
Играейки за време, играта протича доста вихрено, съответно някои 
по-въодушевени играчи биха могли да играят и с всички табла при 
по-малък брой участници (например при 2-ма - общо 18 рунда). 
 

         

Допълнителни правила
->  Ако никой играч не успее да запълни във времето таблото си със 

заданието, тогава рундът продължава, като се обръща отново 
пясъчния часовник, с надеждата, че при втория опит поне един 
играч ще успее. Ако и след изтичането на допълнителното време 
никой не успее да реши заданието, таблата се събират и поставят 
на купчинката с отиграни задания и за следващия рунд се теглят 
нови. Трети опит няма! 

->  Ако играят по-малко от четирима играчи, правилата за местене 
на фигурките си остават същите. Първият може да се движи до 3 
полета в една от двете посоки (ще рече 0, 1, 2 или 3 полета), вто-
рият до 2 полета в произволна посока и т.н.

->  Ако някой играч премести фигурката си върху поле, където 
малко преди него в същия рунд друг играч е играл своята, той 
все още може да вземе двата най-близки кристала от пътеката, 
дори първият играч да не е прибрал своите. Не се мотайте, на 
едно поле играем според мотото: Първи взима, който вземе 
пръв - без значение кой е стъпил първи, втори или последен там! 
Но винаги всеки има право да вземе по 2 кристала от дадена 
редица и то тези два, които са най-близо по пътеката в момента, 
в който посегне да ги прибере! 

->  В момента, в който играч избере и вземе първия кристал от 
дадена редица, той получава автоматично и следващия след 
него  (при никакви обстоятелства кристалите не може да се взи-
мат през един или от съседни редове).

->  Играчите са длъжни да поставят своите скъпоценни камъни вина-
ги добре видни за всички останали пред себе си, така че всеки по 
всяко време да може да провери броя и цветовете им.

->  Ако всички кристали в една редица се изчерпят преди някой 
играч да успее да вземе от тях, той не получава нищо в този ход.

->  Ако играч реши във времето заданието си правилно, но не успее 
да се сдобие с кристали преди изтичането на пясъка в часовника, 
той не получава нищо. Лош късмет! Следващият път - по-бързо!

->  Играчи, които не успеят да решат правилно заданието си в опре-
деленото време, нямат право да местят фигурките си и не полу-
чават никакви кристали за дадения рунд!
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Андор ви зове!
Кралство Андор е в голяма опасност. 
От горите и планинските склонове 
пъплят твари на сянката към замъка 
в долината Рийт. Само една малка 
сърцата дружина от четирима герои 
дръзва да им се противопостави и да 
пресече пътя на мрака. Ще съумее 
ли тя да защити замъка, да спаси 
селяните и да вдигне на крака стария крал Брандур от смърт-
ното ложе? Гролове, скраали и уордраки се сипят като лавина, 
вълшебни кристали, магически руни и тъмни магии оплитат 
мрежа от изпитания. Пет великолепни легенди, 4 дръзки герои 
и много часове кооперативна игра и страхотна забава
в страната на Андор.

Желаете ли още  

страхотни игри?

2 до 4 играчи 
над 10 години
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млад да се занимава с игри, като винаги е предпо-
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Идея на играта
Всеки играч получава по едно табло със задание и 12 различни 
части от геометрични фигури. Един от играчите хвърля зара и 
обръща пясъчния часовник. Символът върху зара определя кои 
части се ползват в даден рунд. След това всеки играч се опитва 
да запълни точно бялата фигура върху своето табло с наличните 
части. Първият, който завърши заданието си, извиква „Убонго!“ и 
има право да мести фигурката си по игралното поле, след което 
си избира 2 скъпоценни камъка (кристала). Междувременно над-
преварата продължава за останалите играчи: докато времето не 
е изтекло, те имат право да редят фигури върху таблата си и ако 
успеят да ги завършат, също печелят по два кристала. Победител 
е този, който в края на играта, притежава най-много кристали от 
един цвят... и това не винаги е най-бързият!

