
ПРАВИЛАПРАВИЛА



ПРАВИЛА
ОБОБЩЕНИЕ
В „Горда България“ целта е да се освободите от картите пред себе си, като 
отговаряте правилно на въпроси на тема българска история. Победител е 
този играч, който първи остане без карти. 

ПОДРЕДБА

 1. Размесете тестето и раздайте пред всеки играч по 5 карти с 
илюстрацията нагоре, подреждайки ги в редица. Играчите не трябва да 
гледат въпросите от другата страна.
 2. Поставете тестето с илюстрациите нагоре в средата на масата.
 3. Изберете кой ще играе пръв и му подайте зарчето. Готови сте за игра!

КАК СЕ ИГРАЕ?
Играчите се редуват да отговарят на въпроси от картите си, докато 
някой не остане без карти. Това става по следния начин: 
Избирате една от картите пред себе си и я подавате на играча вляво, той 
ще Ви задава въпроси. 



Само този играч има право да обръща картата и да чете въпросите. 
Хвърлете зарчето – цифрата, която се падне, определя номера на въпроса. 
Въпросите са разделени на две групи - зелена и червена (втори шанс). 
Играчът вляво прочита въпроса от първата група и възможните отговори, 
а Вие трябва да отговорите, избирайки един от тях.
Ако отговорите правилно, картата се поставя най-отдолу на тестето и  
НЕ ТЕГЛИТЕ нова.
Ако отговорите грешно, имате право на втори шанс – отговаряте на 
въпрос със същия номер от групата, оцветена в червено. Ако отново 
отговорите грешно, картата се поставя най- отдолу на тестето и 
теглите най-горната карта.
В края на хода си, без значение дали сте отговорили правилно или грешно, 
подавате зарчето на играча вляво и ходът ви приключва.

КРАЙ НА ИГРАТА
Победител е този играч, който първи успее да се отърве от всички карти 
пред себе си. Останалите може да продължат да играят, докато остане 
само един играч с карти.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Ако предпочитате по-къса или по-дълга игра, може да раздадете 
съответно между 3 и 6 карти в началото на играта.

ВАРИАНТИ ЗА ТРУДНОСТ
Стандартен: Трябва да отговорите правилно на поне един въпрос, без 
значение дали е от зелена или червена зона (втори шанс). 
За напреднали: Трябва да отговорите правилно на един въпрос само от 
зелена или само от червена зона. Зоната се избира в началото на играта 
заедно от всички играчи. 
За познавачи: Трябва да отговорите правилно и на двата въпроса от двете 
зони.
За професионалисти: Трябва да отговорите правилно на поне един въпрос, 
без значение дали е от зелена или червена зона (втори шанс), без да Ви четат 
възможните отговори.

ДИГИТАЛНО ДОПЪЛНЕНИЕ
Всяка карта разполага с QR код в долния десен ъгъл. Сканирайте кода и той 
ще ви отведе до мобилен интерфейс, където ще намерите информация за 
всяка от темите, която се съдържа и в прилежащата книга. Не може да 
четете тази информация по време на играта. Очаквайте скоро 
допълнителна зона с изцяло нови въпроси, достъпни само онлайн!



ИГРАТА СЪДЪРЖА

2 Мини
пъзел

3 Луксозно издание 
"Горда България"

4 Зар 5
Торбичка за 
съхранение

Тесте от 
64 карти1


