
Family
років гравців хвилин

3–6 20+12 +

ВМІСТ КОРОБКИ: 
200 карток з персонажами, ігрове поле, 6 пішаків,  
пісковий годинник, 6 пов’язок.

МЕТА ГРИ
Швидко пояснюйте слова іншим гравцям або 
відгадуйте  їхні пояснення – це принесе вам призові  
бали! Гравець, який матиме найбільше балів, стає 
переможцем! 

ПІДГОТОВКА ДО ГРИ
1. Розташуйте ігрове поле на столі.

2. Кожен гравець обирає пішака 
та встановлює на старті. 

3. Покладіть картки з 
персонажами так, аби всі могли 
до них дотягнутися.

4. Всі гравці надівають пов’язки 
на голови.

5. Кожен вставляє картку в проріз своєї пов’язки. 
Жоден з гравців не може бачити лицьову 
сторону своєї картки, але кожен бачить картки 
своїх суперників.   

6. Коли всі гравці таким чином підготувалися, гру 
можна починати.

7. Домовтеся, скільки раундів ви бажаєте зіграти. 
(Один повний раунд - це коли всі гравці змогли 
пояснити слова). 
Гра може тривати: 
4 повних раунди для 3-4 гравців або 
3 повних раунди для 5-6 гравців

ЯК ГРАТИ
1. Молодший з гравців починає гру.

2. Гравець, чия черга настала, перевертає пісковий 
годинник, повертається до сусіда ліворуч та 
швидко пояснює слово з картки цього гравця, 
поки сусід не дасть правильної відповіді.

3. Як тільки-но гравець відгадує слово, він витягує 
картку з підставки та кладе її перед собою 
лицьовою стороною догори. Гравець, що пояснює, 
звертається до наступного за годинниковою 
стрілкою гравця і починає пояснювати слово на 
його картці.

4. Попередній гравець бере нову картку та вставляє 
її у проріз на пов’язці.

 Хід гравця триває, доки сиплеться пісок у 
годиннику. Пам’ятайте, що швидкість - це 
ключове слово гри! Швидко вставте нову 
картку, якщо вгадали слово. 

UA



Шукайте найкращі ігри для дітей та дорослих на
54669 A

ПОЯСНЕННЯ
Гра містить чотири категорії карток – знаменитості, професії, 
персонажі, національності. Коли ви берете картку, звертайте 
увагу на категорію: це допоможе вам швидше відгадувати!
Кожна категорія містить такі слова, які легко пояснити та такі, 
які пояснити досить складно. Гравець, який пояснює, не може 
використовувати жодної частини слова/імені, вказаного на 
картці, але він може використати підказки.  Якщо партнер 
вгадує частину слова правильно, можна промовляти її при 
подальшому поясненні. Наприклад, якщо гравець сказав 
“водій машини”, а не «водій таксі», можна використовувати 
слово «водій» для пояснення.

ПІДРАХУНОК БАЛІВ
Коли раунд закінчено, всі правильно 
вгадані карти підсумовуються. Загальна 
кількість карток, слова з яких вгадані в 
цьому раунді, присуджується у вигляді 
балів гравцеві, який пояснював. Він 
рухає свого пішака на відповідну 
кількість кроків. Решта гравців рухають 
своїх пішаків на кількість кроків, що 
відповідають кількості вгаданих ними 
карток. За кожну картку, перевернуту 
лицьовою стороною донизу, гравці 
роблять крок назад. А тепер всі 
використані картки покладіть на дно 
стосу!

НАСТУПНІ РАУНДИ
Наступний за стрілкою годинника гравець 
стає тим, хто пояснює слова в новому 
раунді. Всі гравці вставляють нові картки 
в прорізі на пов’язках, пісковий годинник 
перевертається і починається наступний 
раунд!

КІНЕЦЬ ГРИ
Коли останній гравець закінчив 
пояснення та останній раунд закінчено, 
визначається гравець, який зміг якнайдалі 
переміститися по ігровому полю. Він стає 
переможцем. Якщо таких гравців декілька, 
перемогу вони поділять між собою!  

НЕ МОЖЕТЕ ВГАДАТИ 
ПЕРСОНАЖА?
Іноді виявляється, що дуже складно відгадати слово 
правильно. Можливо гравець, що відгадує, не знайомий з 
таким персонажем, або той, хто пояснює, не може дібрати 
правильних слів. Ось що треба робити в такому випадку:

Коли гравець не може добре пояснити слово, він витягає 
цю картку з пов’язки та кладе її обличчям донизу перед 
собою. Гравець, що відгадує, вставляє у свою пов’язку 
нову картку, та гравець, який пояснює, намагається 
пояснити нове слово.

Коли гравець ніяк не може вгадати слово, навіть коли 
партнер зробив все можливе, щоб пояснити, інші гравці 
можуть сказати: «Стоп!» Той, хто вгадує, видаляє картку 
з пов’язки та кладе її завданням донизу перед собою в 
окремий стос. Така картка принесе від’ємні бали, коли 
настане час підрахування. Гравець, який пояснює, починає 
пояснювати слово наступному за годинниковою стрілкою 
гравцеві.


