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150 цветни символа за 
влияние

С тях се определя влиянието над 
местностите:

• Вила Самовила – 30

• Змей Горянин – 30

• Крали Марко – 30

• Слънчова сестра – 30

• Хитър Петър – 30

• Змей Горянин – 30

Игрални компоненти

Игрално поле Балкан – Леденика, Райско пръскало, Елена
Западни Родопи – Дяволското гърло, 

Чудните мостове, Катранци
Източни Родопи – Перперикон, Златоград, 

Студен кладенец
Тракия – Филипополис, Злато поле, Гранит
Добруджа – Алфатар, Сребърна, Тузлата
Средна гора – Тракийска гробница, 

Долината на розите, Оборище
Пиринско – Рупите, връх Ореляк, 

Безименният град
Рила – Юндола, Рила, Езерен връх
Лудогорско – Мадарски конник, Пчелина, 

Скални манастири
Крайбрежие – Емине, Одесос, Ясна поляна
Странджа – Силистар, Елхово, Бръшлян
Дунавска равнина – Вълчедръм, 

Търновград, Темната дупка
Западни покрайнини – Сердика, Краище, 

Шоплук

Зарове

21 геройски зара:
• Вила Самовила – 4
• Змей Горянин – 4
• Крали Марко – 5
• Слънчова сестра – 4
• Хитър Петър – 4

1 обикновен зар

Плочки, маркери и 
символи

47 плочки „Страшилище“ – 
разполагат се върху обозначените 
места на Игралното поле

31 маркера:

• 1 маркер „-1” – 
поставя се при теглене 
на определена карта

• 30 маркера за 
приказки – поставят 
се при намиране на 
приказка

Картата е разделена на тринайсет области, 
които съдържат по три местности. Границите на 
областите са обозначени с борови дървета, а на 

местностите с огради.

10 елемента за 
отбелязване

70 жълтици
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Фигурки 
и паспорти

• Вила Самовила
• Змей Горянин
• Крали Марко
• Слънчова сестра
• Хитър Петър

30 карти 
„Добра съдба“ 

88 карти „Общо 
тесте“:

• 24 карти „Приказка“
• 30 карти „Страшилище“
• 11 карти „Заръка“ 
• 9 карти Тегл  „Добра 
 съдба“
• 9 карти Тегл  „Неволя“
• 5 карти „Хвърл  зар“

40 карти 
„Неволя“

30 карти „Приказки“

Сборник 
„Страшилища“ 

В сборника са събрани 
и описани ужасните 

страшилища и тяхната 
мощ.

Пет референтни 
карти

Книжка с правила 

88 карти „Общо 40 карти 30 карти „Приказки“30 карти 

Карти
В играта има четири тестета с карти:
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Добра съдба 

Едно от основните тестета. Карти, които 
са благоприятни за героите.

Неволя

Едно от основните тестета. Карти, които 
са неблагоприятни за героите.

Приказки

Тук са събрани всички приказки.

Изиграните карти се слагат отделно от 
другите и така формират тестета с изиграни 
карти за всеки от трите основни тестета. 
Когато бъдат изиграни всички карти от едно 
тесте, то се разбърква и се ползва отново.

Общо тесте
Едно от основните тестета в играта. Съдържа шест различни вида карти, които определят деня 

на героя:

– Заръка – Играчът е длъжен да изпълни условието на картата за определения срок от време. 
Ходът, в който е изтеглена картата не спада към времето за изпълнение. При успех, играчът получава 
наградата изписана на картата. Наградата се получава в момента, в който е изпълнена заръката – 
преди теглене на карти от общото тесте, „Неволя“ и т.н.

Пример: Заръка – Трябва да отидеш в Алфатар, Хитър Петър стига в Алфатар и си взима 
наградата от заръката незабавно, след което си доиграва хода.

При неуспех играчът трябва да се бие със страшилището в областта и да изтегли карта „Неволя“. 
Ако няма страшилище, трябва да сложи ново и да се бие с него (при победа на играча, той НЕ взима 
плочката със страшилището).

