
Скоростна надпревара за 1-4 създатели на светове, на 8 и повече години

от Михаел Шахт

ЦЕЛ НА ИГРАТА
Всеки играч сътворява свой свят, изпълнен с екзотични животни и различни ландшафти, с помощта на плочки и игрално поле. 

Всички играчи едновременно се борят за най-ценните плочки, докато таймерът неуморно отброява оставащото време. 
Всеки, който успее да излезе от рунда навреме, може да грабне още няколко бонус точки. 

В края на третия рунд, играчът, събрал най-много точки, печели играта.

Играта за напреднали става още по-забавна с променящите се допълнителни задания. 
В играта за експерти играчите се изправят пред нови предизвикателства с по-сложни индивидуални задания. 

ИГРовИ МАТЕРИАЛ

4 индивидуални игрални полета (двустранни)  

лицева
(морска) страна

обратна
(комбинирана) 

страна

лицева страна

обратна страна

вода гора пустиня савана

136 теренни плочки (двустранни) 

12 експертни задания

1 блокче 
за водене на резултата

1 чип с вулкан

4 чипа - бонус точки

5 допълнителни задания

1

1 таймер

Забележка: За да настроите 
таймера, винаги го завъртайте 
докрай, след което върнете 
стрелката до желаното време.



3 НИвА НА ИГРАТА
Играта има три нива на трудност. Първо са обяснени правилата за начинаещи. Следват правилата за напреднали, а най-накрая 
- усложнените правила за експерти.  

В края на упътването може да намерите като бонус и правилата за Солова игра. 

подГоТовкА зА ИГРА
Поставете всички теренни плочки разбъркани, с произволна 
страна нагоре, на купчина в средата на масата така, че да бъдат 
лесно достъпни за всички играчи. Подредете чиповете с бонус 
точки на купчинка по възходяща стойност, според броя на 
играчите, както следва: 

2 играча 3 играча 4 играча

Чиповете също трябва да са лесно достъпни за всички.

Всеки играч получава индивидуално игрално поле и го поставя 
пред себе си с лицевата страна нагоре. Освен това всеки 
получава по едно листче от блокчето за водене на резултата 
и молив ( не е включен в играта). 

Поставете под ръка чипа с вулкана и таймера. 
Допълнителните и експертни задания не се използват в 
играта за начинаещи, така че просто ги приберете в кутията. 

Забележка: Четири от квадратчетата на вашето игрално поле са 
маркирани в различен цвят. Това има значение само при солова игра.
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ИГРА зА НАчИНАЕщИ

ход НА ИГРАТА
Играта протича в 3 рунда. В началото на всеки рунд нагласете таймера на 7 минути. Поставете таймера така, че всеки играч да вижда 
оставащото време. Един от играчите отброява “3…2…1…старт!” По време на отброяването всички играчи разбъркват теренните 
плочки (наричани за краткост плочки). На “старт” всички спират с разбъркването и рундът започва.

Пример: Плочките а, Б и в са поставени според правилата. 
Между Б и в (1), както и между в и г (2) има общо 2 грешни 
свързвания (но те са позволени). Плочка Д не може да бъде 
поставена както е изобразено, тъй като не граничи с нито 
една от вече поставените плочки а, Б или в.
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ИГРА зА НАпРЕдНАЛИ ИГРА зА ЕкСпЕРТИИГРА зА НАчИНАЕщИ 

а

поСТАвяНЕ НА пЛочкИ
Всички играчи едновременно започват да търсят плочките, 
които искат да поставят на своето игрално поле. Първата 
плочка се полага на произволно квадратче от полето. Всяка 
следваща плочка трябва да граничи поне с едната си страна 
с вече поставена плочка. 

