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Драконите Мира,  Фео, Луна и Диего откриват необикновено съкровище:  ледена колона със 
замразени кристали в нея.  Те искат да върнат съкровището обратно в пещерата.  Но за 
съжаление, ледената колона е твърде тежка. Единственото нещо, което могат да направят е да я 
стопят. Но бълването на огън не е толкова лесно,  колкото звучи.  Тогава на четиримата им 
хрумва идея: ще извикат бащата дракон за помощ. Наистина работи! Огънят започва да стопява 
малко по малко ледената колона и кристалите започват да падат.  Драконите бързо взимат 
кристалите и ги носят обратно в пещерата.  Кой дракон ще успее да събере най -много кристали 
в своята пещера в края на играта? 

Съдържание: 4 дракона,  1 дракон баща,  1 игрално поле,  1 кутия с 4 поставки,  9 ледени 
пръстена, 90 кристала (18 от всеки цвят), 1 карта с лед, 5 карти с кристали 

Преди първата игра 
Поставете празната кутия в центъра на масата.Вземете четирите поставки и ги с ложете както е 
показано на картинката. 
(Стр.8-карт.) 
 

Съвет:  Mоже да оставите кутията с подставките , дори и след като свършите играта ,  просто Съвет:  Mоже да оставите кутията с подставките , дори и след като свършите играта ,  просто 
поставете игралното поле и инструкцията върху тях,  а кристалите ги поставете в едно от 
отделенията. 

Подготовка за играта 
Може да помолите за помощ  възрастен . 
(Стр.8-карт.) 
Поставете игралното поле върху кутията. 
Поставете картата с леда в центъра на игралната арена, където е показано. 
Ако сте двама или четири играча поставете 8 ледени пръстена , като ги поставяте един в ърху 
друг, докато започнете да образувате колона.  Ако сте трима поставете 9 пръстена. 
Всеки играч си избира дракон и го поставя в ъгъла на игралното поле. 
Дръжте в ръце картите с кристали и бащата дракон. 
Внимателно напълнете ледената колона с кристалите. 
Кристалите ,  които останат и вече няма място в колоната –се слагат в дупките на игралното 
поле. поле. 
 
Как се играе 
Играе се по посока на часовниковата стрелка.Най -смелия играч започва.Играчът поставя 
бащата дракон пред него.В този кръг можеш да „бълваш огън”.Един кръг се състои от: 
1.Избиране на карта с кристали 
2.Премахване на леден пръстен 
3.Събиране на кристали 
1.Избиране на карта с кристали: 
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Ако сте трима или четири играча:  
Играчът,който е отляво на „бащата дракон”,избира карта с кристали и я поставя пред 
тях.Другите продължават по часовниковата стрелка.Всеки избира карта с кристали.Картите 
остават там,където са.  
Ако сте само двама играча:  
Играчът,  който е драконът баща,  избира карта с кристал и я поставя пред себе си.  След това 
другия играч взима карта и я по ставя пред себе си.  Драконът баща взима още една карта с 
кристали ,  след това  и ти.  
Съвет:   Гледайте внимателно ледената колона.  Драконъ т баща ще стопи ледения пръстен ,тоест 
ще се премахне бавно от колоната.  Внимателно наблюдавайте кой цвят кристал трябва да  ще се премахне бавно от колоната.  Внимателно наблюдавайте кой цвят кристал трябва да  
съберете и да отведете в своята пещера.  
2.Премахнете леден пръстен  
Сега внимателно махнете най -горния леден пръстен.  Това ще накара да кристалите да падат.  
Важни правила:  (Стр.9 -карт .)  

 Може да използвате една или две ръце ,  за да премахнете пръстена.  
 Само пръстите трябва да докосват  най -горния  леден  пръстен . 

 Ако има кристали ,  който са върху ледения пръстен,  може да се върнат обратно в 
ледената колона или да бъдат бутнати на игралното поле.  

Съвет за драконът баща:  Премахвате ледения пръстен внимателно,  за да м оже да паднат 
повече кристали  за играчите . Но т ези кристали ,кои то паднат в дупката са кристалите на бащата 
дракон.  
Ледения пръстен се премахва от играта.  
3.Събиране на кристалите  
Погледнете картата си с кристали.  Съберете всички кристали в този цвят паднали  на игралното 
поле.  Поставете ги в пещерата на своя дракон.  Ако няма цветът кристал,  който събирате ,  поле.  Поставете ги в пещерата на своя дракон.  Ако няма цветът кристал,  който събирате ,  
паднал на игралното поле,  тогава вие се връщате с празни ръце в своята пещера.  Играчите 
играят по часовниковата стрелка за събирането на техните кристали.  
Всичк и кристали,  които останат на игралното поле се прибират в пещерата на дракона.  
Дайте драконът баща на следващият играч по часовниковата стрелка.  Нов кръг започва.  
 

Край на играта  
Играта приключва ,  когато  и последния пръстен се премахне.  Кристалите останали на картата с 
лед не се взимат.  
Проверете кой печели играта.  Махнете игралното поле и преброете кой има най -много 
кристали в своята пещера.  
Ако ви е трудно с пресмятане то,  подредете кристалите в колон а .  Играчът с най -дългата 
колонка е победител.  
***Тайният победит ел е драконът баща,  защото той бълваше огън през цялото време и все п ак 
той освободи съкровището ;)  той освободи съкровището ;)  

- Тази инструкция е предоставена на бълг.ез ик от ИЛИНОР  
- ИЛИНОР е  официален партньор на HABA Germany за България  

- С любезното съдействие на Божидара Георгиева  
- www.haba.ilinor.bg  
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