Независимо дали играчът е достигнал максимален брой рани или пропуска ход по някаква причина, 
той винаги трябва да изпълни наказанието от заръката.

Всеки герой има право да изпълнява само по една карта „Заръка“. В случай, 
че се падне отново „Заръка“, играчът няма право да я вземе, а тегли нова карта 

(виж „Правило за трите карти“ – стр. 3).

– Тегл  „Добра съдба“ – играчът тегли карта „Добра съдба“ и изпълнява условието . 
– Тегл  „Неволя“ – играчът тегли карта „Неволя“ и изпълнява условието .
– Хвърл  зар – Играчът хвърля обикновен зар и изпълнява инструкциите на картата.
– Приказка – Играчът тегли една карта от тестето „Приказки“.
– Страшилище – Играчът се бие със страшилището в областта (виж в сборник „Страшилища“).

Правило за трите карти
Когато играч изтегли карта от общото 

тесте, която не може да изиграе, я изхвърля в 
тестето с изиграни карти и тегли повторно. 
Ако картата отново не може да бъде изиграна, 
тегли трети път. В случай, че и третата карта 
не може да бъде изиграна, играчът получава 
една жълтица и продължава с хода си, не тегли 
отново.

Пример: Крали Марко тегли карта от 
общото тесте и се пада „Заръка“. Той вече 
изпълнява една заръка, затова изхвърля 
тази карта в тестето с изиграни карти 
и тегли повторно. Пада се „Приказка“, 
но в областта, където е Крали Марко, 
приказката вече е намерена. Той тегли 
трета (последна) карта, но тя отново се 
оказва „Приказка“. Крали Марко получава 
една жълтица и продължава с хода си. Не 
тегли повече от общото тесте.
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Следващата стъпка е изборът на герои – 
това става на абсолютно произволен принцип. 
Ако има спорове, решете ги с помощта на 
небезизвестните Камък, ножица и хартия. 
След приключване на народните кавги, всеки 
получава паспорта, фигурката и заровете на 
своя герой, по два елемента за отбелязване, 
символи за влияние и по три жълтици за 
идващите черни дни. Всеки герой започва 
приключението от своя роден край, отбелязан 
на геройския му паспорт. Поставете фигур-
ките в съответните местности. Когато 
изборът за герои е направен, играчът, който 
ще започне играта се определя спрямо деня от 
седмицата:

  Понеделник – първи започва играчът, 
 който е най-висок

 Вторник – този, който е най–нисък

 Сряда – този с най–гъсти вежди

 Чевъртък – този с най–малки стъпала

 Петък – този с най-голям нос

 Събота – този, който се е събудил 
 най-късно 

 Неделя – този, който е с най-дълга коса

Редът на останалите играчи продължава 
по часовниковата стрелка. 

Поставете Игралното поле върху достатъчно голяма повърхност, така че около него да остане 
място за карти, зарове и т.н. Сложете по една плочка „Страшилище“ с лице надолу на определените 
места във всяка област на Игралното поле (има общо тринайсет такива). Разпределете четирите 
тестета карти на обозначените места върху Игралното поле – от тестето „Приказки“ отделете 
тринайсет карти на случаен принцип, които ще участват в играта. Разделете всички маркери, 
символи и жълтици за ваше улеснение.

Подготовка на игратата
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Ходове/Дни
Играчите играят ходовете си по установения ред. Ходът на всеки играч е всъщност 

един ден от пътешествието му. Този ден се състои от следните варианти: 

Не може да се пропуска повече от един ден наведнъж – ако играч изтегли две 
неволи и двете имат като условие пропускане на ден; ако получи максимален брой 

рани и карта „Неволя“ за пропускане и т.н. – в такива случаи играчът пропуска 
само един ден.

