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ЗАРЧЕТО С ДЕЙСТВИЯ
Зарчето с действия ви позволява да 
изпълните конкретно действие, когато 
сте на ход.  Уверете се, че сте извършили 
действието, което ви се е паднало, преди 
следващият играч да хвърли зарчетата, 
или ще е твърде късно! 

Ако хвърлите превръзки, вземете 2 ТЖ 
от Банката.

Какво става, ако свърша ТЖ?КАРТИ “БУРЯ”

Когато попаднете на или преминете полето 
НАПРЕД, окото на Бурята се свива! 

В края на хода ви изтеглете горната карта 
“Буря”. Тя ще ви каже кое поле е завзето от 
Бурята. Картата ще ви укаже да я сложите 
на определено поле на игралната дъска 
или, ако съответното местоположение е 
завзето от Бурята, да сложите картата с 
местоположението на това поле със страната 
Буря нагоре върху полето. 

Когато попаднете на местоположение, завзето 
от Бурята, трябва да платите на Банката 
толкова ТЖ, колкото показва картата. 

Когато спрете на което и да е друго поле на 
игралната дъска което е завзето от Бурята, 
трябва да платите на Банката 2 ТЖ. 

Не извършвайте действието на дадено поле, 
ако Бурята го е завзела. 

Когато картите “Буря” са сложени, те не могат 
да бъдат местени. 

Ако Бурята завземе поле, докато сте на него, 
не губите 2 ТЖ.

КРАЯТ НА ИГРАТА
Играта свършва, когато остане само 
един оцелял играч.

За какво служат стените? 
Когато стигнете до поле със стена, без 
значение кой я е сложил там, трябва 
да завършите движението си там и да 
изпълните действието на това поле.  
След това махнете стената и я сложете  
в купчината с карти “Стена”. 

Ако хвърлите мерник, изберете който и да е играч в 
игровата ви линия, който да плати 1 ТЖ на Банката. 
Играчът е в игровата ви линия, ако е от същата страна 
на дъската, от която сте и вие. Това означава, че 
когато сте на ъглово поле, имате игрова линия към 
двете страни на дъската. Проверете c какви предмети 
от сандъка с плячка разполагате, за да видите дали 
можете да измените действието на мерника!

Когато хвърлите Буги бомба, всички други играчи 
губят по 1 ТЖ в полза на Банката и всички стени се 
разрушават. Махнете ги от игралната дъска и ги 
сложете в купчината с карти “Стена”.

Когато хвърлите тухла, направете хода си и изпълнете 
действието на това поле. След това сложете изправена 
стена на което и да е поле по пътя ви.  Ето един пример: 

Beef Boss е започнал 
на полето НАПРЕД и е 
хвърлил 5, значи може да 
сложи стена на което и да 
е от маркираните полета, 
включително полето 
НАПРЕД. 

В примера по-долу Funk Ops е хвърлил 5 и мерник. Ако 
първо направи хода си, ще трябва да спре на полето 
със стена, което е само на 3 полета разстояние. Той ще 
приключи хода си там, ще махне стената и ще изгуби 
2 ТЖ за спиране на място, завзето от Бурята. Би могъл 
след това да атакува Beef Boss с мерника.  

Обаче ако използва първо мерника, може да унищожи 
стената, да се придвижи с пет полета напред и да вземе 
картата “Местоположение” за Snobby Shores. 

Ето един пример как да разрушите стена и защо 
е от значение кое зарче използвате първо.  

Когато сте на поле със стена, не можете да бъдете засегнати 
от никакво действие на зарчето или атаки с предмети от 
сандъци с плячка. 
Можете да махнете стена просто като стигнете до това 
поле или като я атакувате с всяко действие на зарчето или 
предмет от сандък с плячка по същия начин, по който бихте 
атакували друг играч.

Веднага щом изгубите последната си ТЖ, отпадате 
от играта! Направете следното: 

1. Махнете героя си от игралната дъска.  
2. Сложете всички предмети от сандъците с 

плячка, които имате, върху полето, където сте 
изгубили последната си ТЖ. Следващият, който 
мине или спре на това поле, ги взема! 

3. Сложете всички карти “Местоположение”, 
които имате, на съответните им места на 
игралната дъска с обърната нагоре страна 
Буря. Те са завзети от Бурята! 

Не забравяйте, че не можете да 
имате повече от 15 ТЖ! 

