
Всяка карта представлява част от гората с 
нейните стъбла на дървета, корони и 
приказни герои.

Картите със стъбла на дървета се 
поставят вертикално една до друга, а 
тези с корони се поставят хоризонтално 
върху стъблата (дори все още да няма 
карти със стъбла поставени на масата). 
Всички карти оформят приказна горска 
картина.

Ако с поставянето на твоята карта на 
масата можеш да преброиш 7 еднакви 
приказни същества, кажи го силно и така 
ще спечелиш всички карти с неговото 
изображение. Съберете оставащите 
карти, така че да оформите нова гора. 

ВАЖНО

●   Ако с поставянето на твоята карта 
приказните герои от един вид станат 7 
или повече, ти все пак взимаш всички 
карти, на които то се среща.

Например: Има 6 жаби на картите на 
масата. Ти слагаш карта с 2 жаби и 
казваш високо ЖАБА. Печелиш всички 
карти, на кито се вждат  осемте жаби.

●  Ако преброиш 7 броя от два различни 
приказни героя на картите на масата, 
трябва да избереш едното преди да 
вземеш картите..

Например: след като поставяш картата 
си виждаш 7 бухала и 7 жаби. Тогава 
трябва да избереш между картите с 
бухали и тези с жаби.

●  Ако след поставянето на картата си  на 
масата могат да се преброят 7 приказни 
героя, но ти забравиш да ги назовеш, 
много жалко!  Играчът след теб може да 
ги назове и вземе преди да сложи своята 
карта. Това правило трябва да се 
преразгледа, когато играете с по-малки 
играчи  (без сълзи, моля).
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МАТЕРИАЛИ НА ИГРАТА

60 карти
1    книжка с инструкции

ЦЕЛ НА ИГРАТА

Съберете възможно най-много карти. 
Можете да събирате карти, ако сте 
първият, който забележи седем малки 
същества, скрити в картите на масата. 
Има четири вида приказни същества, за 
които трябва да държите под око: Сова, 
Дядо Коледа, Жаба и Фея. На всяка 
карта можете да намерите до четири от 
тях. Другите големи знаци на картите са 
просто декоративни.

ПОДГОТОВКА НА ИГРАТА

Разбъркайте картите и раздайте по 3 на 
всеки играч. Останалите сложете на 
купчинка с лице на долу. Най-младият 
играч започва. 

КАК СЕ ИГРАЕ

Играчите се редуват по посока на 
часовника. Първият играч поставя карта  
по избор на масата и си тегли нова, за да 
допълни ръката си, така че винаги да има 
3 карти. Следващият на ход е на играчът 
в ляво.

БГ
6–99 2–4 20'

КРАЙ НА ИГРАТА И 
ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТОЧКИ

Forest свършва, когато купчинката 
свърши и играчите сложат всчките си 
карти. Оставащите на масата карти 
отиват при последният играч, който е взел 
карти със 7 еднакви героя. Играчът 
събрал най-много карти печели играта.

ДВЕ ВАРИАЦИИ

1.  5 бонус точки отиват при играчът 
събрал по 7 от всички различни герои (7 
бухала, 7 феи, 7 Дядо Коледа и 7 жаби).

2.   Същите правила като основната игра, 
но победител е този с най-малко 
събрани карти. В този вариант, ако 
забравиш да събереш карти от масата, 
останалите играчи със сигурност ще ти 
напомнят.  Cheeky!