Вариант 1
Местене на герой  – В началото на деня се получава надник (виж в раздел Имоти). Играчът има 

право да премести своя герой в местност, съседна на тази, в която е. Ако иска да се премести с две 
местности, това става с цената на карта „Неволя“. Тя се тегли и изиграва в края на хода/деня преди 
купуване/откупуване. Играчът не може да приключи местенето си в същата местност, от която е 
тръгнал.

 Теглене на карта – Играчът тегли карта от общото тесте и я изиграва.

 Край на деня – Ако героят се е преместил с две полета наведнъж, тегли и изиграва карта „Неволя“ 
(в случай, че преместването е в резултат на карта, предходното не важи). Играчът има право да купи 
местността, в която се намира. Ако тя е притежание на друг играч, може да се опита да я откупи. 
Откупуването на дадена област е възможно, ако друг играч я притежава цялата.

Има вероятност ходът на някой играч да свърши преди да е изпълнил всички стъпки. Например, ако 
изтегли карта „Неволя“ и на нея пише, че ходът му приключва. Също така ако в даден момент раните 
на героя станат пет (или шест за Крали Марко), ходът му приключва веднага. В тези случаи героят не 
може да търгува, но ако има карти за доиграване ги изпълнява, тоест ако има да тегли още „Неволя“ 
или да получи награда от „Заръка“, изиграва тези карти.

Пример: Ред е на Слънчова сестра. Тя притежава две местности и не получава надник. Намира се 
във Филипополис. Тъй като има да изпълнява заръка да стигне до Долината на розите и  остава 
един ден, тя решава да се премести с две полета, за да стигне там. Успява да изпълни заръката 
си в определения срок и незабавно получава наградата от нея. Изпълнената „Заръка“ слага в 
тестето с изиграни карти. Слънчова сестра продължава с хода си – тегли карта от „Общо 
тесте“. Пада  се карта „Хвърл  зар“. Тя взема обикновения зар, хвърля го и  се пада 3 – нищо 
не се случва. Понеже се е преместила с две полета, героинята трябва да изтегли карта „Неволя“. 
Изпълнява условието  и ако в картата не е упоменато, че ходът  приключва, тя продължава с 
търгуването. След този етап на ред е следващият играч.

Вариант 2
 Кражба на приказка  – В началото на деня се получава надник (виж в раздел Имоти). Играчът се 

премества в местност, в която има намерена приказка (местенето става по установените правила 
във Вариант 1) и се опитва да я открадне. С това ходът му приключва – няма право да тегли карта 
от общото тесте и да търгува. Ако иска да се премести с две местности, това отново се случва 
чрез теглене на карта „Неволя“ и изиграването  в края на хода (преместване с два хода – опит за 
кражба – теглене на „Неволя”).

Пример: Ред е на Хитър Петър. Той притежава пет местности и получава една жълтица надник. 
Намира се в Бръшлян. В Елхово има намерена приказка, която е собственост на Вила Самовила. 
Хитър Петър се премества там и обявява, че ще се опита да открадне приказката. Провежда се 
битка между героите (виж в раздел Приказки). Победител в битката е Хитър Петър. Кражбата 
е успешна и Вила Самовила му дава приказката. Ходът му приключва, няма право да търгува.
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Имоти
Купуване

Всеки играч може да купи една местност, ако в края на хода се намира в такава, която не е 
собственост на никой друг. Една местност струва: 1 жълтица, ако всички месности в областта 
са свободни; 2 жълтици, ако има една купена и две свободни местности в областта; 3 жълтици, ако 
има само една останала свободна местност в областта. Цените за местностите са описани и в 
раздел Разноски. При закупуване на местност се слага символ за влияние на съответния играч. Не е 
задължително да се купуват местности в една и съща област.

