
 

Bugs - екипна игра.          BG 

Професор Bugsy обича буболечки. За да може да ги наблюдава, той иска да хване 

колкото се може повече от тях. Но коя буболечка би искала да влезе в кутията му? 

Животът е много по-хубав извън нея! В момента буболечките са на почивка. Те си 

почиват и плуват в летните си къщи. Когато забавлението свърши, за съжаление те 

трябва да се приберат вкъщи. Пътят е опасен, защото професорът дебне по 

пътеката, водеща към града ... Колко буболечки ще успеят да се приберат вкъщи в 

Бъгсвил?  

Препоръчителна възраст: 4+, брой играчи: 2-6, време: 5-10 минути  

Подготовка: Поставете дъската в средата на масата и настанете буболечките в 

летните им къщи според цвета им. (Зелените в лятната къща, маркирана със зелено, 

сините в тази, маркирана със синьо ... и т.н.) Ако сте го направили правилно във всяка 

лятна къща трябва да почиват по пет буболечки. Поставете кибритената кутия 

върху еднин от каменните блокове. Преместете го по часовниковата стрелка по време 

на играта! Стрелката на главния площад на града показва посоката на движение. 

Пригответе заровете.  

Правила на играта: Първият играч трябва да хвърли зарчето с изображение на 

буболечка. (Следващите играчи също винаги трябва да започват с него!) Ако зара 

показва буболечка, играчът трябва да си избере една, която и да е ) и да я придвижи от 

лятната къща в града. Тази буболечка се е прибрала безопасно у дома. Ако зарчето 

показва лупа, тогава професорът премества кибритената кутия по-нататък с 

надежда за нова плячка, а другият зар ще покаже с колко позиции да я премести. 

Играчът, който е хвърлил лупата трябва да хвърли и зара с точки! Кутията на 

професора ще се движи напред според показанията на зара . Стъпвайки върху каменния 

блок, следвайте инструкциите! Ще видите картинки върху каменните блокове:  

• Ако изображението е на цветна буболечка, тогава за съжаление тя отива от 

лятната къща в кибритената кутия. Ако в лятната къща не са останали буболечки 

от този цвят, тогава нищо не се случва!  

• Ако видите буболечки, които бягат, значи професорът е бил тромав и те са избягали 

от кибритената кутия и се връщат обратно в летните си къщи. Обърнете внимание 

на цветовете! Всяка буболечка може да се върне само в лятната къща със 

съответстващия и цвят!  

• Обикновен каменен блок: нищо не се случва, изглежда професорът се е изгубил в 

мислите си ... Следващият играч винаги трябва да хвърля зара с картинки и да 

използва вторият зар само ако първият показва лупа. Ако в летните къщички не са 

останали буболечки, но не всички са стигнали до града, защото някои от тях все още 

са в капан в кибритената кутия, тогава трябва да хвърляте само зара с точките.  

Край на играта: Вие сте спечелили играта ако всички малки буболечки са стигнали до 

дома си в града. Но за съжаление всички сте загубили ако в кутията на професора има 

4 буболечки!  

Съдържание на играта: 1 игрална дъска, 1 кибритена кутия, 20 буболечки, 2 зара 