Плочките може да бъдат ориентирани в произволна посока. 
(Това ще рече, че животните може да сочат надолу с главата 
или настрани.) Трябва да се стремите да поставяте плочките 
така, че страните им да пасват една към друга - вода с 
вода, пустиня с пустиня и т.н. По същия начин, страните на 
поставяните плочки трябва да пасват и към рамката на 
полето. Съединяването на несъответстващи си 
страни не е изрично забранено, но трябва 
да бъде избягвано, тъй като всеки две 
допиращи се страни на плочки, които 
не пасват една към друга, се броят 
за 1 грешно свързване и носят 
отрицателни точки. Всяка 
страна на плочка, която не 
съответства на рамката на 
полето също се брои за 1 
грешно свързване. 

пРАвИЛА зА поСТАвяНЕ НА пЛочкИ 
	 	Всеки играч има право да използва само едната си ръка за 

търсене и поставяне на плочки.
	 	Може да плъзгате плочките в средата на масата (за да ги 

разглеждате), но не и да ровичкате в тях безразборно. 
	 	обръщането на плочки е разрешено, тъй като двете им 

страни са винаги различни. Може свободно да изберете на 
коя страна да поставите всяка плочка върху полето си.

	 	Във всеки момент от играта може да държите не повече от 
една плочка в ръката си.

	 	След като вземете плочка в ръка, може или да я поставите на 
полето си, или да я върнете в средата на масата.

	 	Веднъж поставена, плочка не може да бъде местена, 
въртяна или премахвана от игралното поле. 

	 	Всяко квадратче от полето може да съдържа само по една
плочка. (Не е позволено да се поставят

плочки една върху друга.)
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ИзЛИзАНЕ оТ РуНдА
Всеки играч има право да излезе от рунда във всеки момент 
от играта, стига да не е изтекло времето на таймера. Това може 
да бъде направено, дори когато играчът има останали празни 
квадратчета на полето си. За да напуснете рунда, просто 
вземете най-горния чип с бонус точки и го поставете пред 
себе си. След това нямате право повече да участвате в играта и 
да правите промени до началото на следващия рунд!

кРАй НА РуНдА
Един рунд приключва в момента, в който всички играчи 
излязат от него или изтече зададеното време на таймера. 
Ако изтече времето на таймера, трябва да прекратите всякакви 
действия. Повече не може да взимате нищо (вкл. и бонус чип), 
нито да поставяте нещо на полето. Ако държите плочка в ръката 
си в момента, в който таймерът иззвъни, трябва да я върнете 
обратно на масата (нямате право да я поставите на полето си). 
Ако имате бонус чип в ръката си обаче, може да го задържите и 
да го поставите пред себе си. Следва оценяване на рунда.

оЦЕНявАНЕ
Запишете колко точки е събрал всеки един играч. Това става като попълните точките за всяка отделна позиция в листчетата за водене 
на резултата, след което ги сумирате. В първи рунд попълнете колона А, а във втори и трети рунд - колони В и С.

Пример: Мариана има 6 животни, за които получава 6 точки. 
На полето ѝ има 4 напълно затворени и правилно свързани 
области: 2 пустини (А), 1 гора (Б), и 1 савана (В), за които тя 
получава 8 точки. Двете области (Г) са затворени, но чрез 
грешно свързване (Д). Областите (Е) също така съдържат 
грешки. Саваната (К) не е затворена. Водната област (Л) 
по правило не носи точки. За бонус чипа (Ж), Мариана 
получава още 2 точки.

Вулкани: Мариана има 4 активни вулкана. (В първи рунд 
тя може да игнорира двата угаснали вулкана.) Нейният 
противник Ани има общо 5 активни вулкана на полето си 
(не е показано). Следователно Ани получава 5 отрицателни 
точки, а Мариана - нито една.

Мариана получава -1 точка за празното квадратче (М), както 
и -4 точки за четирите грешни свързвания (Н).
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Всяко животно на полето носи по 1 точка.
       

Всяка напълно завършена и без грешки област 
носи по 2 точки. изключение: водните области 
не носят точки. (По-лесно е първо да се изброят  
всички области от един тип, напр. всички гори и 
чак след това да се премине към следващия.)

Всеки бонус чип носи толкова точки, колкото са 
изобразени на него.