Пример: Област Крайбрежие, всички области са свободни – Вила Самовила привършва с хода си 
в местност Емине и решава да я купи. Всички местности в тази област са свободни и затова 
Вила Самовила купува Емине за една жълтица. В своя ход Змей Горянин се озовава в месност 
Ясна поляна в същата област. Той също решава да купи местността. За него тя ще струва две 
жълтици, тъй като Вила Самовила вече е купила първата свободна местност в областта (ако 
никой не притежаваше другите две местности в областта, цената щеше да е една жълтица). 
Така, ако някой реши да купи местност Одесос (третата в област Крайбрежие), тя ще струва 
три жълтици.

Колкото повече местности притежава даден герой – толкова по-голям надник ще получава – по една 
жълтица за всеки три местности. (Ако героят пропуска ход по някаква причина, не получава надник. В 
случай, че почива по собствено желание, за да излекува рана –  получава надник).

Ако жълтиците в съкровищницата свършат, най-богатият играч плаща надника. Местностите 
носят по една точка в края на играта, а всяка област – по още една. Героят, който притежава най-
много области, ще получи пет допълнителни точки. Когато играч притежава три местности от една 
област, означава, че цялата област вече е под негово влияние.

Откупуване
Ако един играч иска да откупи местност или област от друг, трябва да се намира в полето, 

което иска да откупи. Цената за една местност е три жълтици, за цялата област – десет жълтици. 
Купувачът приготвя определената сума и хвърля зар: 

– При резултат от 1 до 3 той не успява да откупи имота и неговите жълтици се разпределят 
между съкровищницата и играча, който притежава областта (виж в раздел Разноски).

– При резултат от 4 до 6 купувачът успява да сключи сделката и дава всички жълтици на 
съкровищницата. 

Ако дадена област е изцяло притежание на един играч, купуващият е длъжен 
да опита да я откупи цялата. Няма право да откупи отделна местност от нея.
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Приказки

Разноски за Хитър Петър

Купуване на местности
Една местност:

• 1 жълтица, ако и трите местности в 
областта са свободни

• 2 жълтици, ако има една купена и две 
свободни местности в областта

• 2 жълтици, ако това е последната свободна 
местност в областта

Разноски

Купуване на местности
Една местност:

• 1 жълтица, ако и трите местности в 
областта са свободни

• 2 жълтици, ако има една купена и две 
свободни местности в областта

• 3 жълтици, ако това е последната свободна 
местност в областта

Откупуване на местности и 
области

• Цена за една местност: при успех = 3 
жълтици за съкровищницата; при неуспех = 2 за 
съкровищницата + 1за другия играч

• Цена за една област: при успех = 10 
жълтици за съкровищницата; при неуспех = 7 за 
съкровищницата + 3 за другия играч 

Откупуване на местности и 
области

• Цена за една местност: при успех = 2 
жълтици за съкровищницата; при неуспех = 1 за 
съкровищницата + 1 за другия играч

• Цена за една област: при успех = 9 
жълтици за съкровищницата; при неуспех = 6 за 
съкровищницата + 3 за другия играч

Местностите струват минимум една жълтица.

Изключение: Ако героят, който има приказката притежава и цялата област, в 
която е намерена, то приказката не може да бъде открадната от друг. В този 
случай „крадецът“ трябва първо да откупи областта и чак тогава да опита да 

открадне приказката.

Във всяка област се крие по една приказка. Героите могат да я намерят чрез теглене на карти 
от общото тесте. Ако играч изтегли карта „Приказка“ трябва да вземе най-горната карта от 
тестето „Приказки“, за да разбере коя е открил. Всяка има определен номер в горната лява част на 
картата. Когато играчът изтегли приказка, намира маркера със съответния номер и го поставя в 
местността, в която е намерена. Тази приказка остава в него до края на играта, ако никой не успее 
да му я открадне. Освен номера, приказките имат и точки в горната дясна част на картата, които 
са важни при определянето на победителя в края на играта. Един герой може да намери само една 
приказка в дадена област – ако той или друг играч изтеглят карта „Приказка“ в област, в която вече 
е разкрита такава, се тегли друга карта (виж „Правило за трите карти“ – стр. 3).

