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Игра за деца над 6 години 

Брой на играчите от 2 до 4 

Съдържание на комплекта: 44 фосфорисциращи карти от които: 

 30 скелета (със зелен символ),  

 12 карти начупени скелети (с червен символ) и  

 2 жокера. 

Цел на играта: да съставиш пръв 2 цели скелета или 1 скелет от парчета  

Правила на играта: Раздайте по 6 карти на всеки участник. Останалите карти образуват 

колода.  Играе се по посока на часовниковата стрелка. Започва най-малкият играч. Той 

иска от играч по негов избор части от скелета, които му трябват (всеки скелет се състои от 

6 карти - по 2 карти крак и ръка, по 1 карта череп и ребра). Ако играчът от който се искат 

тези части ги има (червени или зелени) той трябва да ги  даде. Ако играчът, който е 

поискал картите получи исканите части от скелета  той може: 

- ако частта не е счупена да поиска още една карта от същия или от друг играч  и 

- ако частта от скелета е счупена той предава реда на следващия играч.  

Ако играчът не получи нищо от този, от който иска карта той взима такава от колодата. 

Ако това е частта, която му трябва може да тегли още една карта. Ако не е, редът 

преминава към следващия играч.  

Картата жокер може да замени всяка част от скелета – както счупена, така и цяла. 

Играчите обаче нямат право да искат един от друг карта жокер.  

След като скелетът е съставен играчът го поставя пред себе си на масата.  

Играта свършва, когато пред един от участниците има 2 цели скелета или 1 от начупени 

части. Този играч е и победителят. 

 

Забележка: една особеност, дори малко стряскаща на тези карти е, че те светят на тъмно. 

За да се играе с тях в тъмнина те трябва предварително да се оставят с лицето нагоре на 

светло за няколко минути.  Начупените части от скелета се познават по пунктирания кръг. 

За по-лесното намиране на колодата в тъмнината тя може да се постави на масата върху 

голямата карта от комплекта, която също има светещи страни. Просто поставете коолодата 

върху тази карта с лицето надолу.   

 


