клеймо в центъра на масата, тогава 
той е длъжен да вземе оттам едно черно наказателно клеймо. В края на рунда всяко черно клеймо се 
брои за 3 наказателни точки.

Важно: Ако някой подиграе червена боя, то спечелилият ръката трябва да върне в замяна червено 
клеймо. Ако първоначално се подиграе друга раса, но ръката бъде цакана с коз (червени магове), тога-
ва победителят в тази ръка може да върне по избор или червено клеймо или клеймо с цвета на расата, 
открила съответната ръка.
Белите клейма са жокери. Те може да се връщат при взимането на произволна ръка. Тъй като прите-
жателят на черния маг няма клейма пред себе си, той просто прибира спечелените ръце и не получава 
никакви наказателни точки. Той също така открива следващата ръка с карта по избор.

Примери за 3 различни ръце:
•  Филип открива и играе 2-ка харпия (съответно цветът за отговаряне е виолетово). Силвия отговаря с виоле-

това 11-ка. Катя отговаря със 7-ца харпия. Петър няма виолетови харпии и изчиства („чистене“ - изхвърля 
произволна, обикновено слаба или непотребна карта) зелена 12-ка. Силвия печели ръката със своята 11-ка 
харпия и връща 1 виолетово клеймо в центъра.

•  Силвия отваря следващата ръка, подигравайки жълта 4-ка. Катя отговаря с 2-ка кентаври, Петър с жълта 
9-ка, а Филип няма избор, тъй като има само жълта 10-ка. Филип печели ръката, но понеже не притежава 
жълто клеймо, му се налага да вземе от центъра черно такова! 

• Филип открива следващата ръка с 8-ца харпия (виолетово). Силвия няма да отговори и кози с 3-ка червен маг. 
Катя отговаря с виолетова 1-ца. Петър няма харпии и затова чисти зелена 8-ца. Силвия печели ръката, защо-
то е играла най-високия коз (в случая единствения). Тя може да върне или виолетово, или червено клеймо по избор.

Получаване на наказателни точки
Един рунд приключва, когато са изиграни всички раздадени карти.  
Всеки играч, който в края на рунда няма никакви клейма пред себе си, получава 0 наказателни точки.
Всяко цветно клеймо, останало пред даден играч, се брои за 2 наказателни точки. Всяко черно клеймо 
носи 3 наказателни точки. Всяко останало бяло клеймо се счита за 4 наказателни точки.
Притежателят на черния маг (ако има такъв) получава максимум 4 наказателни точки. Те обаче нама-
ляват с по една точка за всяко черно клеймо, получено от друг играч. Ако например другите играчи 
са взели по време на игра общо 3 черни клейма, черният маг носи на притежателя си само една нака-
зателна точка (4 - 3 = 1). Ако притежателят му си е свършил перфектно работата и в игра са 4 или 
повече черни клейма, той не получава наказателни точки.

Пример за оценяване:
Филип получава 3 наказателни точки за черното клеймо, 
а Силвия - 4 наказателни точки за бялото клеймо. 
Катя, в ролята на черен маг, получава само 2 наказателни
точки, тъй като е успяла да вкара в игра 2 черни
клейма при своите съперници (4 - 2 = 2).  
Петър получава 5 наказателни точки (2 за 
жълтото и 3 за черното клеймо).

Наказателните точки биват записани.  
Всички клейма, заедно с черния маг, се поставят отново в центъра на масата.  
Следващият по часовниковата стрелка играч раздава отново по 15 карти и играчът вляво от него 
открива следващия рунд с първата си ръка. 

край на играта
Играят се толкова рундове, колкото играчи седят на масата.  
Само при 3-ма играчи по изключение се играят 6 рунда.  
Печели играчът, с най-малко наказателни точки в края на играта.

Пояснения и тактически съвети
•  Когато играч направи ръка с дадена раса, той трябва веднага да се отърве от съответното клеймо. 

Не е разрешено това действие да се извършва на по-късен етап в играта! 
•  В един рунд не може да бъдат раздадени повече от 6 черни клейма. Ако някой играч би трябвало да 

получи 7-мо поред черно клеймо, нека се счита за късметлия, защото не получава такова!
•  При правенето на предсказанията трябва да се има предвид, че с червени магове (козове) може да 

се цака всяка друга играна карта и следователно играчът има избор за цвета на клеймото, което 
трябва да върне - то може да бъде червено или в цвета на подиграната в ръката раса. 

•  Черният маг е добре да се ползва, когато нямате подходящи карти за друга игра или когато имате 
много малко или почти никакви карти от дадена раса. Всеки път, когато не може да отговаря, би 
могъл да цака или чисти карти и така да осуетява плановете на съиграчите си.

•  При игра с 3-ма черният маг винаги е силно желан и съответно доста ценен. Ако желаете да 
усложните играта и да направите взимането на черния маг недотам апетитно, може да определите 5 
наказателни точки като максимална базова стойност за притежателя му.

•  За любителите на продължителните и обстойни игри, броят на рундовете може да бъде увеличен на 
8 или 10 при четирима или съответно петима играчи. При този вариант авторът препоръчва след 
първата половина рундове да се завиши максималната базова стойност на черния маг от 4 на 5 
наказателни точки.

Забавлявайте се
още повече и с 
класическата 

версия на 
“МАГОВЕ“

Фантасмагория ООД
www.fantasmagoria.bg
kingdom@fantasmagoria.bg
тел: +359 2 416 46 90
моб: +359 895 61 88 10
Е-магазин: www.BigBag.bg
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