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Бързи правила

Цел на играта

Начало

Как се играе

Невалидни връзки

1. Разбъркайте картите и раздайте 

Да използвате всичките си карти първи.

по 25 на всеки играч.

2. Играчите поставят 5 от тях пред 
себе си.

3. Дилърът обръща две карти в 
средата на масата и казва „Старт“.

4. Играчите се състезават да 
поставят картите си върху една от 
основните картите.

5. Играчите трябва да назоват 
връзката между двете карти.

6. Победител е играчът, който 
първи използва всичките си карти.

Играчите поставят пет от картите си пред тях (т. нар. 
редица на играча), а останалите карти – на купчина до 
всеки играч. Картите имат изображение и от двете си 
страни, затова играчите трябва добре да ги огледат 
преди началото на играта, за да се запознаят с всички 
елементи.

Когато всички са готови, дилърът обръща двете 
основни карти и ги поставя една до друга в средата на 
масата.

Дилърът дава начало на играта с думите „Старт“, при 
което всички играчи трескаво започват да поставят 
карти от редицата пред тях върху двете основни карти 
в средата на масата. Но за да направят това, трябва да 
назоват каква е връзката между тяхната карта и тази 
на масата. Играчите трябва да съставят пълно 
изречение, като посочат връзката и включат 
изображенията и от двете карти. Не забравяйте, че 
можете да ползвате и двете страни на картите.

Играчите могат да поставят само по една карта върху 
основната купчинка. След като използват карта от 
игралната си редица, играчите поставят нова от 
тестето до тях (от първоначално раздадените 25 
карти).
Ако в даден момент играчите не намират никаква 
връзка между картите, дилърът обръща нови две и 
играта продължава.
Ако единият играч постави карта без да даде 
смислена връзка, а другият оспори това действие, 
играта незабавно спира. След обсъждане, останалите 
играчи или приемат връзката, или наказват играча, 
като му дават допълнителни пет карти от тестето на 
дилъра. Но ако един играч направи „лоша“ връзка, а 
друг постави карти преди тя да е оспорена, му се 
разминава!
Една и съща връзка не може да бъде направена една 
след друга. Например: ако играчът постави карта с 
коте върху карта с куче и каже: „Кучето и котето са 
животни“, другия играч не може да играе карта с лъв, 
казвайки: „Лъвът и котето са животни“. Но може да 
каже: „Лъвът и котето са от един вид“.

Следните връзки не са позволени:
       • И двете изображения започват с една и съща 
буква.
       • И двете изображения имат еднакъв брой срички.
       • Цветът на задния фон и на двете изображения е 
еднакъв.

Карта Wild
Ако играчът изтегли такава карта, това му позволява 
да я свърже с която и да е от основните карти, без да е 
необходимо да назовава връзка. При следващата 
поставена върху нея, също не е необходимо да се 
назовава връзка.

Победа в играта
Играчът, който първи използва всичките си карти, 
печели играта.

Карта с охлюв върху карта с 
листо: „Охлювите ядат 
листа.“

Карта с червен балон върху 
карта с червена роза: 
„Балонът и розата са 
червени.“

Карта с баскетболна топка 
върху карта с монети: 
„Баскетболната топка и 
монетите са кръгли.“

Карта с лъжица върху карта 
с точилка: „Лъжицата и 
точилката са кухненски 
уреди.“

Карта с кубче лед върху 
карта с вода: „Водата се 
превръща в лед.“

Карта с влак върху карта 
със самолет: „Влакът и 
самолетът са вид превозно 
средство.“ Но ако бъде 
казано „И двете са вид 
транспорт“, не носи 
достатъчно информация.

Разбъркайте и раздайте на всеки играч по 25 карти. 
Останалите карти остават при дилъра.
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Вик
Дилърът обръща две карти. Играчът, който първи назове връзка между тях, 
печели и двете карти. Който първи събере 20 карти, печели играта. В този случай 
може да играете и без дилър. Ако има само двама играчи, те едновременно могат 
да обърнат по една карта.

Липсващата връзка
Тази игра е подобна на Основната. Но при тази версия играчите се опитват да 
намерят връзка и между ДВЕТЕ основни карти. Всеки играч получава по пет карти. 
Обръщат се две от тестето. Първият играч, който успее да намери връзка между 
някоя от собствените си карти и двете основни, печели рунда. Победителят 
запазва и трите карти и ги оставя настрана. Пример: да кажем, че изображенията 
на двете основни карти са жълт трактор и ябълка. Играчът поставя карта с 
изображение на банан и казва: „Ябълката и бананът са плодове, а тракторът и 
банана са жълти.“ След всеки рунд, на играчите се раздават нови пет карти. 
Победител е играчът, който първи събере 30 карти.

Бързата петорка
Раздават се пет карти на всеки играч. Дилърът обръща една карта от тестето и я 
поставя в средата. Играчите използват раздадените им карти (без да ги обръщат), 
за да направят връзки, както в Основната игра. Ако играта спре (нито един от 
играчите не може да направи връзка), дилърът обръща друга карта от тестето. 
Играчът, който първи използва всичките си пет карти, печели играта. Изберете 
друг дилър и играйте пак.

Верижна реакция
На играчите се раздават по пет карти. Веднага щом дилърът каже „Старт“, 
играчите трябва последователно да свържат всичките си пет карти. Пример: да 
кажем, че играчът получава карти с изображение на кораб, такси, сапун, банан и 
бебе. Ето как биха могли да бъдат свързани: „Бананът и таксито са жълти. Таксито 
и кораба са вид транспорт. Корабът и сапуна плуват. Сапунът се използва за 
къпане на бебета.“ Играчът, който първи свърже всичките си карти, печели рунда. 
В играта има седем рунда.

Едноминутно изпитание
Играчите имат на разположение 60 секунди, за да преминат през всички карти и 
направят колкото се може повече връзки. Всяка карта трябва да се свърже с 
предишната. Ако в даден момент някой от играчите не може да намери връзка, 
оставя картата и продължата със следващата от тестето. Играчът, който успее да 
направи най-много връзки за 60 секунди, печели играта.



hot air balloon kite violin
record pancakes

egg

milk

bee
clover horseshoe chicken

bottle
nest birdhouse bulb onion

peanuts

zebra tuxedo tu-tu nutcracker walnut

honey

Балоните и 
хвърчилата летят 

във въздуха.

Хръчилата и 
цигулките имат 

струни.

Цигулките могат 
да се слушат на 

плочи.

Плочите и 
палачинките са 

плоски и кръгли.

Палачинките и 
яйцата се ядат на 

закуска.

Кокошките снасят 
яйца.

Кокошките и 
подковите могат да 
бъдат видени във 

ферми.

Подковите и 
детелините носят 

късмет.

Пчелите обичат 
детелини.

Пчелите 
произвеждат мед.

Медът и млякото се 
сервират с чай.

Млякото се 
съхранява в 

бутилки.

Бутилката и 
гнездото са празни.

Птиците живеят в 
гнезда и къщи за 

птици.

Къщите за птици и 

луковиците могат да бъдат 

видени в градини.

Лукът е вид 
луковица.

Лукът и фъстъците 
растат под земята.

С лешникотрошачката се 

отварят орехи.

Фъстъците и 
орехите са ядки.

Лешникотрошачката е 

балет, в който танцьорите 

са облечени с пачка.

Пачката и 
смокингът са 

официални дрехи.

Смокингът и 
зебрата са 

черно-бели.


