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Съдържание 

4 фигури туристи, 1 игрална дъска, 4  дъски със знамена, 76 карти (51 карти с държави, 

16 карти с отговор, 8 карти за риск, 1 карта „Не поглеждай!”),  книжка с инструкции 

 

Идея на играта 

Четири дезориентирани туристи пътуват из Европа. Всеки ден автобусът пристига в 

различна страна и горките туристи не знаят вече къде се намира той. Помогнете им да 

го открият, като ползват знанията си за всяка една държава. Колкото по-малко жокери 

ползвате, толкова по-лесно ще местите туристите напред. 

Целта на играта е да си първият, който ще направи обиколка на Европа със своя 

турист! 

Подготовка за играта 

Поставете игралната дъска в центъра на масата. Всеки играч получава по една дъска 

със знамена, турист, карта с въпрос и карта за риск в съответния цвят. Поставете 

туристите на оранжевото квадратче. Поставете картата с въпрос и картата за риск пред 

вас с лицето надолу. Разбъркайте картите с държавите и поставете 12 от тях в купчина, 

с лицето нагоре. Тогава покрийте купчината карти с картата „Не поглеждай!” и 

преместете купчината близо до игралната дъска. Останалите карти и останалият 

игрален материал се връща обратно в игралната кутия. 

 

Как да играем 

Играйте по посока на часовниковата стрелка. Най-големият играч започва. 

Предизвиквайте останалите играчи на това, което знаят за страните в Европа. Вземете 

картата от купчината  под „Не поглеждай!”. Тайно погледнете картата и изберете един 

от жокерите на нея. След всеки жокер, който давате, поставете картата с лицето нагоре 

пред останалите играчи, така че те да виждат опциите с A,B,C или D. Въпросът трябва 

да се прочете на висок глас и бавно, ако е необходимо. 

 

Картите с държавите 

Картата отпред 

Всяка карта съдържа 4 указания: 

(Стр.10-картинка) 

• Номерът на държавата: прочетете числото, което е написано до бинокъла. 

Останалите играчи търсят държавата с този номер, изписана на игралната дъска. 

• Столицата: прочетете на глас столицата на държавата. 

• Номерът на знамето: прочетете числото, което е написано до знамето (на 

картата). Играчите търсят на дъските си със знамена, съответното число . 



• Жокер 50:50: изберете две държави от обратната страна на картата, които не са 

правилните и ги кажете на глас. 

Съвет: Опитайте се да не давате жокер 50:50 в началото. 

Картата отзад 

(Стр.10-картинка) 

Как да кажем отговора ни: Може да поставиш своята карта с отговор след като жокер 

е даден. Може да поставиш своята карта само след първия, втория, третия или 

четвъртия жокер. 

Поставете своята карта с лицето надолу ,близо до един от квадратите извън игралната 

кутия. 

• След първия жокер, поставете картата до квадрата с 4 точки 

• След втория жокер, поставете картата до квадрата с 3 точки 

• След третия жокер, поставете картата до квадрата с 2 точки 

• След четвъртия жокер, поставете картата до квадрата с 1точка 

Предизвикващия играч продължава да дава жокери, докато всички играчи не поставят 

карта с отговор. Всеки играч трябва да постави своята карта с отговор след последния 

жокер. 

Важно! - Веднъж вече поставена карта с отговор, тя трябва да остане там! Не ви е 

разрешено да местите картата, дори когато сте открили, че сте дали грешен отговор. В 

такава ситуация може да използвате картата си за риск! 

Карти за риск 

Всеки играч има по две карти за риск. 

„Стойте, дал съм грешен отговор!” 

Може да поправите картата си с отговор, като използвате тази карта за риск. След това 

поставяте новата ви карта с отговор върху картата за риск. Ако отговора е правилен, 

картата ви с отговор ви носи точки. Ако картата, която сте поправили е била вярната, 

не ви се дават точки. 

„Ще ти открадна точките!” 

Вие поставяте картата ви за риск на върха на картата на един от другите играчи. Ако 

неговата карта с отговор е вярна, точките се присъждат на вас, а останалият играч не 

може да премести напред своя турист в този кръг. Обаче, ако картата с отговор на 

играча е грешна, вие сте използвали напразно своята карта за риск и не получавате 

точки. 

Всяка една карта за риск може да се използва само веднъж в играта. Карти за риск, 

които са използвани, излизат от играта . 

 

Край на кръга (рунда) 

Кръгът приключва тогава, когато всички играчи са поставили своите карти с отговор. 

Предизвикващият играч казва правилния отговор, а останалите играчи обръщат 

картите си. 

Правилен отговор? 



• Да?-страхотно! Преместете своя турист, толкова полета (квадратчета) напред, 

до колкото сте поставили вашата карта с отговор.(описанието е горе в червено!) 

• Не?-няма значение!Вашият турист продължава да е дизориентиран? и остава 

там, където е. Не се отчайвайте! Ще имате отново шанс в следващия кръг! 

 

Нов кръг(рунд) 

Ако всички играчи вече са познали по веднъж и са преместили своите туристи, нов 

кръг започва. Вземете картата с държавата от предишния кръг и я извадете от игра. 

Сега е ред на друг играч, който ще предизвиква останалите играчи. Той изтегля нова 

карта с държава и започва да дава жокери. 

 

Край на играта 

Когато един от играчите стигне до полето за  финала, кръгът, който е започнал 

продължава, докато всички не са минали своя ред. Ако повече от един играч стигне до 

полето за финала, печели този, който първи е стигнал до полето. 

Ако след 12 въпрос, няма турист, който да е минал полето за финал - печели този, който 

е най-напред в играта. Той печели. 

 

Съвет: Естествено,че може да продължите с играта дори и след 12 въпрос, докато 

някой играч не премине плето за финал. 

Вариант за напреднали туристи 

Вариантът се играе по правилата на основната игра,но със следните промени: 

• Може да помогнеш на себе си с лист хартия и молив . 

• Предизвикващият играч трябва да държи картата, така че и останалите играчи да 

не могат да виждат и опциите за отговор!!! 

• Има само три жокера.   50:50 отпада. 

• Поради тази причина, отговорите на играчите могат да се поставят само на 

квадрати показващи 4,3 или 2 на брой точки. 

• След всеки жокер, играчите могат да напишат на листа си коя е държавата, 

която се търси и да го поставят близо до квадрата, съответстващ  на броя точки 

(описанието е горе в червено)! 

Победителят в този вариант е наистина голям експерт и знае много за Европа! 
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