
КАРТИ ЗА ИГРА MISTIGRIFF 

 

Възраст: 5 – 8 години    Брой играчи: 2 -5  

Цел на играта: Да събереш най-много карти Смелост 

 

  Пазете картите с този символ в ръката си до края на играта. 

 Кралицата и Кралят носят по две точки Смелост. 

 

Драконът Mistigriff ще ви струва три точки Смелост. 

Победеният дракон носи една точка Смелост. Ако останете с две такива карти, те отменят 

негативният ефект на Mistigriff. 

Дръжте тези карти пред себе си по време на играта. Те съдържат половин чудовища. За да 

направите чифт, просто съберете две карти от едно и също чудовище. 

Тези карти ви печелят точки Смелост. 

 

Тези карти имат магически сили. 

  

Подготовка за игра:  Разбъркайте картите и ги раздайте между играчите (Имайте предвид, че ако 

играчите са петима, един от тях ще има с карта повече от другите).  

Как се играе: Най-малкият играч започва и реда се разиграва по часовниковата стрелка. В твоя ход 

трябва да изтеглиш карта на случаен принцип от играчът, седящ вдясно от теб. Ако можеш да 

направиш чифт от две карти ги постави пред теб на игралното поле.  

Ако една от тях има символ за магически сили се възползвай от ефекта веднага (Виж магическите 

ефекти). Следва ходът на играча след теб.  

Ако не можеш да събереш чифт, за да направиш чудовище, редът ти свършва и е ред на следващия 

играч. 

Ефекти на магическите сили: 

Този символ ти дава право да откраднеш последния чифт Чудовище, който е поставен на 

масата. Внимание! Ако върху някоя от откраднатите карти има магическа сила, това не важи. 

Този символ ти дава право да играеш още веднъж, след което реда се обръща обратно на 

часовниковата стрелка. 



С този символ играчът след теб пропуска реда си. 

 

С този символ ти теглиш карта на играчът, който е наред след теб (Следователно този играч 

няма да може сам да избере картата си). 

 

Победа: В момента, в който останеш без   карти, за теб играта спира. След това поставяш 

и останалите  карти пред теб.  

Останалите играчи продължават да играят. Когато всички приключат, започва броенето на точките 

на Смелостта. Който е с най-голям брой такива точки печели играта. 

 

 