Пропуснете допълнителните задания при игра 
за начинаещи. (виж Игра за напреднали)

Пропуснете експертните задания 
при игра за начинаещи и 
напреднали. (виж Игра за 
експерти)

 Играчът, който има най-много активни 
вулкани,  получава по -1 точка за всеки активен 
вулкан. В случай на равенство, всички играчи 
с най-много активни вулкани получават пълния 
брой отрицателни точки. Угасналите вулкани не 
се броят в първи рунд. (виж Следващ рунд)

    Всяко празно квадратче носи по -1 точка. Всяко 
грешно свързване също носи по -1 точка. 
Празните квадратчета не водят до грешно 
свързване, съответно носят само по 1 
отрицателна точка.

активен 
вулкан

угаснал
вулкан

К

Б
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Важат правилата за начинаещи, но със следните допълнения:

подГоТовкА зА ИГРА
Размесете 5-те допълнителни задания и ги подредете едно 
върху друго, обърнати надолу. Отворете най-горното от тях. 
Това ще бъде допълнителното условие за всички в този рунд.

ход НА ИГРАТА
В началото на всеки рунд нагласете таймера на 6 минути.

вИдовЕ допъЛНИТЕЛНИ зАдАНИя

оЦЕНявАНЕ
Допълнителните задания важат за всички играчи: Най-
добрият играч в изпълнението на заданието получава 4 точки. 
Ако няколко играчи имат равен, най-добър резултат, то всеки 
от тях получава по 4 точки. Най-слабо справилият се със 
заданието получава -4 точки. Ако няколко играчи имат равен, 
най-слаб резултат, то всеки от тях получава по -4 точки. В 
случай че всички играчи са се справили по един и същи начин, 
то никой не получава точки за заданието.

СЛЕдвАщ РуНд
Върнете изиграното задание обратно в кутията, и обърнете 
ново от купчинката, без да размесвате.

ИГРА зА НАпРЕдНАЛИ

Най-много области
Играчът, направил най-много 
области, получава 4 точки. 
Играчът с най-малко области 
получава -4 точки. Отчитат се 
само напълно и безгрешно 
завършени области. Водните 
области не носят точки.

Най-много езера
Играчът с най-много езера 
получава 4 точки. Играчът 
с най-малко езера получава 
-4 точки. За езеро се счита 
всяка напълно и безгрешно 
завършена водна област, 
изцяло заобиколена от суша.

Най-много морски 
животни
Играчът, събрал най-много 
морски животни, получава 4 
точки. Играчът с най-малко  
морски животни получава -4 
точки.

СЛЕдвАщ РуНд
Играчът, събрал най-много точки в настоящия рунд, получава 
чипа с вулкан. В случай на равенство се счита, че всички играчи 
с най-много точки го получават. Този чип превръща всички 
угаснали вулкани на играча в активни. Това означава, че в 
следващия рунд този играч (играчи) отброява своите угаснали 
вулкани като активни!

Върнете всички плочки и бонус чипове в средата на масата, както 
в началото на играта. Нагласете отново таймера на 7 минути и 
започнете новия рунд по същия начин както и предния.

кРАй НА ИГРАТА
След третия рунд сумирайте точките от колони А, В и С. 
Играчът, събрал най-много точки, печели играта. В случай на 
равенство, има повече от един победител.

Ако в предишния пример Мариана държеше 
този чип, тя щеше да отброи 6 вулкана - 4 
активни и 2 угаснали. В този случай тя щеше 
да има повече вулкани от Ани и би получила 
6 отрицателни точки.

Най-голямото езеро
Всички играчи пресмятат размера на своето най-
голямо, напълно и безгрешно завършено езеро 
(вода, изцяло заобиколена от суша). За най-
голямо езеро се счита не най-голямото по площ, а 
съставеното от най-много плочки. Играчът с най-
голямото езеро, получава 4 точки, а играчът с най-
малкото (или без нито едно), получава -4 точки.

