
Насред тъмната гора Хензел и Гретел търсели пътя към дома. Те се загубили и вървели толкова дълго, 
че коремчетата им вече започнали да къркорят от глад. Изведнъж обаче, странна къщичка се появила 
пред очите им - направена изцяло от различни лакомства. Без да му мислят много, Хензел и Гретел се 
нахвърлили на сладкишите – отчупили бонбон от прозореца и нахапали джинджифиловите курабийки на 
улука. Тогава страшната баба Яга със замах отворила вратата на къщичката и се провикнала:
- Ах, вие малки калпазани! Ей сега ще ви хвана!
Хензел и Гретел тутакси се втурнали да бягат, но не се сдържали и пътьом грабнали още малко 
лакомства от къщичката. Помогнете на децата да съберат запаси от сладкиши и да избягат от лапите 
на злата баба Яга!

  

 Мачей ШимановичКжищоф Южиста

Възраст:

6+

Играчи:

2-4

Време:

20’

Цел на играта
Хензел и Гретел е кооперативна игра, в която заедно опитвате да помогнете на децата да 
изядат 5 джинджифилови курабийки от къщичката на баба Яга. В играта ще трябва да 

наредите пълните изображения на различни лакомства. Всеки път, когато успеете, печелите 
чип с джинджифилова курабийка. Когато съберете 5 такива чипа, играта мигновено приключва с вашата победа! 

Но внимавайте за злата баба Яга, която ще се опита да ви залови преди това!
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Въведение



 Компоненти:                                  
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• 8 чипа с джинджифилови 
курабийки       

• 2 стартови плочки

• книжка с правила

• 4 плочки с островърхата шапка  
на баба Яга

• 3 дървени фигурки  
(Хензел, Гретел и баба Яга)               

• 40 плочки с лакомства

• къщичката на
 баба Яга



Как да сглобите къщичката:

1. Внимателно отделете части А и Б.
2. Прегънете стените на къщичката (А) и ги 
оформете, както е показано на картинката.
3. Пъхнете стените на къщичката (А) 
в основата (В).
4. Прегънете покрива (Б) и внимателно го оформете, 
както е показано на картинката.
5. Поставете покрива (Б) върху стените на 
къщичката (А). 

Бележка: трябва да поставите всички 
4 крила на покрива в обозначените 
места от стените едновременно.
Бележка: редът е важен – първо поставете 
стените върху основата и после покрива.

A

A

Б

В

Б
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Преди първата си игра, постройте къщичката на баба Яга:



Начална подредба
Отделете островърхите шапки на баба Яга и стартовите плочки от останалите. След това размесете 
плочките с лакомства.

Раздайте по 2 плочки с лакомства на всеки с лицето нагоре 
и разпределете останалите плочки в 4 купчинки 
(опитайте се да ги направите еднакви на височина).
Добавете по 1 шапка на баба Яга към всяка купчинка. След това размесете всяка от купчинките 
поотделно и ги поставете с лицето надолу на място, което е лесно достъпно за всички играчи.

Поставете фигурките
върху местата за 
старт на оградата на къщичката:

• Баба Яга на поле    

• Хензел и Гретел на поле   
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• когато играят 2-ма 
играчи, поставете плочка 
с 2 лилави точки.

• когато играят 3-ма 
играчи, поставете плочка 
с 3 лилави точки.

• когато играят 4-ма 
играчи, поставете плочка 
с 4 лилави точки.
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Размесете чиповете с джинджифилови курабийки и поставете 5 от тях върху покрива на къщичката на 
баба Яга , обърнати с курабийката нагоре. Върнете останалите в кутията. Те няма да участват в играта. 

Сложете подходящата стартова плочка в центъра на масата (може да я завъртите в която посока желаете):

В хода на играта, вие ще редите плочки на масата около стартовата плочка (вижте следващата страница).



Ход на играта
Играта започва този, който последен е хапвал джинджифилови курабийки или този, който е най-млад. 
Играта се състои от последователни рундове. Във всеки рунд играчите се редуват по часовниковата 
стрелка да изпълняват по 1 ход.
По време на хода си играчът избира 1 от своите 2 плочки с лакомства и я добавя до плочките, които 
вече се намират на масата. Той трябва да я сложи по такъв начин, че страната ѝ да се допира до поне 
1 друга плочка. Плочките не може да се слагат по диагонал (така че да се допират само ъглите им). 
Може да завъртите плочката, която слагате, в каквато посока решите. Ако играч успее да сглоби цяло 
изображение на лакомство, взима 1 чип с джинджифилова курабийка от покрива като награда и го 
поставя на масата, като напомняне колко курабийки вече сте изяли. След този ход, играчът тегли нова 
плочка от която и да е купчинка, за да може винаги да има по 2 плочки пред себе си в края на своя ход. 
Когато всички участници изиграят хода си, рундът приключва.

