
Настолна игра за деца ЦАРСКО СЪКРОВИЩЕ, арт.номер 303661 

Настолна детска игра за деца за поемане на риск. Печели най-смелия и тих играч, 

който има спокойна и стабилна ръка. Игра с клатушкане и развиване на умения 

за запазване на равновесие и баланс. 

Игра за 2-4 играча на възраст 4+. 

Автори: Хайнц Майстер Илюстратори: Паскал Ньолднер 

Времетраене:  5-15 минути 

 

Царят Лъв пази своето голямо съкровище в своя замък. Днес той е много мързелив и не 

прави нищо. Неговата почивка дава възможност на играчите да откраднат съкровището 

му, без той да ги забележи. За да направите това са ви нужни кураж и стабилни и 

спокойни ръце. Но бъдете внимателни. Ако шумите много, Царят Лъв ще се събуди и 

ще извика своите пазители. Играчът, който най-много е събуждал лъва, ще бъде губещ 

и ще бъде изхвърлен от кралството. Другите играчи могат да празнуват победата си. 

Съдържание: 1 игрална дъска,1 дървена фигура Цар Лъв, 18 сребърни съкровища, 1 

дървена пръчка, 5 карти с домати, 1 превода на български на книжка с инструкции 

Подготовка за игра 

Поставете сребърните съкровища в средата на масата и ги подредете в 3 редици. 

Сложете  игралната дъска върху тях,така че съкровищата да не се виждат. Поставете 

дървената фигурка Царя Лъв на игралното поле, където е обозначено. Пригответе 

дървената пръчка и 5те карти с домати. 

(Стр.6-картинка) 

 

Как се играе 

Играе се по посока на часовниковата стрелка. Играчът, който последно е видял лъв, 

може да започне играта. 

Вземете дървената пръчка и я плъзнете внимателно под игралната дъска. Като 

използвате дървената пръчка се опитайте да изкарате поне едно сребърно съкровище 

изпод игралната дъска. Можете да изкарате колкото съкровища искате.  

 

Важно!!!: докато го правите, не трябва да поглеждате под игралната дъска! Не се брои, 

ако тя помръдне по време на играта.(стр.6-картинка). 

След като сте изкарали едно/няколко съкровище/ща, вие трябва да го поставите на едно 

от кръгчетата по края на  игралната дъска. Само едно съкровище може да бъде 

поставено на кръгче. 

Ред е на следващия играч. Подайте му дървената пръчка. 

 

Край на рунда 

Рунд може да бъде приключен по два начина: 

 Ако Царят Лъв падне от или върху игралната дъска: 

- о,не Царят Лъв се е събудил и вече е извикал неговите пазители. Играчът, който 

е успял да събуди лъва, взима 1карта с домат и я поставя пред него. 



 Всяко сребърно съкровище е на всяко кръгче по игралната дъска: 

- Успяхте да поставите всички съкровища по местата им на игралната дъска? 

Страхотна работа! Никой не получава карта с домат. 

Започва нов рунд. Сребърните съкровища се разпределят отново под игралната дъска. 

Дървената фигура Цар Лъв се поставя отново на обозначеното място.  

 

Край на играта 

Играта приключва веднага, когато играч получи втора карта с домат. Този играч е 

хванат няколко пъти  и е изхвърлен от кралството . 

Другите играчи празнуват заедно победата си.Те успешно са изпълнили мисията си. 

Поздравления! 

 
Тази инструкция е предоставена на бълг.език от ИЛИНОР 
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