ХВЪРЛЯНЕ 
НА ЗАРЧЕТАТА
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СЪДЪРЖАНИЕ
Табло за игра
27 картонени героя с поставки за пионките
15 карти “Буря”
16 карти “Местоположение”
16 карти “Сандък с плячка”
8 карти “Стена”
1 зарче с цифри
1 зарче за действие  
с етикети
110 чипа с точки живот

c Бърза игра с търгуване на имоти c BRAN
Dc Бърза игра с търгуване на имоти c BRAN

D
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ПОЛЕТАТА НА ДЪСКАТА
НАПРЕД
Ако спрете на или 
преминете полето 
НАПРЕД, вземете 2 ТЖ от 
Банката. В края на вашия 
ход обърнете най-горната 
карта “Буря”. Вижте 
КАРТИ “БУРЯ”. 

Ако Бурята е завзела 
полето НАПРЕД, играчите 
вече не получават по 
2 ТЖ за преминаване 
или спиране на полето 
НАПРЕД, но продължават 
да теглят карти “Буря”.

Лагерен огън
Когато попаднете тук, 
починете си! Вземете 
1 ТЖ от Банката.  

Капан с 
шипове
Когато попаднете тук, 
платете 1 ТЖ на Банката. 

Сандък с плячка
Когато попаднете тук, изтеглете 
карта “Сандък с плячка”. 

Има два вида предмети от картите 
“Сандък с плячка”: такива, които 
запазвате и ще оказват влияние 
върху останалата част от играта, и 
такива, на които пише, че са само за 
еднократна употреба. 

Можете да използвате повече от 
един предмет на ход, като някои ще 
създадат могъщи комбинации.

Можете да запазите картите за 
еднократна употреба, докато сте 
готови да ги използвате, но може  
да ги използвате само когато сте  
на ход. 

След като използвате карта за 
еднократна употреба, сложете я от 
долната страна на колодата карти 
“Сандък с плячка”. 

Ако изтеглите предмет живот, но 
вече имате максимума от 15 ТЖ, 
може да задържите предмета и 
да го използвате по-късно. Не 
забравяйте, не можете да  
имате повече от 15 ТЖ. 

Само минавам
Когато попаднете тук, 
сложете героя си на полето 
“Само минавам”. 

Докато сте в затвора
Другите играчи все още могат да ви атакуват, 
докато сте в затвора.   

Ако Бурята завземе полето Затвор, докато сте  
в затвора, не губите 2 ТЖ. 

Как да изляза от затвора? 
Платете на Банката 2 ТЖ, преди да хвърляте за вашия 
ход. След това хвърлете двете зарчета и изпълнете хода 
си както обикновено.  
ИЛИ
Хвърлете зарчето с цифрите. Ако ви се падне 6, излизате 
от затвора без други условия! Хвърлете двете зарчета и 
направете хода си както обикновено. Ако не ви се падне 
6, ходът ви свършва. След втория ви опит при хвърляне 
можете да излезете от затвора без други условия 
и да хвърляте двете зарчета както обикновено при 
следващия ви ход.
Ако полето Затвор е заето от Бурята, не продължавате 
да губите ТЖ всеки път, докато сте в затвора. Губите 2 ТЖ 
само веднъж. 
Ако сте на полето Затвор, когато Бурята го завземе, 
излизате от затвора без други условия! На следващия  
си ход се движите както обикновено.  

Отивате в Затвора
Когато попаднете на “Отивате в Затвора”, 
направете следното: 

Свободно 
паркиране
Спокойно!  
Нищо не се случва. 

Местоположения
Незаявени  
местоположения
Когато спрете на местоположение, 
върху което никой играч не е 
заявил собственост и което не 
е завзето от Бурята, може да 
заявите собственост върху него 
безплатно! Не е необходимо да 
плащате нищо. Вземете картата 
на местоположението. 

Събирайте цветните 
комплекти!
Ако сте заявили собственост и 
върху двете местоположения 
в цветен комплект, по всяко 
време, когато спрете на едно 
от тези местоположения, 
можете да вземете 2 ТЖ. 

Местоположения със 
заявена собственост 
от други играчи
Когато спрете на местоположение, 
чиято собственост вече е заявена 
от друг играч, платете на Банката 
броя ТЖ, показан на полето. 

Местоположения, 
завзети от Бурята
Когато спрете на местоположение, 
което е завзето от Бурята (вж. 
КАРТИ “БУРЯ”), платете на Банката 
броя ТЖ, показан на картата с 
местоположението от страната с 
Бурята. Отбележете, че плащате 
повече ТЖ за местоположение, 
когато то е завзето от Бурята. 

