


1

3

3

5 3

55

6

2

4

6

66



3

1

2

3

4

5

6

Підготовка до гри
Розкладіть ігрове поле 1 . По центру ігрового поля розмісіть декодер 2 . Перетасуйте картки 3  та 
помістіть їх стопкою на відповідне місце на полі «сорочкою» догори. Фішку «Носоріг» 4  покладіть 
біля ігрового поля.
Кожен гравець бере собі фішку 5  та ставить її на поле «Старт» в будь-якому з кольорових кутів. Надалі 
фішка гравця може переміщатися тільки по клітинкам цього кольору. Також кожен гравець бере собі 
кубик 6 .
Визначте першого гравця. Далі хід буде передаватися за годинниковою стрілкою.

Мета гри
Першим перемістити свою фішку на останню клітинку ігрового поля.

Комплектація:
Ігрове поле

Декодер

Комплект ігрових карток

Фішка «Носоріг»

4 ігрові фішки

4 ігрових кубики

Правила гри
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Хід гри
Під час ходу гравець спочатку кидає кубик та переміщає свою фішку на стільки клі-
тинок поля, скільки випало на кубику. Далі треба виконати дію чи пройти випробу-
вання. Дії та випробування різняться від типу клітинки, на якій потрапила фішка.

Від того, чи пройдене випробування чи ні, зіграна картка може відправитися у від-
бій, а може потрапити на поле «Судного дня». Коли всі клітини поля «Судного дня» 
будуть заповнені зіграними картами, гра закінчується, а всі гравці програють.

Пуста клітинка
Цих клітинок найбільше на полі. Візьміть верхню картку зі сто-
пки та помістіть її верхню частиною у декодер. Ви побачите при-
ховане зображення — кубик, цифру та текст. Кількість балів, що 
зображена на картці у верхньому лівому куті вказує скільки треба 
викинути на свої кубиках усім гравцям за для порятунку. Цифра 
у правому верхньому куті зображення  — на скільки клітинок пе-
ресунути фішки після випробування.

Суть випробування у тому, що б усі гравці викинули на своїх 
кубиках стільки, скільки зображено на картці зліва. Але у кож-
ного гравця є тільки 7 спроб, щоб це зробити. Якщо всім гравцям 
вдалося це зробити, випробування пройдене!

Види клітинок, дії та випробування

Бали на 
кубиках
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Кількість 
клітин

Кількість 
клітин

Якщо випробування пройдене, фішка активно-
го гравця залишається на місці, а фішки інших 
гравців переміщаються на кількість клітинок, що 
вказана на картці справа.

Зіграна карта відкладається у відбій.

Хід гравця закінчується і передається наступному 
гравцю.

Якщо випробування не пройдено (хоча б у одного грав-
ця не випало потрібне число на кубиках за 7 спроб), то всі 
гравці пересувають свої фішки назад на кількість кліти-
нок, що вказана на картці справа.

Примітка. Якщо фішка потрапляє на клітинку «Старт», 
вона далі не переміщується. Наприклад, якщо число на кар-
ті «5», а до клітинки «Старт» треба пройти 3 клітинки, 
то фішка просто переміщується на клітинку «Старт».

Зіграна карта відкладається на першу порожню клітину 
поля «Судного дня». 

Хід гравця закінчується і передається наступному гравцю.

Якщо зіграна картка займає останню клітину поля 
«Судного дня», гра закінчується, а всі гравці програють.
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Клітинка «Носоріг»
Перемістивши свою фішку на цю клітинку, активний гра-
вець бере фішку «Носоріг» та ставить її перед своєю фішкою 
на полі, блокуючи собі хід.

Хід передається наступному гравцю.

У наступний свій хід заблокований «Носорогом» гравець ки-
дає кубик.

Якщо випадає парне число, то фішка «Носоріг» знімається 
з поля і гравець ходить як зазвичай — переміщає свою фішку 
на відповідну кількість клітинок та виконує дію клітинки на 
яку він потрапив.

Якщо ж на кубику випало непарне число, то гравець про-
пускає хід.

Якщо фішка «Носоріг» вже є на полі та блокує хід іншого 
гравця, то вона переміщується до активного гравця, а хід ін-
шого розблоковується.