Плочка с островърхата шапка на баба Яга

Ако играч изтегли плочка с шапката на баба Яга, той трябва незабавно да премести нейната фигурка 
с толкова полета, колкото лилави  точки има върху външния ръб на формацията от наредени плочки 
на масата (вижте: Край на рунда, стр. 8). След като фигурката бъде преместена, играчът връща 
островърхата шапка на баба Яга обратно в кутията и взима нова плочка с лакомство на нейно място. 
Тогава идва редът на следващия играч.
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Чипове с джинджифилови курабийки
След като спечелите чип с джинджифилова курабийка, обърнете го, за да 
видите какъв бонус печелите. Може да ползвате тези бонуси по всяко 
време, във всякакъв ред. 

Решете заедно с другите играчи кога искате да ползвате бонуса. 
След като го изхабите, обърнете чипа от страната с курабийката.
Не губите плочката – тя все още се брои към количеството курабийки, които сте събрали.

• Преместете която и да е фигурка с 1 поле, 
в която и да е посока.

• Преместете която и да е фигурка с 2 полета, 
в която и да е посока.

• Може да откажете местенето, на една 
фигурка по ваш избор.
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Край на рунда
След хода на последния играч, рундът приключва. Тогава трябва да преместите всяка фигурка по 
часовниковата стрелка. Хензел и Гретел трябва да се придвижат първи, а после баба Яга. Пребройте 
цветните точки, които се намират само по външния ръб на формацията от наредени плочки на 
масата. Преместете всяка фигурка с толкова полета, колкото са точките в нейния цвят (зелено за 
Хензел, червено за Гретел и лилаво за баба Яга).

В горния пример, в края на 
рунда играчите ще преместят 
Хензел с 6 полета, Гретел - с 2 
и баба Яга - с 4.
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Внимание: 
Когато добавяте плочки, цветовете 
на точките нямат значение! Те 
определят само броя на полетата, 
с които ще се придвижи дадена 
фигурка в края на рунда, и то само 
тези по външния ръб на цялостната 
подредба.



Край на играта
Играта може да приключи по 3 начина:

• ако играчите успеят да съберат 5 чипа с джинджифилови  курабийки – 
играта приключва веднага с тяхната победа;

• ако баба Яга хване поне 1 от децата – тоест, нейната фигурка се 
намира на същото поле като тази на Хензел или Гретел, или 
ако ги задмине – играта приключва веднага със загуба на 
играчите;

Ниво на трудност

Може да вдигнете нивото на трудност на играта. В такъв случай не използвайте бонусите, скрити под 
чиповете с джинджифилови курабийки. Използвайте ги само като информация колко от тях трябва да 
съберете, за да спечелите.
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• ако 1 от децата бяга прекалено бързо и настигне фигурката на 
баба Яга – тоест, фигурката на Хензел или Гретел е на същото 
поле като фигурката на баба Яга, или ако я задмине – играта 
приключва веднага със загуба на играчите.



Плочки с лакомства
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Звезда 
Тази магическа бисквитка ви позволява да изтеглите чип с джинджифилова 
курабийка, веднага щом я поставите на масата във формацията от плочки.

Шоколадови бонбони
За да оформите цял комплект, трябва да съберете всички 5 шоколадови бонбона. Може да ги наредите 
в каквато форма пожелаете, стига да са свързани помежду си и да не нарушавате правилата за 
поставяне на плочки.

Трохи 
Те служат за увеличаване на трудността. Не получавате чипове с 
джинджифилови курабийки за тях.
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Скъпи играчи, 
нашите игри са изработени със специално внимание. Въпреки това, ако има нещо повредено, моля, свържете се с нас на имейл: 
service@granna.pl. Не забравяйте да напишете името си, адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава) и да обозначите 
какво липсва или е повредено в играта Ви (най-добре със снимка). Ако искате да получавате информация относно нови 
продукти по електронен път, пишете ни имейл с тази молба на: info@bigbag.bg.
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Авторът на играта би искал да изрази специални благодарности към тестовите играчи, изписани по-долу  
и всички свои приятели - за подкрепата и ценните съвети:

играчи от групата Portotypy (Катаржина Чох, Maрек Ходан, Збигнев Кисли) • Войцех Вишневски (Pamper) •  
Павел Какол • Малгожата Митура • Александър Редуан • Йоана Войтович 

Графичен дизайн • Джерард Лепянка
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