1. Преместете веднага героя си в полето “В 
затвора”! Ако Бурята е заела полето, губите 
2 ТЖ, но не сте в затвора. При следващия си 
ход се движите нормално. 

2. Изтеглете карта Буря и покрийте съответното 
поле на таблото с Бурята. Не можете да 
вземате 2 ТЖ за преминаване на полето 
НАПРЕД. Вашият ход свършва. 

Точки живот
Чиповете с точки живот (ТЖ) заместват 
парите. Печелите ТЖ, като намирате 
живот с хвърлянето на зарчето, като 
спирате на полетата Лагерен огън или като 
събирате предмети от сандъци с плячка. 
Губите ТЖ, ако сте атакувани от друг играч 
или ако попаднете в Бурята. 

Последният оцелял печели! 
При МОНОПОЛ Фортнайт няма значение какво притежавате; важно е колко дълго можете да оцелеете! Дори ако можете да заявите 
собственост върху най-много местоположения, пак трябва да сте последния оцелял, за да спечелите!

КОГАТО ИГРАЕТЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

НАПРАВЕТЕ ГО! 

Скочете от Бойния автобус! 
В тази версия на МОНОПОЛ не стартирате 
от полето НАПРЕД! Вместо това при 
започване играчите се редуват да 
поставят героя си някъде на игралното 
табло. Това позволява играчите по-лесно 
да се разпръснат и да се опитат да 
избегнат атака в началото на играта.

Зарче с действия
Хвърляйте го заедно със зарчето с 
цифрите. Когато сте на ход, вие местите И 
едновременно с това активирате действие, 
като например залагане на Буги бомба 
или изграждане на стена върху игралната 
дъска, която ще принуди играчите да спрат 
на това място. 

Бурята приближава 
Всеки път, когато даден играч премине 
полето НАПРЕД, трябва да изтегли карта 
Буря. Картата ще ви каже кое поле на 
дъската трябва да покриете трайно със 
смъртоносната Буря. 

ИГРА!
Как да спечелите
Обикаляйте игралната дъска като 
заявявате собственост върху 
местоположения, водите битки с 
противниците си и избягвате Бурята. 
Последният оцелял играч, когато всички 
други играчи са останали без ТЖ, печели!

Сделки с местоположения 
По всяко време на вашия ход можете 
да търгувате с другите играчи карти 
с местоположения и/или предмети от 
сандъци с плячка. 

Кой започва първи?
Играчът, който е сложил първи героя си, 
започва първи. Играта се движи наляво.

15 ТЖ 

Отбележете, че никога не можете да имате 
повече от 15 ТЖ. Ако имате 15 ТЖ и някое действие 
изисква да вземете още ТЖ, не го правете.

1. Хвърлете двете зарчета  
и направете следното в 
произволен ред:

2. В края на вашия ход, ако сте 
спрели или сте преминали полето 
НАПРЕД, обърнете най-горната 
карта Буря. Окото на Бурята се 
свива! Вижте КАРТИ “БУРЯ”.

• Преместете вашия герой 
напред с толкова позиции, 
колкото сте хвърлили. 
Къде спряхте? Следвайте 
правилата на това поле 
на  игралната дъска. Вижте 
ПОЛЕТАТА НА ДЪСКАТА.
• Изпълнете действието 
на вашето зарче с действия. 
Вижте ЗАРЧЕТО С ДЕЙСТВИЯ. 

Когато сте на ход

Извадете всички герои и ги сложете 
в пластмасова поставка. 

Извадете всички карти “Стена” и ги 
прегънете така, че да стоят изправени.

Сложете в произволен ред по един етикет 
на всяка страна на зарчето за действия. 

Извадете всички чипове ТЖ. 
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Сложете чиповете ТЖ 
така, че да са достъпни 
за всички играчи.

Сложете картите “Местоположение” до съответстващите 
им полета на игралната дъска. Ако няма място, дръжте ги 
на купчинка и изберете някой, който да отговаря за тях. 

Отделно разбъркайте картите 
“Сандък с плячка” и “Буря” и ги 
сложете с лицето надолу тук.

Всеки играч си избира герой, след това хвърля зарчето с 
цифрите. Хвърлилият най-висок резултат ще избере първи 
къде да започне играта и ще сложи героя си на това поле. 
Поставянето на героите се движи наляво. При първия ви ход 
не изпълнявайте действието на полето, от което стартирате.  

Всеки играч започва 
играта с

КАКВО Е РАЗЛИЧНОТО ПРИ МОНОПОЛ ФОРТНАЙТ?   