Примітка. Якщо фішка гравця, перед якою стоїть «Носоріг» 
переміщується назад, то і фішка «Носоріг» також переміщу-
ється назад разом із фішкою.
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Клітинка у секторі «Джунглі»
Випробування на клітинці у секторі «Джунглі» дуже схоже з ви-
пробуванням на пустій клітинці, з однією різницею — якщо ви-
пробування не пройдено, то зіграна картка кладеться на пусте 
місце поля «Судного дня», береться нова картка і гравці проходять 
наступне випробування. І так триває доти, доки випробування не 
буде пройдено, або гру не буде закінчено (на полі «Судного дня» 
будуть заповнені всі 10 клітин).

Будьте уважні! У секторі «Джунглі» розташовано відразу чо-
тири клітинки, до того ж клітинки гравців перехрещуються. 
Пересувайте свою фішку клітинками свого кольору.

Суть випробування у тому, що б усі гравці 
викинули на своїх кубиках стільки ж балів, 
скільки на кубиках на картці. Але у кожно-
го гравця є тільки 7 спроб, щоб це зробити. 
Якщо всім гравцям вдалося це зробити, ви-
пробування пройдене!

1
2

3

4

Бали на 
кубиках
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Якщо випробування пройдене, фішка активно-
го гравця залишається на місці, а фішки інших 
гравців переміщаються на кількість клітинок, що 
вказана на картці справа.

Хід гравця закінчується і передається наступному 
гравцю.

Якщо випробування не пройдено (хоча б у одно-
го гравця не випало потрібне число на кубиках за 
7 спроб), то всі гравці пересувають свої фішки назад 
на кількість клітинок, що вказана на картці справа.

Примітка. Якщо фішка потрапляє на клітинку 
«Старт», вона далі не переміщується. Наприклад, 
якщо число на карті «5», а до клітинки «Старт» 
треба пройти 3 клітинки, то фішка просто перемі-
щується на клітинку «Старт».

Зіграна карта відкладається на першу порожню клі-
тину поля «Судного дня». 

Зі стопки береться наступна картка і починається 
нове випробування.

Якщо зіграна картка займає останню клітину поля 
«Судного дня», гра закінчується, а всі гравці програють.

Кількість 
клітин

Кількість клітин
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Клітинка «Чекай 5 або 6»
Якщо фішка гравця потрапила на цю клі-
тинку, то подальша доля активного гравця 
залежить від інших — гравець ліворуч кидає 
кубик.

Якщо випало «5» або «6», то активний гравець 
врятований, все залишається як є і хід переда-
ється далі.

Якщо ж випало «4» або менше, то активний 
гравець пересуває свою фішку на одну клі-
тинку назад та виконує дію цієї клітинки. 
Далі кубик кидає наступний гравець. Якщо 
випадає «5» або «6», то активний гравець вря-
тований, хід закінчується. Якщо випало «4» 
або менше, то активний гравець переміщує 
свою фішку на одну клітинку назад та вико-
нує дію цієї клітинки.

Примітка. Активний гравець не кидає кубик. 
Якщо гравців двоє, то кубик кидає один і той 
же (не активний) гравець.

Так продовжується доти, доки хтось з гравців 
на викине «5» або «6», або ж фішку активного 
гравця не буде переміщено на поле «Старт».

–1
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Кінець гри
Гра може закінчитися якщо хтось з гравців перемістив свою фішку 
на останню клітинку, або якщо всі клітини на полі «Судного дня» 
зайняті зіграними картами.

Якщо остання клітина поля «Судного дня» зайнята зіграними кар-
тами, гра закінчується, всі гравці програють. Переможця в такому 
випадку нема.

Якщо хтось з гравців пересунув 
свою фішку на останню клітину 
ігрового поля, він стає переможцем. 
Та зробити це не надто просто. Для 
цього треба викинути на кубику 
тільки точне число клітинок.

Наприклад, якщо фішка стоїть за 
три клітинки до останньої, а на 
кубику випало «5», то фішка зали-
шається на місці, а хід передається 
наступному гравцю. Якщо ж випало 
«3», то фішка пересувається на цен-
тральну клітину і гравець стає пере-
можцем!
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