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Бръм, бръм, бръъъъъъм – чуйте рева на двигателите! Всеки момент ще започне 

„Хилхаус Гранд При”. Екипът от зайчета в бокса са под тревога, защото обиколката е 

дълга и само екип, работещ като добре смазана машина, ще завърши пръв. Кой екип 

може да обслужи своята кола най-бързо? Бързо, затегнете болтовете, налейте гориво и 

...О, не, какво е станало тук? Гумата е спаднала! 

Затегнете болтовете, напълнете резервоара и тръгвайте! 

Съдържание на играта 

4 коли, 36 сервизни плочки/ пит стоп плочки ( 9 в синьо, червено, зелено и жълто), една 

дъска за игра, 2 цветни зарчета, книжка с инструкции 

Подготовка на играта: 

Поставете дъската и двете зарчета в средата на игралното поле, така че всички играчи 

да ги стигат.  Всеки играч избира кола. След това я поставя в началното поле пред 

първия вход на бокса (в разграфеното поле). Подредбата на колите не е от значение. 

Вземете съответстващия цвят на всяка кола сервизни плочки и ги поставете пред себе 

си.  

Приберете всички коли и плочки, които не са необходими.  

 



 

 

 

Как се играе 

Играе се по посока на часовниковата стрелка. Играчът, който най-добре възпроизведе 

звука на двигател, започва първи и хвърля и двата зара. Резултатът се отнася до всички 

играчи, затова е нужно всеки да види какво се е паднало: 

Зарът показва ли Вашия цвят? 

• Да? Чудесно! 

Вижте внимателно до кой от трите бокса е Вашата кола. Поставете съответната 

сервизна плочка от своята купчина върху квадрат от същия цвят. Вече има 

такава плочка? Поставете следващата отгоре.  

Ако имате само една съответстваща плочка, тогава само нея може да поставите в 

бокса. 

 

• Не? Жалко, сервизният екип зайчета се нуждае от почивка. 

В края на всеки рунд, играчите проверяват дали сервизният екип зайчета е приключил. 

Има ли три сервизни плочки от своя цвят в бокса, където е в момента? Ако е така, 

играчът движи своята кола по пистата (по посока на часовниковата стрелка) до 

следващия бокс.  

 

Пример: Анна, която е с червената кола, е хвърлила жълто и зелено. Жълтата кола на 

Тим е в бокса за гориво. Тим може да вземе сервизната плочка с контейнера за гориво 

от своята купчина и да я постави в бокса. Зелената кола на Лена е пред сервизния 

бокс. Лена може да постави една от своите сервизни плочки с гаечен ключ. Тъй като 

зелената кола има три сервизни плочки в бокса, може да продължи към следващия 

бокс и да се присъедини към жълтата кола.  



 

 

След това идва краят на рунда

от един от играчите зар засяга всички

Край на играта 

Играта приключва, когато една

означава, че е пресякла финала

повече от една кола прекоси

равенство между тези играчи.

- Тази инструкция

- е  официален

- Посетете нашия сайт

 

краят на рунда и е ред на следващия играч. Не забравяйте

играчите зар засяга всички останали! 

когато една от колите е минала през всичките три

пресякла финала. „Хилхаус” е открил своя най-добър сервизен

кола прекоси финала по време на един и същи ход, то тогава има 

равенство между тези играчи. 

Тази инструкция е предоставена на бълг.език от

е  официален партньор на  

нашия сайт и разгледайте всички настолни игри www.haba.ilinor.bg

Не забравяйте – хвърленият 

ичките три бокса, което 

добър сервизен екип. Ако 

по време на един и същи ход, то тогава има 

зик от  

за България 

www.haba.ilinor.bg 