Преди първата игра ... 
... отделете внимателно всички части от картонената рамка и 
отстранете кръгчетата от дупките на игралното поле. От 84-те 
кристала се заделят 12 настрана - по 2 от всеки цвят. Това са 
резервни скъпоценни камъчета, в случай че загубите някои от тях.
Играе се със 72 кристала (по 12 броя от всеки цвят) : 6 х 12 = 72.

Игрови материал:
  1 игрално поле      4 x 12 части от геометрични фигури
  4 игрални фигурки      1 пясъчен часовник
36 табла със задания     1 специално зарче
84 кристала (вкл. 12 броя за резерва)
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Подготовка за игра

Двете части на издълженото игрално поле се съединяват и поста-
вят в центъра на масата.
->  72 -та кристала се поставят на случаен принцип в дупките на 

игралното поле, по един кристал във всяка дупка.
->  Всеки играч си избира игрална фигурка и я поставя на едно от 

6-те червени, надлъжни полета по свой избор. Допустимо е да 
се поставят и по няколко фигурки на едно и също поле. 

->  Всеки играч получава идентичен комплект от 12 разноцветни 
части от геометрични фигури и ги поставя пред себе си. Частите 
се отличават една от друга по цвят и форма и няма две еднакви.

->  Играчите се споразумяват с коя от двете страни на таблата 
със задания ще играят: дали с по-лесната (с по 3 части) или с 
по-трудната (с по 4 части).  За първата Ви игра препоръчваме 
по-леката страна на таблата, където се ползват по 3 части.   
При 2-ма играчи: 18 табла със задания се прибират в кутията.       
Те няма да се използват при играта по двойки. 
При 3-ма играчи: 9 табла със задания се прибират в кутията. 
При 4-ма играчи: играе се с всичките 36 табла със задания.  
Необходимите за игра табла със задания се размесват и поста-
вят на купчинка до игралното поле и то със страната нагоре, 
която няма да се ползва в дадена игра (по-лесна или трудна).

Ход на играта

Играчите определят стартовия играч на случаен принцип. 

Подреждане на геометричните части върху таблата: 
->  Започвайки със стартовия играч, всеки взима по едно табло със 

задание и го поставя пред себе си с тази страна нагоре, която 
ще се ползва в конкретната игра (според уговорката).

->  Стартовият играч хвърля зарчето и същевременно обръща 
пясъчния часовник: времето започва да тече!

-> Всички играчи, в това число и този, който хвърля зара, поглеж-
дат таблата със заданията си, след което отделят пред себе си 
тези части, които са изобразени срещу символа, определен от 
зарчето. (Например: ако зарчето показва маската, в този рунд 
ще се ползват само частите, изобразени срещу маската. Всички 
останали части не се броят за този рунд, дори да водят до 
вярно решение.) Всеки играч се опитва да запълни със своите 
части точно бялата фигура, изобразена върху неговото табло. 

->  Щом някой играч успее да запълни точно (без да излиза и без 
да оставя празни бели квадрати) бялата фигура (схемата), той 
трябва да извика: „Убонго!“. Останалите играчи продължават с 
подреждането, докато не изтече времето на пясъчния часовник.

Местене на игралните фигурки и взимане на кристали:
->  Играчът, който пръв е запълнил правилно своята форма върху 

таблото си и е извикал „Убонго!“, сега има право да премести 
своята фигурка до 3 позиции в една от двете посоки върху 6-те 
червени полета (или да остане на място, ако прецени за по-пра-
вилно). След това играчът има право да вземе и постави пред 

Части от фигури

Чрез хвърляне на 
зарчето определяме 
един от 6-те символа.

Срещу всеки символ на зарчето са изобра-
зени 3 или 4 части от фигури. Страната на 
таблото с по 3 части (с жълта рамка около 
символите) е по-лесна за решаване, откол-
кото страната с 4 части (със зелена рамка).

Върху всяко 
табло е изобразе-

на по една бяла 
фигура, съставе-

на от различен 
брой квадрати. 

