
Играчи: от 3 до 6 участници     Възраст: от 8 години     Времетраене: около 15 мин. 
 

 

Съдържание: 36 карти в 4 цвята - с числата от 1 до 8, както и 2 мага и 2 шута.

40 кръгли чипа за предсказания

8 правоъгълни плочици за отброяване на рундове

Идея на играта
Някога, много отдавна... 
...в очарователния свят на приказните създания дори и най-малките магове развивали още като хлапета 
своите отчасти неразкрити вълшебни способности. В тази игра ще направиш своите първи крачки като 
ученик в магическото училище, за да развиеш дарбата на предсказанието. Приказни пеперуди и цветя, 
мишки и охлюви, вълшебни създания от цялата гора се трупат, за да ти помагат в това начинание. 
Хайде скачай, гмурни се и изживей тази магична игра!

Подготовка за играта
Преди първи рунд, според броя на играчите, на масата се поставят съответния брой отворени плочици  
за отброяване на рундовете така, че да са подредени в редичка по големина и добре видни за всеки. 
Тези плочици показват по колко карти ще се раздават във всеки рунд, на всеки играч.

• При 3-ма или 4-ма играчи се поставят всичките 8 плочици.

• При 5-ма играчи се използват плочките от 1 до 7.

• При 6-ма играчи се подреждат плочките от 1 до 6.

Най-старият играч става първи “раздавач“, а 40-те кръгли чипчета с предсказания
се разполагат в центъра на масата, със страната на хлапето маг нагоре.

Ход на играта
Всеки рунд на МАГОВЕ ХЛАПЕТА се състои от четири стъпки:

• Раздаване на картите

• Предсказване на ръцете

• Изиграване на картите

• Разпределяне на точките

Раздаване на картите
В началото на всеки рунд раздавачът разпределя по толкова карти на всеки играч, колкото показва 

цифрата, изобразена върху най-малката от отворените плочици за отброяване на рундовете, т.е. раз-

дава се по една карта на всеки играч в първи рунд, по две карти - във втори, по три - в трети и т.н. 

Нераздадените карти се поставят на масата на купчинка, с лицето надолу, като най-горната карта от 

тестето се обръща и се поставя върху останалите. Обърнатата карта ни показва коя боя (кой цвят) ще 
бъде КОЗ този рунд. 

Ако след раздаването бъде обърнат ШУТ - в този рунд няма козове!
Ако бъде обърнат МАГ - раздавачът избира козовата боя, след като 
първо е видял картите си!
Изключение: При 6-ма играчи, в последния 6-ти рунд, не може да 
бъде обърната карта, тъй като тестето за раздаване е разпределено 
напълно между играчите (6 играчи х 6 карти = 36 карти за игра). В 
този рунд се играе БЕЗ КОЗ.

Предсказване на ръцете
Играчът, който седи вляво от раздавача, пръв обмисля и 
обявява ясно на глас, колко ръце смята, че ще успее да 
вземе в този рунд. За всяка предвидена ръка, той взима 
по един чип на предсказанието и го поставя пред себе 
си, със страната на мага хлапе обърната нагоре. След 
това на ред да предсказва броя на ръцете си за рунда е 
левият му съсед и така докато всички играчи не извършат 
това действие. Напълно възможно е да бъдат предсказани 
сумарно повече или по-малко ръце, отколкото по принцип са възможни в даден рунд. Може да бъдат 
предсказани и 0 ръце.

Пример:
Леон предсказва, че ще направи
2 ръце този рунд, за което взима
2 чипа от центъра на масата. 

* “Z“ от немското Zauberer - маг/магьосник     * “N“ от немското Narr - шут/глупак

от кен фишер

КАКВО ОЗНАЧАВА “КОЗ“ ? 
Коз е всяка карта от козовата боя. Ако например след раздаването се обърне една синя 
2-ка, това означава, че синята боя ще е козова за този рунд. Всяка козова карта печели 
винаги срещу всяка друга не козова карта. Козовата боя може да се променя всеки рунд.

МАГОВЕ*

ШУТОВЕ*

МАГОВЕ*ШУТОВЕ*

КАКВО ОЗНАЧАВА “РЪКА“ ?
Когато е на ред всеки играч 
изиграва по една карта. Всич-
ки изиграни на масата карти 
от едно завъртане образуват 

ръката. Например в 5 рунд играчите имат 
по 5 карти и ще се играе за 5 ръце.
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Изиграване на картите
С това играта започва! Започва играчът, вляво от раздавача. Той изиграва една от получените по-рано 
карти, по свой избор и я поставя в центъра на масата. След това, по посока на часовниковата стрелка, 
всеки играч изиграва по една от своите карти. Отиграването на картите става по следния начин: 

Щом всеки изиграе по една карта, се определя печелившият играч за тази ръка. Този играч събира кар-
тите от масата и ги слага на добре видна купчинка пред себе си. Отгоре той слага един от чиповете, 
получени при предсказанието. В първи рунд се играе само за една ръка, тъй като всеки играч има само 
по една карта от раздаването. Винаги, когато се играят повече ръце, играчът спечелил предната ръка, 
отваря следващата (започва пръв). Когато един играч спечели няколко ръце, той ги подрежда на малки, 
отделни купчинки пред себе си. И не забравяйте винаги да сложите отгоре чип на предсказанието!

