
ІНСТРУКЦIЯ



Гру починає 
наймолодший учасник.

Не дивіться на картку, 
поки закріплюєте її!

Вдягніть обруч на голову і закріпіть 
одну картку так, щоб її було видно 
іншим гравцям. 

Перед початком гри підпасуйте обруч як показано на малюнку. 
Тримач має розташовуватися посередині обруча.

ПІДГОТОВКА

МЕТА ГРИ
Мета гри полягає у тому, щоби якомога швидше зробити правильну здогадку, поставивши 
низку запитань стосовно предметів чи персонажів з різних казок. Перемагає гравець, який 

першим зробить 5 правильних здогадок. 

Пориньте у світ казок та легенд!
Анонімо Джуніор — гра, у якій гравці мають відгадати хто або що зображено на картках 
на їхній голові. Вдягніть обруч на голову, витягніть картку з персонажем чи предметом 

та ставте влучні запитання, щоби відгадати те, що зображено на картці, якомога швидше.

У КОМПЛЕКТІ

112 ілюстрованих карток 4 обручів 
із тримачами

Інструкція



КІНЕЦЬ ГРИ
Перемагає гравець, який першим отримає 5 очок (правильних здогадок). Якщо ви хочете 
змінити тривалість гри, визначте кількість очок, необхідних для перемоги у грі. Якщо ви 

хочете зіграти в швидку гру або у вас немає багато часу для гри, змініть правила на 2 або 
3 набрані очки. 

Коли у гравця закінчаться 3 запитання і він отримає відповіді, він може спробувати 
зробити здогадку. Враховується тільки перша здогадка! Решта гравців має дати правдиву 

відповідь, незалежно від того, правильною була здогадка чи ні.

Якщо гравець відгадав, то він може зняти картку та покласти її перед собою. 
Цей гравець отримує очко. Потім переможець витягає наступну картку зі стосу. 

Якщо гравець робить неправильну здогадку, його картка залишається на обручі. 
Далі хід переходить до наступного учасника за годинниковою стрілкою.

Увага! Усі картки є ілюстрованими, що означає, що є декілька правильних відповідей. 
Поїзд можна назвати паровозом, тепловозом або ж локомотивом. Тим не менш, терміни 
на кшталт «транспортний засіб» є надто узагальненими, щоби прийняти їх як правильну 

відповідь.  

TAK

TAK

НІ

Я тварина?

У мене 
4 ноги? 

Я вмію 
плавати?

ЯК ГРАТИ
Під час свого ходу гравець ставить не більше 3 запитань тому, хто сидить ліворуч. 
Той, хто відповідає на запитання, має сказати правду і дати відповідь ТАК або НІ. 

Інші слова говорити не можна. Якщо гравець не впевнений щодо правильності своєї 
відповіді, він дає найбільш підхожу відповідь.