Тази фигура 
трябва да бъде 
точно запълне-

на с геомет-
ричните части 

от всяко задание.

Табла със задания
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За запълване на таблата 
може да се ползват и 
двете страни на частите.



себе си първите два кристала от редицата, в която се озове 
(или остане) фигурката му. Това са двата най-близки кристала  
от редицата, върху която се намира фигурката му. Той трябва 
да успее да вземе кристалите, преди да е изтекло времето.

->  Играчът, който се класира втори във времето, има право да 
премести фигурката си до 2 полета (или да остане на място) в 
произволна посока и да вземе съответно първите 2 камъка от 
редицата, в която реши да се позиционира. 

->  Ако и трети играч успее да запълни във времето без грешка 
таблото си, той има право да премести своята игрална фигурка 
до едно поле вляво или вдясно върху червените полета (или 
да остане на място). Той също има право да си вземе двата 
най-близки кристала от пътеката, в която се озове накрая.

->  В случай че и четвъртият играч успее да завърши заданието си 
навреме, той е длъжен да остане на място, но също има право да 
си вземе най-близките два кристала в неговата редица.

Пояснение: Всеки играч, който успее да запълни вярно табло-
то си печели два кристала, които трябва да постави пред себе 
си преди да е изтекло времето. Променя се само броя на 
полетата, с които завършилите във времето играчи, могат да 
преместят своите фигурки. Това разбира се, има голямо значе-
ние, защото играта печели този, който е събрал най-много 

кристали в един цвят, а не просто този с най-много кристали. 
В този смисъл е важно играчите да местят фигурките си в 
редици, където биха взели кристали от конкретен цвят (който 
събират). Трябва постоянно да се внимава, кои са първите 2 
свободни камъка във всяка редица и обикновено по-добрият 
избор е на страната на по-бързия играч!

Краят на един рунд

->  Щом изтече и последната прашинка на пясъчния часовник, 
настоящият рунд приключва. Таблата се прибират на отделна 
купчинка.

->  След това всеки играч получава ново табло, с ново задание, 
а играчът, вляво от стартовия, хвърля зарчето и обръща 
часовника. Започва нов рунд, който протича по същия начин... 

Краят на играта

Играта приключва, когато се изиграят всички табла, тоест след 9 
рунда. Печели играчът, събрал най-много едноцветни кристали (а 
не този, който има общо най-много скъпоценни камъни).  

Ако двама играчи имат равен брой кристали от най-многобройния 
си цвят, тогава печели играчът с най-много кристали от втори вид 
цвят. Ако има равенство и по този показател, се сравнява броя на 
третите им по количество едноцветни скъпоценни камъни и така 
нататък...

Фигурките се местят наляво или надясно 
върху 6-те червени, крайни полета. Върху 
едно поле могат да стоят и няколко 
фигурки едновременно.

       Всеки успешно приключил 
във времето играч има право да 

вземе от съответната редица двата 
най-близки до фигурката му кристала, 

независимо колко празни дупки има 
между фигурката и първия кристал.

Играчът от примера горе, който играе 
с най-външната фигурка вдясно (сивият 

играч), взима жълтия и синия кристал.

На всяко червено 
поле съответства 
по една редица 
(пътека) с кристали.

Игрално поле

Пример

  

В този пример играч C е победител. Играчи A и C са събра-
ли най-много кристали в един цвят - по 6 бр. Играч A има 6 
зелени, а играч C - 6 лилави скъпоценни камъка. Като втори, 
най-многоброен цвят играч A има 4 червени, а играч C - 4 
зелени кристала. Отново равенство, затова сравняваме и 
третите им цветове. Играч A има само по 2 кристала от всич-
ки останали цветове, докато играч C има 3 червени кристала. 
С това играч C печели играта, макар че има по-малък общ 
брой камъни, отколкото играч А (16 : 18).

кристали        зелени    червени      сини       лилави     кафяви     жълти  

играч  A   6  4  2  2  2  2  
играч  B  2  2  0  1  2  3  
играч  C   4 3  2  6  1  0 
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