Най-голямата гора
Всички играчи пресмятат размера на своята най-
голяма, напълно и безгрешно завършена гора. За 
най-голяма гора се счита не най-голямата по площ, 
а съставената от най-много плочки. Играчът, 
направил най-голямата гора, получава 4 точки. 
Играчът с най-малката гора (или без нито една) 
получава -4 точки.



Важат правилата за начинаещи и напреднали, но със следните 
допълнения: 

подГоТовкА зА ИГРА
Размесете 12-те експертни задания и ги поставете обърнати 
надолу върху масата. Отворете по две задания за всеки играч 
и ги поставете на лесно достъпно за всички място.  Пример: при 
игра с 3-ма играчи отворете 6 експертни задания.

ход НА ИГРАТА
В началото на всеки рунд нагласете таймера на 5 минути.

По време на рунда имате право да вземете до 2 експертни 
задания и да ги поставите пред себе си. Те остават във вас до 
края на рунда; нямате право да ги връщате обратно и никой от 
останалите играчи не може да ви ги отнеме.

Може да взимате експертни задания преди да сте изпълнили 
тяхното условие, но не и преди да сте сложили поне 3 плочки 
на полето си. Взимането на задания не е задължително; ако 
решите, може и да не го правите. След като излезете от рунда, 
повече нямате право да взимате задания.

оЦЕНявАНЕ
Едно експертно задание важи само за играча, който го е взел. 
Ако играчът изпълни успешно заданието, той взима толкова 
точки, колкото са изобразени на него. Ако обаче не изпълни 
заданието, той получава съответния брой отрицателни точки.

СЛЕдвАщ РуНд
Разбъркайте отново всички 12 експертни задания и отворете 
по 2 задания за всеки играч.

Бизони
Да се съберат най-малко 
3 бизона в една и съща 
савана (напълно и безгрешно 
завършена). *В реалността 
бизонът живее в прерията, но в 
измислените светове на играта е 
пренесен в саваната.

Слонове
Да се съберат най-малко            
3 слона в една и съща 
савана (напълно и безгрешно 
завършена).

Панди
Да се съберат най-малко 
3 панди в една и съща 
гора (напълно и безгрешно 
завършена).

Животни от саваната
Всички 4 вида различни 
животни от саваната, 
събрани поне веднъж в една 
и съща област (напълно и 
безгрешно завършена).

горски животни
Всички 4 вида различни 
горски животни, събрани 
поне веднъж в една и съща 
област (напълно и безгрешно 
завършена).

Пустинни животни
Всички 4 вида различни 
пустинни животни, 
събрани поне веднъж 
в една и съща област 
(напълно и безгрешно 
завършена).

Папагали
Да се съберат най-малко        
3 папагала в една и съща 
гора (напълно и безгрешно 
завършена).

Змии
Да се съберат най-малко                        
3 змии в една и съща 
пустиня (напълно и 
безгрешно завършена).

Скорпиони
Да се съберат най-малко 
3 скорпиона в една и 
съща пустиня (напълно и 
безгрешно завършена).

Съвършенство
Безгрешно подредено поле, 
в рамките на разрешеното 
време; без празни квадратчета 
и без грешни свързвания.

Навреме
Напълно покрито поле, 
в рамките на разрешеното 
време; без празни 
квадратчета; позволени са 
грешни свързвания.   

Първи
Първият излязъл от рунда 
(взимайки бонус чипа с 4 
точки).

ИГРА зА ЕкСпЕРТИ

вИдовЕ ЕкСпЕРТНИ зАдАНИя
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вАРИАНТИ НА ИГРАТА
Предизвикателство за по-силните
Ако някои от играчите са много по-опитни от останалите, 
може да играете този вариант, за да се изравнят силите на 
участниците.  Играе се без чипа за вулкана; вместо това по-
опитните играчи приемат следното предизвикателство: 
всички те получават по -1 точка за всеки свой активен вулкан. 
Останалите играчи не получават отрицателни точки за активни 
вулкани. Угасналите вулкани не се броят. Бихте могли да 
усложните предизвикателството, като определите угасналите 
вулкани също да носят по -1 точка. 

