
ПОДГОТОВКА НА ИГРАТА

Разбъркайте картите (за 2-ма играчи, 
махнете картата Флейта от тестето). 
Раздайте по 6 картина всеки играч без да ги 
гледате. Играчите подраждат картите си 
пред тях с лице надолу, в 2 реда по 3 карти, 
не е позволено картите да се гледат. Всички  
играчи обръщатпо една от своите карти ( по 
избор).

Поставете останлите карти в средата на 
игралното поле на купчинка. Обърнете 
първата карта и я поставете до 
купчинката, за да оформите друга 
купчинка с вече играни карти. Когато 
купчинката за теглене свърши просто 
разбъркайте другата купчинка и я 
обърнете.

Играчът, който най-добре имитира песен 
на птичка започва първи рунда. За 
следващият рунд, започва играчът с най-
малко точки. 

КАК СЕ ИГРАЕ
Играчите се редуват по часовниковата 
стрелка.

На своя ход, играчът може да погледне 
тайно най-горната карта от купчинката 
или да вземе най-горната обърната карта. 
Той е разменя с някоя от своите карти 
(обърнатита или необърната). Новата 
карта се слага с лице на горе , а другаа се 
обръща и слага върху купчинката с играни 
карти. 

Ако играч вземе карта от необърнатата 
купчинка може веднага да я остави при 
обърнатите карти без да я разменя с 
някоя от своите. Ако вземе карта от вече 
обърнатите, то той трябва да я размени с 
някоя от своите карти и не може да се 
откаже веднага от нея. Слага я с лице на 
горе в своето поле. 

Внимание: Когато играч сменя карта от 
своето поле, то той няма право първо да я 
погледне и тогава да я смени, вижда е, 
когато я сложи в обърнатата купчинка. 

Позволено е да смените всички карти в 
своето поле, дори и вече обърнатите.

Не е позволено да сменяте мястото на 
картите или  да разменяте съседни карти, 
можете само да поставяте новата карта 
на мястото на тази, която току що сте 
махнали. 

СПЕЦИАЛНИ КАРТИ

Има 3 специални карти. Те се активират, 
когато играч ги постави в своето игрално 
поле.

● Улавяне: Папагено е най-добър в 
хващането на птици. Когато играч 
постави тази карта в своето поле, той 
може да улови птица или специална 
карта от колекцията на свой опонент. Той 
разменя една своя обърната карта с 
обърната карта на свой опонент. Играчът 
с улавящата карта решава кои карти да
разменят.  Бъдете внимателни , може да 
разменяте само обърнати карти. 
Улавящата карта, която сте изиграли 
току що не може да е една от 
разменените карти.

● Флейта: когато Папагено свири на своята 
флейта птиците танцуват около него! След 
като постави тази карта в своето игрално 
поле, играчът дава оставащата му карта на 
играчът от ляво. Този играч трябва да я 
постави в своето игрално поле на точно 
същото място, на което е била в полето 
на неговият опонент (т.е., ако първият 
играч постави флейтата в горният ляв 
ъгъл на своето игрално поле, то играчът 
от ляво трябва да постави картата също в 
горният ляв ъгъл на своето поле, и т.н.).
След това този играч трябва да даде 
картата, която му остава на играчът му 
от ляво, който трябва да я постави 
отново на точно същото място, и така 
нататък докато всички играчи сменят по 
една карта от своето поле. Последната 
останала карта (тази от играчът от 
дясно ) се слага на купчинката с 
обърнати карти и играта продължава. 
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МАТЕРИАЛИ ЗА ИГРАТА

50 карти:
      40  карти с птици, 

номерирани от -2 to 9 
4     карти Флейта
4 Capture cards
2     карти Яйца  

1 книжка с инструкции

ИДЕЯТА НА ИГРАТА

В твоето омагьосано царство прелита ято от 
пъсроцветни птици. За да впечатлите 
Кралицата, ще успеете ли да привлечете най-
красивите видове да накацат по жицата? 
Бъдете внимателни, защото жицата е 
крехка и тежките птици може да ви костват 
победата... Папагено, най-известният 
ловец на птици във Вълшебната Флейта е 
тук, за да Ви помогне. Той е вашият 
съюзник, който Ви помага да хванете птици 
от вашите съседи или да се смесят с техните 
колекции! 

Папагено е ловецът от известната опера 
на Моцарт "Вълшебната флейта." Той е 
ловецът на птици за Кралицата на нощта. 
Винаги усмихнат и забавен, този веселяк 
следва принц Тамино в неговото 
изпитание да намери принцеса Тамина, 
който също се надява да намери 
любовта ...За да помогне на своя приятел 
Папагено има магически инструменти: 
звънци и Флейта. 

ЦЕЛ НА ИГРАТА

“Малкото е красиво”: съберете най-
малките и най-леките птици и спечелете 2 
рунда, за да спечелите играта.

БГ

6–99 2–5 15'

Внимание: Ако една от тези 
специални карти се озове във вашето 
игрално поле, но не вие сте я изтегли 
(т.е., когато разменяте карти с някоя 
карта за Улавяне или флейта), то те не са 
активни.
●  Карта Яйце: картата яйце взема 

стойността на картата , която е в ляво или 
в дясно от нея.  Ако е поставена в 
средната колона, то играчът решава коя 
стойност ще приеме, на картата от ляво 
или  на тази от дясно, в края на играта.

КРАЙ НА ИГРАТА И ТОЧКУВАНЕ

Играта свършва тогава, когато някой от 
играчите обърне всички карти от полето 
си. След това останалите играчи обръщат 
картите си и пресмятат своя резултат, 
както следва:

●  Стойността на всяка карта е теглото на 
птичката на нея

●   Картата Яйце приема стойността на 
картата от ляво или от дясно, ако е в 
средата -решава играчът.

●  Ако 2 карти с една и съща стойност са 
поставени една до друга, то тяхната 
стойност се нулира.- 0 точки

Внимание: ако картата Яйце е до карта , 
чиято стойност се нулира, то тя взема 
нейната реална стойност, а не 0. Т.е., в 
примера по долу, картата Яйце взема 
стойността на картата от ляво, което е 6 
точки , независимо, че тази карта се 
нулира с тази над нея и се равняват на  0 
точки.

Крайният резултат е равен на сборът от 
всички карти на играчът. Най-малкият 
резултат печели рунда.

Първият играч спечелил 2 рунда , печели 
играта.
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