Даден играч има право да открадне приказка от друг герой като отиде в местността, в която 
е намерена – провежда се битка между двамата. Те хвърлят по три геройски зара. Печели този, на 
когото се паднат най-много от геройските му символи. При равенство двамата опитват пак, докато 
единият не надделее. Ако играчите имат добавена сила „+ 1“ или сила „- 1“, важи и в тази битка. В 
случай, че нападателят загуби битката, получава две рани.
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Земята е пълна с опасности и винаги има нужда от смели и не толкова смели герои. В тази игра те 
са петима, но всеки един от тях е достатъчно опитен в разрешаването на проблеми и главоблъсканици. 
Разбира се, мотивите им са тайни. Дали е заради приказките, страшилищата или влиянието над 
местностите, никой не знае. Нашите герои са Вила Самовила, Змей Горянин, Крали Марко, Слънчова 
сестра и Хитър Петър. 

1. Родно място – Героите започват приключението си от 
своето родно място, посочено на паспортите им.

2. Специално умение – Всеки герой има свое специално 
умение, което му дава различно предимство в играта.

3. Сила – Всеки започва с определен брой зарове – те 
определят силата на героите.

4. Геройски символ – Всеки герой има собствен геройски 
символ, който се равнява на определен брой саби и/или щитове.

5. Рани – В тази графа се нанасят получените рани.

6. Заръка – В тази графа се отбелязват колко дена/хода 
са минали от заръката.

Един играч не може да изпълнява повече от една 
заръка наведнъж. В случай, че изтегли карта и му 
се падне „Заръка“, а вече има, се тегли нова карта
(виж „Правило за трите карти“ – стр. 3).

Героите имат и по няколко зара. Тези зарове са 
силата на героя. Един зар = 1 сила. Всеки започва 
с определена сила и има по един допълнителен зар. 
Той се използва, ако играч е получил като награда 
или ефект от карта „+1 сила“. 

Пример: Хитър Петър се бие със страшилище 
и има карта, която му дава „+1 сила“. Тогава 
той хвърля 4 зара – 3 са началната му сила 
и още един допълнителен заради картата.

Има и негативни ефекти, които отслабват 
героите. Ако герой има „-1 сила“, тогава в 
следващата/ите битки, той хвърля един зар по-
малко.

Пример: Хитър Петър се бие със страшилище 
и има карта, която има ефект „-1 сила“, 
тогава той хвърля 2 зара – 3 са началната 
му сила, но един отпада заради ефекта „-1 
сила“. 

Всеки герой има символи за влияние в съответен 
цвят, които се използват при купуване/откупуване 
на местност.

На паспорта на всеки от героите има графа 
за рани и за заръки. Всяка загуба на битка със 
страшилище носи по една рана, а при победа 
се взима плочката „Страшилище“, която носи 
определен брой точки в края на играта. При 
максимален брой получени рани, ходът на героя 
приключва – няма право да търгува, но ако има 
наказателни карти за изпълнение или теглене 
ги изиграва. Освен това е принуден да почива 
един ден, за да излекува две от раните си. В 
този почивен ден надник не се получава.

По време на играта играчът може сам да 
реши да почива един ден, за да излекува три 
рани, в този случай се получава надник. Също 
така в играта има карти, които лекуват рани. 

Раните се обозначават с един от 
елементите за отбелязване, който се слага 
на съответната цифра (броят на получените 
рани).

Освен страшилища, героите ще срещат 
и различни заръки, които трябва да бъдат 
изпълнени в определен срок от време, за да им 
донесат награди. Играчът трябва да вземе 
втория елемент за отбелязване, с който да 
обозначи колко време е минало от заръката. 
Освен награди, картите имат и последствия
при неизпълнението им.

Герои

1

2

3
4

5

6
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Змей Горянин

Слънчова сестра

Родно място: 
Бръшлян

Специално умение:
Може да се придвижва с 
две местности (всяка 
съседна на предходната)
без последствия.

