
 

 

Възраст: 5-8 години                                                                                                                      Брой играчи: 2-4 

Съдържа: 1 игрална дъска + 20 жетона с музикални ноти + 4 карти с феи + 1 зарче + 4 пионки. 

Цел на играта: Бъди първата фея, която ще се завърне в двореца с каляска и напълно облечена (с 

диадема, огърлица, чанта и ветрило в един и същи цвят). 

Подготовка за играта:  

- изберете пионка и я поставете върху двореца в центъра на дъската. 

- вземете картата с фея в съответстващият й цвят и я поставете пред дъската. 

Взетите жетони с музикални ноти трябва да поставите върху полетата с ноти на дъската обърнати с 

лицето надолу.  

Внимание 1: Играчите не трябва да поглеждат лицето на жетоните, докато се подготвят за играта.      

Внимание 2: Ако някоя от картите с феи не бъде използвана (например в игра с двама или трима 

играчи), премахнете всички аксесоари и каляската със същия цвят. След това поставете останалите 

жетони върху полетата с ноти на случаен принцип, като оставите някои от тях празни. 



 

Правила на играта: 

Най-младата фея започва. Играта продължава по посока на часовниковата стрелка. Хвърлете 

зарчето и преместете Вашата пионка в посока по Ваш избор. Ако стъпите върху жетон с музикална 

нота, можете да го обърнете (ако желаете)  и да го покажете на останалите играчи: 

- Ако жетона съвпада с някой от липсващите елементи върху Вашата карта с фея, вземете го и 

го поставете върху картата си. След това хвърлете отново зарчето.  

- Ако жетона не съвпада (защото елемента не е в правилния цвят), върнете го на същото място 

върху дъската. Вече идва ред на следващият играч. 

Ако на жетона има каляска: 

- Ако картата Ви е завършена, това означава, че може да вземете изтеглената каляска -  

поставете я върху картата си и след това хвърлете отново зарчето, за да се върнете в двореца. 

- Ако картата Ви не е завършена, не може да вземете изтегленото. Поставете го обратно на 

дъската. 

Сега идва ред на следващия играч. 

- Ако стъпите върху оранжева падаща звезда, хвърлете отново зарчето. 

- Ако стъпите върху празно поле, нищо не се случва и играта преминава към следващия играч. 

Внимание 3: Две феи никога не могат да окупират едно и също пространство. Ако едно място вече 

е заето от друга фея, вторият играч трябва да си избере друг път.  

Внимание 4: Не може да променяте посоката на част от пътя по време на ход. 

Внимание 5: По време на играта не можете да връщате обратно жетони с ноти, които вече сте взели. 

Така че, ако знаете, че нямате интерес към елемента на лицето на жетона, може да избегнете 

разкриването им на опонентите си отново.  

Внимание 6: Не трябва да стъпвате директно върху поле с жетон. Ако сте хвърлили по-голямо число 

от полетата, които са Ви нужни, за да стъпите на жетон, можете да изберете да спрете върху полето 

с жетона.  

Победител: Първата фея, която се върне в двореца с каляска, носейки четирите аксесоара с нейния 

цвят, е победител! 



 