Пример: В този рунд мишките (жълта боя) са козове. Ния открива ръката с една 8-ца цвете (зелена боя).
Йоанна отговаря с една 4-ка цвете (зелена), Леон отговаря с 5-ца цвете. Елена няма никакви зелени цветя в 
себе си и решава да играе една 2-ка мишка коз и печели ръката, защото жълтите мишки са козове в рунда. 

Разпределяне на точките
Когато всички ръце са изиграни и събрани от играчите на купчинки, трябва да се провери кой е пред-
сказал точната бройка на своите ръце и я е изпълнил. Това е съвсем простичко. Ако върху всяка спече-
лена ръка играчът има поставен точно по един чип, това означава, че предсказанието му е било вярно.
Всички играчи, които са изпълнили правилно това условие, имат право да обърнат чипчетата и да ги 
поставят пред себе си с цифрата нагоре. В края на играта всеки чип се брои за една точка.
Ако все пак някой играч има купчинки от ръце без чипове отгоре или останали чипове без купчинки, 
тогава и в двата случая предсказанието се счита за невярно. Играчът губи правото си да запази 
пред себе си чиповете за предсказания (от този рунд) и трябва да върне всички обратно в средата на 
масата. Точки, спечелени в предходни рундове, винаги се запазват и не се връщат в средата на маста!

Пример: Елена е предсказала, че ще спечели 3 ръце в този рунд и печели наистина точно 3. При това поло-
жение тя има право да запази и обърне всичките си три чипа, като ги превръща в 3 точки за класирането.

какво се случва при “нула“ ръце ? 
Ако някой играч предскаже, че няма да вземе нито една ръка и наистина го направи, той има право да 
получи един чип от общата купчина и да го запази като бонус 1 точка за правилно предсказание!

След разпределянето на точките, левият съсед на раздавача поема неговата роля за следващия рунд. 
Новият раздавач обръща най-малката плочица с номера на отминалия рунд и започва нов, с раздаване-
то на картите, според цифрата на актуалния рунд.

край на играта
След като и последната плочица за отброяване на рундовете бъде обърната, играта приключва. Всички 
играчи преброяват точките си. Победител е играчът с най-много точки.  
Ако двама или повече играчи имат най-много точки (равенство), тогава има повече от един победител!

КОЯ КАРТА ИМАМ ПРАВО ДА ИЗИГРАЯ ?
Само първият играч има право да изиграе напълно произволна карта. Всички останали 
трябва да се придържат към следните правила:

1.  Всеки следващ играч трябва да изиграе по възможност карта от същата боя, с която е
започната ръката, т.е. от цвета на първата изиграна карта. Това се нарича “ОТГОВАРЯНЕ“.

2.  Само когато не държи в себе си карта от същата боя (цвят), даден играч може да изиграе карта от
друга боя. В този случай играчът може да играе или карта КОЗ и да се опита да спечели ръката - това 
се нарича “КОЗЕНЕ“ или разговорно “ЦАКАНЕ“ (може да бъде победено само от по-силен КОЗ), или да 
играе карта от съвсем друга боя, различна от козовата или от тази, с която е започната (отворена) 
ръката. В този случай той гарантирано ще я загуби и това се нарича “ЧИСТЕНЕ“.
3. Картите с МАГОВЕ и ШУТОВЕ (2 х 2) образуват изключения. Магове и шутове може да бъдат играни 
винаги, дори и когато играчът може да отговори. Маговете са по-силни от всеки коз - те винаги 
печелят! За сметка на това шутовете никога не печелят ръка, дори и срещу най-слабата друга карта - те 
винаги губят!

Тесте с карти

Ния Йоанна

ЛеонЕлена

Първо българско лицензирано издание 2012.

КОЙ ПЕЧЕЛИ РЪКАТА ?
За да се определи коя карта печели ръката, има 3 основни правила:

1. Най-първо изиграният маг винаги печели ръката.
2. Ако не е игран маг, печели козовата карта с най-висока стойност в ръката.
3. Ако не са играни нито магове, нито козове, ръката се печели от най-високата карта 

от боята, с която е отворена ръката (най-високата карта от цвета на първата играна карта в тази 
ръка).

СПЕЦИАЛНИ СИТУАЦИИ:
1.  Ако дадена ръка бъде отворена с шут, то едва втората изиграна карта определя боята, на която 

трябва да се отговаря. Тази карта се третира като първа в рунда. Един шут не може никога да спе-
чели ръка, дори след него да се играе вторият шут - тогава ръката се печели от третия поред играч, 
с коя да е карта от неговите налични.

2. Ако в една ръка се изиграят и двата мага, печели винаги първо изиграният от тях!
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