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Кралството се нуждае от нов водач! Но кой ще докаже, че е достоен да носи короната? 

Вдигнете мечовете си, дайте клетва и познайте кой е лоялен към кралското семейство. 

Играчът, който познае и събере необходимите скъпоценни камъни, печели играта. Да 

живее скъпоценният крал! 

Съдържание 
15 скъпоценни камъка в 5 различни цвята (3 от всеки цвят), 1 торбичка, 1 корона, 4 

меча, 6 плочки с щит, 1 книжка с инструкции 

 

Подготовка 
Поставете скъпоценните камъни в торбичката и я оставете наблизо. Всеки играч избира 

меч и го държи в ръката си. Сглобете короната и я сложете в центъра на игралното  

поле.   

       

В зависимост от броя на играчите, поставете съответния брой плочки с щит в короната 

с лицето надолу: с 2 играчи – плочките с щит, номерирани от 0 до 2; с 3 играчи – от 0 

до 3 и с 4 играчи – от 0 до 4. Плочката с щит и звезда са необходими само при 

варианта за по-напреднали.  

Поставете излишните плочки с щит и мечове в кутията.  

 

Подредба на играта при четирима играчи 



 

 

Как се играе 

Играйте по посока на часовниковата стрелка. Играчът, който вдигне най-високо меча 

си, започва пръв. Разбъркайте плочките с щит, както са с лицето надолу, и изтеглете 

две. Погледнете ги, без другите играчи да ги видят, след това ги поставете с лицето 

надолу пред себе си. ( С двама играчи – изтеглете само една плочка) 

Всички играчи държат мечовете си нагоре. Казват на висок глас: 

„ Да --- живее --- короната !” размахвайки меча пред себе си. 

На третата дума „---короната”, всеки решава за себе си и по едно и също време 

посочват с меча си короната или го задържат във въздуха.  

Важен код на рицаря: Никой няма право на колебание и не може да променя 

решението си. Брои се първото решение! 

След като всеки е решил и е поставил мечовете си правилно, изтеглените 

предварително плочки с щит се обръщат.  

Колко меча сочат короната? Някоя от плочките показва ли правилния брой? 

• Да? 

Чудесно! Без да поглеждате, вземете произволен скъпоценен камък от 

торбичката и го поставете пред себе си. 

• Не? 

Твърде жалко! Не може да вземете скъпоценен камък. 

 

 

 

Пример: След като всички играчи са решили как да размахат мечовете си, 

играчът обръща плочките, които преди това е изтеглил. Те показват 2 и 3. 

Тъй като два меча сочат към короната, той може да вземе скъпоценен 

камък от торбичката.  

 



 

 

Край на играта 

Играта приключва, когато единият от играчите е събрал 2 скъпоценни камъка от 

един и същи цвят или 4 от различен. Поздравления! Вие сте новият владетел и 

може да носите короната.  

 

Вариант за напреднали ( 3 и 4 играчи)  
Прилагат се основните правила на играта, но със следните промени: 

• Плочката с щит  и звезда се добавя към играта 

 

 
 

• Играчът на ход тайно избира 2 плочки с щит. (Вместо да тегли две произволни 

плочки с щит, играчът сам избира числата върху плочките) 

 

Плочка с щит и звезда 

Вместо да вземе две плочки с щит (число), играчът взима само една, заедно с плочката 

с щит и звезда. Ако предположението за броя на мечовете съвпада с числото на 

плочката с щит, то играчът може да вземе два скъпоценни камъка.  

--За ХАБА рицарите от Жълтата кръгла  маса -- 

 

- Тази инструкция е предоставена на бълг.език от  

- е  официален партньор на  за България 

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

 

 

 

 


