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МИНИ
П Р А В И Л А  Н А  И Г Р А Т А
  

За играта ще ви трябват специални карти Криминист. В
тестето има 12 карти, като минималният и
препоръчителен брой на играчите е 6 души.  

Преди началото на играта, всеки получава своята
карта. Именно тогава се определят ролите и кой за кого

ще играе. 
 

Задължителните карти за игра за 6 играча са:
Съдия,  Детектив,  Убиец,  Адвокат,  Дядо Кольо 

( + още двама нормални граждани).
 

Ако играчите са повече от 8, препоръчително е да се
играе с двама убиеца и двама детектива. Останалите 
 задължителни играчи са Съдия , Адвокат, Дядо Кольо 
( + още нормални граждани).

*Играчите трябва сами да преценят дали искат да има
по двама детектива или да остане само един.*

 
Играта започва, когато играчите сборно посочат
Съдия. След това, всеки останал играч тегли от тестето
своя герой. 

*Когато отваряте Вашата карта, е препоръчително
да не показвате емоции. По-скоро погледнете картата
и веднага я сложете в джоба или на масата с горната 

 ѝ част, така че никой да не я вижда.*
 
 

Играчи в Мини Криминист:
 

Съдия: Съдията е господар на играта и знае ролята на
всеки един играч. Той не участва в действието, като
задачата му е единствено да разказва и да навигира
играчите. Той трябва да внимава дали всички спазват
правилата. 

Детектив: Той е ключовият играч във всяка една игра.
Детективът  се държи като нормален гражданин.
Задачата му е да събира информация от всеки
гражданин и да вземе сигурно решение за
заподозряния убиец. Когато настъпи нощ, той посочва
на съдията кой според него е убиецът в играта. Ако
предположението му е правилно, той вече има сигурно
решение и задачата му е да убеди останалите.

*ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗДАВА!
Ако издаде самоличността си, излиза от игра*

Убиец: Той трябва да бъде много тактичен и хитър.
През деня се преструва на нормален гражданин, но
когато настъпи нощ посочва една жертва, която да
излезе от играта.

 
Адвокат: Той е най-добрият приятел на убиеца. Когато
хората набедят някого за убиец, адвокатът трябва да му
помогне. Той трябва да посочи факти, които да
разубедят мнозинството.

*Никой  не трябва да разгадава самоличността му,
включително и убиеца*

 
Дядо Гоце: Този мил дядо е бивш лекар. Независимо,
че е на вече 70 години, Кольо има много развито шесто
чувство. Неговата задача е да лекува играчи, които
мисли, че може да са убити. Той се събужда след убиеца
и избира.              *Може да излекува и себе си*

 
Старата Госпожа: Тя играе през цялата игра (ден и
нощ). Старата госпожа е много възрастна и объркана.
Нейната цел е да помага или да обърква останалите
играчи. През деня тя може да разказва истински или
измислени истории за останалите играчи. Всички други
сами преценяват дали да вярват на приказките ѝ.

*Самоличността ѝ не може да бъде разкрита*
 

Малката Бети: Бети е малко, но много умно дете. Тя
чува и разбира всичко. Като нормален гражданин
нейната задача е да разкрие кой е убиецът.

Стефан: Стефан е нормален гражданин. Той и жена му
Мила са много влюбени. Тяхната цел е да разкрият кой
е убиецът.

Мила: Мила е нормален гражданин. Тя и мъжът ѝ
Стефан са много влюбени. Тяхната цел е да разкрият
кой е убиецът.

Христо: Христо е нормален гражданин. Задачата му е
да разкрие кой е убиецът.

Леля Хани: Леля Хани е нормален гражданин.
Задачата ѝ е да разкрие кой е убиецът.

 
 
 



Съдията обявява настъпването на нощта. Всички
герои затварят очите си и го слушат внимателно.

Съдията обявява събуждането на Убиеца. Той
отваря очите си, за да покаже на съдията
самоличността си и си затваря отново очите.

Съдията обявява събуждането на Адвоката. Той
отваря очите си, за да покаже на съдията
самоличността си. Съдията му показва И КОЙ Е
УБИЕЦЪТ.

Съдията обявява  събуждането на Детектива. Той
отваря очите си, за да покаже на съдията
самоличността си и си затваря отново очите.

Съдията обявява събуждането на Дядо Гоце. Той
отваря очите си, за да покаже на съдията
самоличността си и си затваря отново очите. 

Съдията отново събужда Убиеца. Този път той
избира своята първа жертва и я посочва тихо с
пръст. Убиецът заспива. 

Първа нощ и първи ден:

Важно е адвоката да знае самоличността на убиеца, за
да го защитава пред останалите играчи.

*БЕЗ ДА ИЗДАВА САМОЛИЧНОСТТА СИ* 
Убиецът не знае кой му е адвокат.

Съдията обявява настъпването на деня:

Всички граждани се събуждат. Сега започва забавната
част. Нормалните граждани и останалите герои
започват да обсъждат кой може да е убиецът.

НАПРИМЕР:
Малката Бети: Чух Пешо да помръдва, когато събудиха    
убиеца.
Стефан: Мария е много тиха и не разговаря, изглежда
ми подозрителна.

Вие познавате приятелите си!
*Събудете детектива в себе си и разкрийте убиеца!*

Съдията обявява настъпването на нощта:

След няколко минути обсъждане отново настъпва нощ.
*В този ден няма гласуване, защото няма убити*

 
*Адвокатът не се буди. 

Той вече знае кого трябва да предпази*

Съдията събужда Детектива. Той оглежда
публиката и посочва някого, когото мисли, че може
да бъде убиеца. Съдията или му потвърждава или
отрича.

Съдията събужда Дядо Гоце. Той избира кого да
спаси тази вечер. *Може да избере и себе си*. Ако
дядо Гоце  уцели убития преди малко играч, той
остава в играта. Ако не успее, нищо не се случва.

Съдията обявява убития играч. Той излиза от играта
и няма право да коментира. Ако Дядо Гоце е
излекувал убития играч, съдията съобщава, че няма
взети жертви тази нощ. 

Съдията започва да събира гласове за
заподозрения убиец от всички играчи.

 
 *Ако Детективът познае кой е убиецът, 

СЪДИЯТА НЕ ГО СЪБУЖДА ПОВЕЧЕ*
 
 

 
Съдията обявява настъпването на деня.

 

*НЕ СПОМЕНАВА КОЙ Е БИЛ УБИТ*
 
 

Отново започва обсъждане.
 

След няколко минути, съдията обявява време за
гласуване.

 

*играчите могат да се въздържат от гласуване, ако не
са сигурни*

Играчът с най-много гласове е изхвърлен от играта.
Ако този играч е убиецът, нормалните граждани
печелят.

*Ако се играе с два убиеца, играта продължава*

Ако убитият е нормален гражданин или друг герой,
съдията НЕ РАЗКРИВА самоличността му. Само
съобщава, че не е убиец.

Ако двама играчи имат еднакъв брой гласове, нищо не
се случва и играта продължава.

Играта продължава по начина, по който протича
вторият ден, докато не хванете убиеца.

*Ако играете с два убиеца, играта приключва, когато
останат наравно с двама нормални граждани*

Ако остане един играч и един убиец, съдията
обявява победа за убиеца.

С Т А Р Т  Н А  И Г Р А Т А


