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Въведение 
Твоят важен миг настъпи! Вече си ездач на дракони и 
се отправяш на пътешествие към мистериозен остров, 
където да потърсиш тези величествени същества. Но 
ти не си единственият ездач на дракони по тези земи.

Кой от играчите ще открие най-много бебета 
дракони?

Цел на играта 
Отпътувайте, за да изследвате острова 
на драконите и опитайте да откриете 
колкото можете повече бебета дракони в 
различните терени, които прекосявате!

Съдържание 
  4 стартови домино-плочки 

  1 фигурка мама дракон

  28 изследователски 
домино-плочки

  69 чипа с яйца:

  14 яйца, намиращи се в пустини 

  13 яйца, намиращи се в снега 

  12 яйца, намиращи се в прерии 

  11 яйца, намиращи се в гори

  10 яйца, намиращи се в планини

  9 яйца, намиращи се във вулкани 

Подредба   
Поставете дъното на кутията в края на масата със 
съдържанието в нея. 

Всеки играч взима стартова домино-плочка и я 
поставя пред себе си на масата. Това домино ще 
бъде началото на изследователската му зона. 
Неизползваните стартови плочки се поставят 
встрани и няма да бъдат използвани в тази игра.  

Разбъркайте изследователските домино-
плочки и ги поставете в кутията, както е 
показано на картинката.  

Вземете 4 изследователски 
домино-плочки от кутията и 
ги поставете в случаен ред на 
масата с лицето нагоре.  

Вземете чиповете с яйца и ги 
разпръснете по масата, встрани 
от кутията, със страната с яйцето 
нагоре. Групирайте ги по вид.

Дайте мама дракон на най-младия 
играч.

Готови сте да изследвате. 
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Как се играе
Започва играчът, който притежава мама дракон. 
Редувайки се по посока на часовниковата 
стрелка, всеки трябва да изпълни следните две 
последователни стъпки:

1 - Посетете места
2 - Покажете своите открития

1 - Посетете места
Изберете една от наличните домино-плочки, 
отворени на масата.

2 - Покажете своите открития
Поставете новата домино-плочка до стартовата 
домино-плочка, така че да се допира до поне 
една от страните ѝ. Вашата изследователска 
зона вече включва и новата домино-плочка.

Забележка: Всяка нова плочка трябва да 
допира друга плочка поне с една от страните 
си. Не е нужно да допирате само дълга страна 
с дълга и къса с друга къса. Може да допрете 
само едно от квадратчетата на новата плочка и 
да завъртите плочката в произволна посока.

Щом поставите домино-плочката, се създават 
нови връзки. За всяка нова домино-плочка, 
която поставите, важат следните правила: 

  Ако допиращите се терени са различни, 
нищо не се случва.

  Ако допиращите се терени са еднакви, 
вземете един чип с яйце, който съответства на 
този терен и вижте какво се крие от другата му 
страна: 

Сладко бебе драконче!  
Печелите 1 точка.

Уф, черупка!  

Не печелите нищо, но взимате мама 
дракон. Тя ще ви позволи да започнете 
следващия рунд, освен ако не я вземе 
друг играч след вас. 

Каквото и да сте изтеглили, поставете чипа 
със съответната страна (драконче или черупка) 
нагоре между вашите две домино-плочки.  
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Забележка: Във всяка група от яйца има 
нарисувани по 7 бебета дракони на гърба на 
яйцата. На останалите са изобразени черупки. 
Колкото по-голяма е групата от яйца, толкова 
по-малък е шансът да откриете бебе дракон. 
Например имате 50% шанс (7 от 14) да откриете 
бебе дракон в пустинята.

Забележка: щом поставите своята домино-
плочка, възможно е тя да се свърже с няколко 
плочки от изследователската зона. Проверете 
всяка връзка с новата плочка. Възможно е да 
съберете няколко яйца в един ход.

Подгответе нова експедиция
Щом всички играчи са извършили тези 2 
стъпки, отстранете невзетите домино-плочки 
от масата (ако има такива) - те няма да се 
използват до края на играта. Изтеглете 4 нови 
домино-плочки от кутията и ги поставете в 
центъра на масата с лицето нагоре. 

Край на играта
Играта приключва, когато 
всички домино-плочки 
бъдат изиграни.

Играчите получават по 1 точка 
за всяко бебе драконче, което 
са открили. Играчът с мама 
дракон получава 1 бонус 
точка.  

Печели играчът с най-много 
точки. В случай на равенство, 
печели играчът, събрал най-много 
черупки от яйца. Ако все още има 
равенство, играчите споделят победата. 

Вариант: Жаждата на дракона
Някои домино-плочки имат езерца. Драконите кротко 
отиват там, за да утолят жаждата си и да ви помогнат.  

Когато свързвате 2 еднакви терена, ако има езерце на 
поне един от тях, ще имате по-голям шанс да откриете 
дракони!

За всяка връзка, съдържаща езерце, вземете по 2 чипа 
с яйца, вместо само 1. Вижте какво се крие от задната 
страна на чиповете, без да ги показвате на опонентите 
си. Изберете едно яйце, което да запазите, и го 
поставете върху връзката, между двете домино-плочки, 
със съответната страна нагоре - драконче или черупка. 
Върнете другия чип на масата със страната с яйцето 
нагоре.

Ако сте създали няколко връзки с езерце едновременно, 
това правило важи за всяка от тези връзки.
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