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Игра за двама играчи от 7 до 99 години 

Продължителност: 15 мин. 

Съдържание: 3 розови „кокеши” кукли и 3 сини самураи, 12 мъниста, 12 градински 

плочки, от които 2 са с оцветена основа, по една за всеки играч. 

Цел на играта: Пръв да стигнеш до базата на противника си с една от своите 3 

фигурки. 

Подготовка: Направи кръг от дванадесетте плочки, като във всеки край поставиш по 

една база. Така подреденото табло представлява японска градина, която се състои от 

пространства, ограничени от разноцветни линии. (Внимавай правилно да съединиш 

илюстрациите на плочките). Играчите си избират цвят и фигурки със същия цвят. 

Постави 2 мъниста от същия цвят върху главата на всяка фигурка. След това постави 

трите си фигурки на които и да са 3 от шестте полета до твоята база. 

 

Примери как да се оформи играта: 

 

 
 

Ход на играта: Започва най-малкият играч и след това те се редуват. 

Придвижване:  



- За да се придвижи от едно поле на друго фигурката трябва да пресече цветните 

линии. За да направи това тя трябва да има на главата си мънисто със същия 

цвят, както линията, която иска да пресече. (Имай предвид, че всяко мънисто 

позволява фигурката да пресече само една единствена линия). След като се 

пресече линията вземи мънистото, използвано за пресичането и го постави върху 

главата на друга твоя фигурка. Пресеклата линията фигурка сега има на главата 

си друго мънисто, което може да се използва за пресичането на друга линия. 

Така при един ход за игра фигурката може да използва всичките си мъниста. 

      -     Когато ти дойде редът можеш да решиш да не придвижваш своята фигурка, а да 

прехвърлиш едно мънисто от главата ѝ към главата на друга твоя фигурка. 

 Заб. 1:  Фигурката не може да стъпи върху своята база. 

 Заб. 2:  Фигурката не може да стъпи или мине през вече заето поле. 

 

Срещи: Когато две фигурки (независимо дали са противници или не) се окажат на две 

съседни полета става среща. 

- Сценарий 1: Ако едната от фигурките няма мънисто на главата си когато ѝ дойде 

редът тя може да прескочи другата и да застане на едно от трите полета зад нея. 

Ако никое от тези три полета не е свободно тя може да се придвижи на едно от 

двете следващи полета (в този случай тя прескача две полета). 

- Сценарий 2:  Ако и двете фигурки имат на главите си мъниста те блокират 

взаимното си движение през съответните полета. За да се придвижат напред те 

ще трябва или да се заобиколят една друга, или да разтоварят мънистата от 

главите си. 

Заб. 3: При даден ход фигурката може да използва всичките си мъниста, да стигне до 

друга фигурка без мъниста и така да я пренасочи. 

Заб. 4: При всеки ход дадена фигурка може да прескочи само една друга фигурка. 

Заб. 5:  Когато прескачаш друга фигурка не се интересуваш от цвета на линиите, които 

пресичаш. 

 

Победител е този, който пръв стигне противниковата база поне с една от своите 

фигурки. 

 

 

   