обратната страна на игралното поле
Обратната страна на полето носи нови възможности за игра. С 
тази страна може да се играят всички нива на трудност, както 
и соловата игра. Ландшафти, които допират рамката на полето 
се броят за затворени от външната страна. (Както обикновено 
водните области не носят точки. Водна област допираща 
рамката на полето, не се брои за езеро.)

По-кратко време
Ако вече сте натрупали опит, може да съкратите разрешеното 
време за игра, например на 4 минути.

Деца
Ако играят деца под препоръчителната възраст, просто 
използвайте варианта за начинаещи, удължете времето (напр. 
до 10 минути) и опростете оценяването по избор. 

Скрито време
Поставете таймера така, че никой да не вижда оставащото време.

СъвЕТИ
	 	Преди да започнете играта, разгледайте различните видове 

плочки; те съдържат 1, 2 или 3 ландшафта в различни 
комбинации, но не съдържат всички възможни комбинации! 
Няма плочка, съдържаща и 4-те вида терен.  

	 	За всеки ландшафт има по 4 вида различни животни, всяко 
от които се съдържа по 4 пъти в играта.

	 	Ако попаднете в безизходица, опитайте да продължите 
в друга посока. Не забравяйте, че плочката, която търсите, 
може вече да е взета от друг играч. 

	 	Понякога има смисъл да се правят грешни свързвания, ако 
това ще ви донесе повече положителни точки, отколкото 
отрицателни.

	 	Когато времето е на привършване, понякога е по-добре да 
оставите едно или две квадратчета празни и да вземете по-
голям бонус чип, отколкото да се забавите, търсейки плочка.

	 	В играта за напреднали или експерти, не се фокусирайте 
твърде много върху страничните задания, това коства време 
и  може да изгубите поглед над цялостната игра.
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СоЛовА ИГРА
Искате да играете Мондо, но в момента няма с кого? Може да 
играете сами и да тренирате бързината и комбинативността 
си! Важат правилата за начинаещи, но със следните промени:

Подготовка за игра
Не се използват бонус чиповете, както и листчетата за водене на 
резултата. Чипът с вулкана участва в соловата игра - поставете 
го пред себе си. 

Изтеглете „на сляпо“ 4 плочки и ги поставете на случаен 
принцип върху четирите квадратчета от полето, маркирани 
в по-тъмен цвят. Използвайте страната на плочките, която 
съдържа поне 2 различни ландшафта. Ако изтеглите плочка с 
вулкан, заменете я с друга, така че да имате 4 стартови плочки 
без вулкани (активни или угаснали) на полето си. 

Разбъркайте добре плочките, те не трябва да са предварително 
сортирани.  След това изберете ниво на трудност и нагласете 
таймера както следва:

лесно 10 минути
Умерено 6 минути
Трудно 5 минути

Поставяне на плочки
При соловата игра важат всички правила за поставяне на 
плочки. Може свободно да изберете до коя от четирите стартови 
плочки да поставите първата си плочка. Същото важи и за всяка 
следваща - винаги може да избирате до коя, от вече положените 
на полето плочки, да я поставите.

оценяване
В соловата игра целта не е да се събират положителни точки, 
а възможно най-малко отрицателни. Тук не получавате 
точки нито за животни, нито за брой области. За сметка на 
това, получавате по 1 отрицателна точка за всяко празно 
квадратче, грешно свързване или вулкан (активен или угаснал). 
Печелите играта, ако не надвишите допустимите за всяко ниво 
отрицателни точки:

лесно - 3 точки
Умерено - 2 точки
Трудно - 1 точка

Соловата игра продължава един рунд. (Разбира се, може да 
изиграете толкова игри, колкото желаете!) 
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Посетете официалния сайт: www.mondo-game.com
Там ще откриете допълнителни варианти 

на играта, материали за изтегляне и др.


