
Приключенията на Попай моряка 
Съдържание: 

• Игрално поле с 4 приключенски маршрута 
• 4 бр. фигури Попай моряка 
• Спинер/колело 
• 32 консерви спанак (зелени жетони) 
• Кутия с надпис „Голямата спаначена лотария“. 
• 24 лотарийни жетона 
• 16 приключенски карти 

Цел на играта 
На игралното поле са илюстрирани 4 приключенски маршрута. Всеки играч трябва да спечели и четирите 
прикючения, изяждайки точното количество консерви, които е спечелил от „Голямата спаначена лотария“. За 
всяко спечелено приключение/маршрут играчът избира по една приключенска карта. Играчът събрал 4 
приключенски карти и първи стигнал финала печели играта. 
Начало на играта 
Подредете приключенските карти на всички четири маршрута от игралното поле, така че картинките да 
съвпадат. Всеки играч трябва да има по 1 карта във всяко от четирите полета. Приберете всички лотарийни 
жетони в кутията. Всички консерви трябва да бъдат поставени на полето с нарисуван хладилник (spinach ice 
box).  Всеки играч има по 1 игрална фигура (Попай моряка), която поставя на позиция старт. Всеки на свой 
ред завърта колелото. Започва играчът с най-голям брой точки. 
Движение по игралната дъска 
Моряшко въже, разделено на възли опасва цялото игрално поле и по него се движат играчите. Всеки 
възел/поле се брои за един ход. Старт полето е оцветено в жълто. Всеки играч на свой ред върти колелото по 
веднъж и придвижва фигурата си според показаната цифра. Движението е позволено и в двете посоки (напред 
и назад), но само в едната посока на ход. Фигурите могат да се прескачат една друга. Попай може да се движи 
по всеки един от четирите маршрута, в зависимост от това кой от тях иска да спечели. Няма регламентиран 
ред. 
Как да спечелиш 
 На игралното поле са илюстрирани 4 приключенски маршрута, оградени с въже.  В центъра е дадена бройката 
консерви, необходими за спечелването на съответния куест. Играчът влиза в маршрута веднага щом събере 
необходимия брой консерви. Може да влезе само с точния брой ходове от поле със стрелка като 
пространството вътре в примката се брои за последен ход.Излизането става също само през поле със стрелка. 
След като влезе играчът трябва да върне обратно точният брой консерви в хладилника. Тогава печели 
съответния маршрут и може да си избере приключенска карта, която взима.  От всеки спечелен приключенски 
маршрут може да се вземе само по 1 приключенска карта. 
Как се събират консерви със спанак 
Ако попаднете на поле с маркировка „Голямата спаначена лотария“ или стрелката на колелото спре на 
сектора с този надпис печелите възможност да изтеглите лотариен жетон от кутията. Играчът трябва да следва 
инструкцията от жетона който му се падне и веднага да го върне обратно в кутията. Ако от кутията паднат два 
или повече жетона, те се връщат обратно, след което тя се разклаща отново и следва втори опит. 
Жетон с надпис Take 1, 2, 3… cans- Вземете от хладилника толкова консерви, колкото пише на жетона и ги 
дръжте при себе си.  
Жетон с надписGive one can to the next player – Трябва да преотстъпите една от собствените си консерви на 
играчът, чийто ред следва. В случай че нямате консерви, игнорирайте жетона. 
Жетон с надписGive back one can – Върнете една от консервите си обратно в хладилника. В случай че нямате 
консерви, игнорирайте жетона. 
Жетон с надписGo the Desert Island – Трябва да поставите фигурата си на полето Desert Island и пропускате 
1 ход.  След това започвате играта отначало, от полето с надпис „Старт“. 
Жетон с надписTake one can and go 1 (2, 3…) – Вземете една консерва от хладилника и придвижете фигурата 
си според инструкцията на жетона.  
Жетон с надписTake one can and another turn - Вземете една консерва от хладилника и завъртете отново 
колелото. 
Ако попаднете в едно и също поле с друг Попай/играч трябва да му дадете една от своите консерви, ако имате 
такива. Ако стъпите с друг Попай/играч на полето „Голямата спаначена лотария“ отново му дължите една от 
своите консерви, след което може да изтеглите жетон. 
Първият Попай/играч стъпил на финиш полето с четири събрани приключенски карти печели играта. За 
финала отново е необходим точен брой ходове. Възможно е да се наложи движение назад и отново напред 
докато уцелите правилната конфигурация, която да Ви изведе на финала. 
 


