
Игра Twisty 

Възраст: 8+ 

Брой играчи – 2-4 

Времетраене: 25мин. 

Включва: 4 пионки и 4 картонени елемента с цвета на пионките; 28 карти Цветни кубчета; 4 форми 

– квадрат, звезда, триъгълник и кръг; 1 дъска и 44 дървени елемента Цветни кубчета. 

Цел на играта: Да стигнеш пръв до центъра на игралното поле след като събереш 7 цветни кубчета. 

Подготовка за игра: Разбъркайте 44-те дървени кубчета и след това ги подредете на случаен 

принцип върху игралната дъска, така че да я покрие цялата, с изключение на централния квадрат, 

както и 4-те ѝ ъгъла. 

Отново на случаен принцип се подреждат в четирите края на дъската пионките и поставят 

картонените елементи пред себе си. След това всеки взима серия от цветни кубчета (звезда, 

квадрат, триъгълник или кръг), разбърква ги и ги поставя с лице нагоре. Като започват от ляво 

навсясно, това им дава възможност да събират своите 7 цветни кубчета. 

Как се играе: Най-младият играч започва и редът се завърта по посока на часовниковата стрелка. 

Когато дойде твоят ред, трябва да преместиш пионката си във форма L: 2 квадратчета хоризонтално 

и 1 квадратче вертикално или 1 хоризонтално и 2 – вертикално.  

 Ако твоята пионка е попаднала на: 

- Празен квадрат – оставаш там до следващия ти ход 

- На квадратче с цветно кубче: Ако кубчето кореспондира с твоят следващ елемент, 

вземаш го и го поставяш в ред под дървените кубчета, които трябва да събереш. Ако 

кубчето не съответства на цвета, който търсиш, оставаш на това квадратче до 

следващия си ход. 

- На квадратче с „бонус ход“  

 Кръг – може да останете на това квадратче или да се преместите хоризонтално/вертикално 

на съседното квадратче 

 Звезда – може да останете на това квадратче или да се преместите в квадратче по диагонал 

 Квадрат – може да останете на това квадратче или да направите друг L ход 

 Триъгълник – може да останете на това квадратче или да се преместите на друго с елемент 

„Триъгълник“, само ако то не е заето от друг играч 

Уточнение: Играчите могат да комбинират няколко хода на веднъж: 

Пример: Правите L ход, и стъпвате на елемент „Звезда“. Тогава решавате да се преместите по 

диагонал и стъпвате на елемент „Квадрат“, който дава право да направите друг ход, пращащ Ви на 

цветното кубче, което Ви е нужно. И това се случва само за един ход. 

 Когато сте на квадратче, заето от друг играч:  

- Ако играчът е попаднал на цветното кубче, което Вие трябва да колекционирате, 

можете да го „откраднете“ и да го поставите под картонената карта, съответстваща 



на кубчето. Другият играч измества своята картонена карта на последно място в 

редицата си и мести пионката на свободно място в свободен ъгъл на игралната 

дъска. 

Уточнение: Можете да стъпвате на квадратче, върху което има пионка на друг играч, ако: 

- Ако този играч в момента притежава кубчето, което е нужно на Вас; 

- Ако кубчето не е „защитено“ 

Ако сте върху кубче със знак „Защитено“ – позволява Ви да предпазите цветните кубчета, които вече 

сте събрали. Поставяте ги върху картонените си карти и никой не може да Ви ги отнеме. 

Победа: Когато съберете в правилен ред всички кубчета, за да спечелите играта трябва да стигнете 

до центъра на игралното поле. 

 