Сила: 3 – започва 
играта с три геройски 
зара

Цвят: Червен

Родно място: 
Накрая на света – изби-

ра сама от коя местност 
започва играта.

Специално умение: При 
получени максимален брой 
рани, пропуска ход, но 
получава надник и лекува 
всичките си рани. 

Сила: 3 – започва 
играта с три геройски 
зара

Цвят: Бял

В най-тъмните дебри на 
горите и планините, в най-
дълбоките и черни пещери живеят 
змейовете. Те приемат различни 
форми, но най-често са с човешки 
облик, за да могат по-лесно 
да заблуждават девойките. 
Младолики, силни и с криле под 
мишниците, те прелитат от 
пещерите си до селата и там 
крадат млади невести, с които 
да се задомят. Ако една девойка 
е залюбена от змей, а той още 
не е дошъл за нея, тя изглежда 
болнава и разсеяна. Понякога 
обаче, благодарение на силата си, 
змейовете могат и да помагат 
на хората. Приемат образа на 
светкавици и гърмят силно при 
буря, за да прогонят ламите и 
халите, които носят градушки. 

Накрая на света, в къща високо 
в небесата, живее Слънцето 
заедно със своята майка, братя 
и сестри. Нощем се прибира да си 
почине, а денем пътува по света, 
за да огрява всички с доброта. 
Негови сестри са звездите. 
Сутрин, когато Слънцето тръгва 
на път, те впрягат конете в 
златната му колесница, а вечер 
го гощават щедро, за да не е 
сърдито – колкото по-голяма е 
гощавката, толкова по-могъщо 
става Слънцето. Красотата на 
сестрите е толкова сияйна, че 
всички юнаци жадуват за тяхната 
любов. Хубавиците винаги приемат 
със смях опитите на храбреците 
да ги откраднат и задомят, 
защото над тях винаги бди по-
големият им брат. Но ако юнакът 
успее да надбяга Слънцето, избира 
една от сестрите му за своя жена. 
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Хитър Петър

Крали Марко

Родно място: 
Алфатар

Специално умение:
Когато купува, 

последната свободна 
местност в област му 
струва с една жълтица 
по-малко, при откупуване 
всички цени за него са с 
една жълтица по-малко.

Сила: 3 – започва игра-
та с три геройски зара

Цвят: Жълт

Родно място: 
Шоплук

Специално умение:
Може да понесе една рана 
повече.

Сила: 4 – започва 
играта с четири геройски 
зара

Цвят: Син

В едно незнайно българско село, 
преди много години се появил 
Хитър Петър. С острия си ум 
и ненадмината хитрост, той 
бързо бил обикнат от народа 
и до ден днешен се разказват 
истории за него. Макар Хитър 
Петър да е бил беден селянин, той 
успявал да надхитри чорбаджии 
и управници благодарение на 
своята съобразителност и 
наблюдателност. Но най-силното 
му оръжие бил смехът. С негова 
помощ успявал да излезе от 
всякакви трудности. Намирали се 
и такива, които да се опитат да 
го излъжат или да се възползват 
от вярата му в човешката 
добрина. Хитър Петър винаги 
успявал да надделее в тези битки 
на хитрост и се отплащал за 
стореното му зло, но никога с 
жестокост.

Надлъж и нашир, по 
цялата страна снове един 
юначен мъж – Крали Марко. 
С неизмеримата си сила той 
отмества планини, троши 
окови и се бори със злото. 
Никой не може да го пребори, 
a силата си той получил, 
когато бил млад момък. Сторил 
добрина – помогнал на дете 
в беда, а майка му се оказала 
самодива. Тя откърмила Крали 
Марко и така той получил 
нечуваната си сила. Оттогава 
всички зли същества се 
страхуват от него. Препасал 
сабя и яхнал верния си кон 
Шарколия, Крали Марко броди и 
носи справедливост по света.
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В дебрите на горите, край реки и езера, по високите планински 
склонове в тайнство живеят самодивите. Красотата им е ненадмината, 
а който ги зърне мигом попада под тяхната магия. От глава до пети 
са пременени в бяло, а в пояса на кръста им са събрани всички цветове 
на дъгата. Чародейният им поглед може да бъде пагубен за този, който 
дръзне да ги погледне в очите. След здрач тези омайници се събират 
по поляните, за да танцуват и лудуват под лунна светлина. Те ревниво 

