
УПЪТВАНЕ
„Телепорти и отвари“ е разширение към настолната игра „Таласъмски истории“. За да го 
играете, се нуждаете и от базовата игра. Всички правила от оригиналната игра остават в 
сила. Ето какво ще откриете в разширението и как да го използвате:
 

20 НОВИ ТАЛАСЪМСКИ СЛУЧКИ
Преди началото на играта ги добавете към картите със случки от „Таласъмски истории“. 
Поставете зелените при зелените, сините при сините и т.н.

11 НОВИ ТАЛАСЪМСКИ ПРЕДМЕТА
Преди началото на играта ги добавете към купчинката с предмети от „Таласъмски истории“.

4 НОВИ ТАЛАСЪМЧЕТА (4 ФИГУРКИ, 4 ЗАРЧЕТА и 4 КАРТИ)
Новите таласъмчета се добавят към тези, които вече притежавате, като по този начин 
ви дават по-голям избор в началото на играта, както и възможност да играете до 8 
човека заедно! Забележка: Ако притежавате междинното издание на „Таласъмски 
истории“, вече имате две от новите таласъмчета. Те са добавени за тези, 
които са закупили първото издание и също биха искали да ги притежават. 

8 ПТИЦИ-РАЗНОСВАЧИ (8 КАРТИ)
Преди началото на играта всяко таласъмче има възможност да избере по една птица-
разносвач, която да го съпътства по време на приключението. Ако играчите не успеят да 
постигнат съгласие помежду си, картите се раздават на случаен принцип. Всеки играч 
може да използва птицата си, за да изпрати предмет до друго таласъмче. Изпращането 
може да стане по всяко време на хода (включително и по време на случка) и е моментално, 
но ЕДНОКРАТНО за цялата игра. След това картата ѝ се отделя настрани и птицата е 
свободна. Изключение е само ако птицата е изпратена до нейната зона на местообитание 
(посочена на картата ѝ). Тогава тя се завръща при таласъмчето си и може да бъде 
използвана отново.

8 БИЛКИ (8 КАРТИ И 8 ЖЕТОНА)
1. В кутийката с „таласъмските предмети“ ще откриете и осем карти с билки. Те изглеждат 
подобно на другите предмети, но картите им са оцветени в зелено. Разбъркайте ги и ги 
поставете на отделна купчинка. 
2. Извадете осемте еднакви маркера „билка“ от „таласъмската торбичка“ и решете на кои 
игрални полета искате да ги поставите преди началото на играта. На едно игрално поле 
може да има само един маркер. Ако желаете, можете да ги поставяте и върху специални 
игрални полета, като маркерът не променя действието на полето.
3. Ако по време на играта придвижването на таласъмче завърши върху поле с маркер, то 
играчът изтегля най-долната карта „билка“ и я взема при себе си, а маркерът се премахва, 
Забележка: Билките се подчиняват на правилата на предметите в играта – могат да 
бъдат изпращани по птица-разносвач, могат да бъдат използвани в ситуация, ако има 
такава опция и т.н.
 

ВАРЕНЕ НА ОТВАРИ
Билките не могат да бъдат консумирани директно, а само когато са сварени на отвара. В 
началото на всеки ход, преди хвърлянето на зарчетата, всеки играч, който има събрани една 
или повече билки, може да реши да свари отвара. За целта той пропуска хода (не участва 
в хвърлянето и местенето) и използва времето, за да приготви магическата течност. Той 
решава кои и колко от билките, които притежава, да включи в отварата. Отделя картите и 
изчислява силата на получената отвара спрямо написаното на тях. След това се придвижва 
напред с толкова полета, колкото е силата ѝ. Играчът не може да използва отварата по-
късно в играта, тъй като тя губи магическите си свойства, ако не се изпие веднага.



ТЕЛЕПОРТИ
1. Извадете маркерите „телепорт“ от „таласъмската торбичка“ и ги разгледайте. Те са два 
зелени, два сини, два червени и два жълти. Преди началото на играта решете къде да ги 
поставите. Изберете две от четирите възможни позиции за всеки цвят.

2. Обърнете дъното на кутията и го поставете на удобно за вас място. То служи за отчитане 
на активираните телепорти. Забележка: Ако нямате достатъчно пространство, за да 
разположите дъното на кутията, достатъчно е просто да отделяте маркерите на 
едно място.
3. Ако по време на играта придвижването на таласъмче завърши върху поле с телепорт, 
то автоматично преминава през него и се появява на мястото на другия маркер със 
същия цвят. Двата маркера се махат от борда и се поставят на съответните им места на 
дъното на кутията. Телепортът с този цвят се брои за „активиран“. Ако играчите успеят да 
активират и четирите цвята, те правят опит да активират и големия телепорт. Всички играчи 
хвърлят своите зарчета. Ако никой от тях не е хвърлил единица, то големият телепорт е 
активиран успешно! Всички таласъмчета се телепортират директно на финалното поле и 
печелят играта! Ако някой от тях е хвърлил единица, активацията е неуспешна, но играта 
продължава и те все още имат шанс да спечелят играта по стандартния начин.