пазят своите свърталища, 
а който дръзне да наруши 
обитанията им се разболява 
от неизличима болест. След 
нощните пиршества самодивите 
отиват до най-близката 
река, за да се изкъпят. Ако 
някой успее да открадне дори 
една част от дрехата им, те 
стават подвластни на волята 
му. Най-често жертвите им 
са овчари, защото мелодиите 
на кавала им доставят най-
голямо удоволствие. Самодивите 
са повелителки на водите и 
ветровете, затова денем се 
явяват като вихрушки. Въпреки 
че хората ги свързват с нечисти 
сили, те могат да бъдат и 
благосклонни – ако им сториш 
добрина, те ще ти се отплатят 
щедро.

Вила Самовила
Родно място: 
връх Ореляк

Специално умение: 
Може да хвърли повторно 
един от заровете си 
веднъж на ден. (В случая 
този ден започва с нейния 
ход и приключва преди 
началото на следващия 
ход).

Сила: 3 – започва 
играта с три геройски 
зара

Цвят: Зелен
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Край на играта

Точки
Основната цел е да се намерят всички тринайсет приказки, 

но накрая ще победи играчът събрал най-много точки. 
Точки носят приказките, победените страшилища, както и 

влиянието над местностите и областите. 
Може да има само един победител!

Анатомия на геройския зар
Символите на геройските зарове могат да бъдат следните:

При битка с Русалка, освен определения брой саби и щитове,
съответният герой трябва да хвърли и своя символ.

Този маркер се слага на Игралното поле, когато бъде изтеглена определена карта. 
Важи през цялата игра, но само за играча, който го постави. 
Мястото, на което бъде сложен, трябва да струва минимум една жълтица с 
намалението.

При битка с Орисници, освен определения брой саби и щитове, съответният герой  
трябва да плати и една жълтица задължително, независимо от края на битката.
Ако е беден и няма жълтици – директна загуба.

Сабя

Щит

Сабя и щит

Две саби

Два щита

Геройски символ

Играта приключва, когато всички тринайсет приказки 
бъдат открити. Народът възвръща вярата си в приказното.

Ако приказките не бъдат открити навреме и няма плочки 
„Страшилище“, които да бъдат добавени на картата, тогава 
светът бива освободен от злите сили, но времената остават 
размирни.

Ако в даден момент играч притежава пет области – 
играта приключва.

В тези случаи победител е героят с най-много събрани 
точки. При равен резултат се провежда битка и играчите 
хвърлят по един геройски зар. Печели този, на когото се падне 
геройският му символ. При равенство, играчите опитват пак, 
докато някой не надделее.

Ако в края на деня, на който и да е играч, има поне по 
едно страшилище с лицето нагоре във всяка област, тогава 
тъмните сили показват лицето си по цялата земя, тя бива 
завладяна и страхът побеждава.

Резултатът на всеки играч е 
сбор от точките събрани от него. 
Точки се получават за:

• Страшилища – В зависимост 
от това кое ниво на трудност е 
страшилището, то може да донесе 
две, три или четири точки след 
побеждаването му. Точките са 
обозначени в долния  десен ъгъл на 
плочката „Страшилище“.

• Местности – Всяка местност 
дава по една точка.

• Области – Всяка област дава 
по една точка.

• Най-много области – Пет 
допълнителни точки.

• Приказки – Приказките 
имат свои индивидуални точки, 
отбелязани в горната дясна част 
на картата. 

Легенда

Цел на играта








